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Sare mota ezberdinak daude.
Arrantza-sare bat egitura sendoa eta homogeneo bat da, uretara
botatzen da gertu pasatzen diren arrainak bertan harrapatuta
geratzeko… Hori ez da eraiki nahi dugun sare mota.
Gizarte sareak ehun bat bezala pentsatuz egiten dugu apustu,
itxura eta forma ematen joaten garena, puntuzko sare bat bezala:
korapilo batekin hasten da eta handitzen joaten da tamaina eta
kolore ezberdinetako hariekin, pazientzia eta sormenez beste
korapiloekin elkartzean, poliki-poliki gehituz, batera eraikitzen
dugun ehun bat sortuz.
Sare-lana ez da egitura bat, gauzak egiteko modu bat da;
prozesuak ehuntzeko artea da, elkarren artean korapilatzen
joaten garen korapiloen bidez.

(H)ARITUZ.

6

ESPERIENTZIAK SISTEMATIZATZEN EUSKAL HERRIAN ETA COSTA RICAN

ESTRATEGIA POLITIKO-PEDAGOGIKOA
1.
2.
3.

EGOERAREN DIAGNOSTIKOA
HELBURUA
IKUSPEGI PEDAGOGIKOA
3.1.
HERRI HEZKUNTZA
3.2.
ESPERIENTZIEN SISTEMATIZAZIOA

4.
5.

ZEHARKAKO IKUSPEGIAK BULTZATUTAKO PROZESUETAN
ESTRATEGIA HONETAN BIDERATZEN DIREN GAI NAGUSIAK
5.1.
KONTSUMO ARDURATSUA, KONTZIENTEA ETA ERALDATZAILEA
5.2.
GIZARTERATZEA

6.

HELMUGA. ESTRATEGIA HONEKIN NORUNTZ GOAZ

EGUNEROKOTASUNIK ERALDATUZ
1ª PROPOSAMENA
2ª PROPOSAMENA
3ª PROPOSAMENA

HIRU ESPERIENTZIA, ARDATZ BAKARRA
1.
2.

ESPERIENTZIEN SISTEMATIZAZIOAREN INGURUAN
HAINBAT HAUSNARKETA
2.1.
SARE-LANAREN INGURUAN
EHUNDU
ORRATZEKIN
PUNTUZ PUNTU
KORAPILOAK ASKATUZ

2.2.
		

ELKAR-TRUKE ARDURATSU, KONTZIENTE
ETA ERALADATZAILEEN INGURUAN

MATAZA ARTEAN
MATAZAK HARILKIENGATIK ELKAR TRUKATUZ
PUNTU ERRAZA, GARBANTZU PUNTUA, TXIMELETA PUNTUA…
BERRIZ ERE KORAPILOAK ASKATUZ
2.3.

EHUNAK ELKAR KORAPILATUZ

2.4.

IDENTIFIKATUTAKO IKASKUNTZA NAGUSIAK

LANEAN JARRAITZEKO HAINBAT GAKO

(H)ARITUZ.

8

ESPERIENTZIAK SISTEMATIZATZEN EUSKAL HERRIAN ETA COSTA RICAN

Bigarren atala deskriptiboagoa da, bertan modu laburrean
aurkezten dira Gu Haziak Gara, GuanaRed eta Hik Hasi-k
burututako hiru esperientziak; esperientzia hauek posible egin
dute uneak partekatzea eta modu bateratuan hausnartzea.

Dokumentu honetan jasotzen dira sistematizazio prozesu horri
dagozkion jarduera eta hausnarketa nagusiak: sistematizazio
kontzeptua landu zen horretatik abiatuz, prozesuaren diseinu
metodologikoa eta gauzatu zen modua, baita une ezberdinetan
eraikitako produktuen kontaketa ere.
Horrez gain, berreskuratzen dira hausnarketa eta ikaskuntza
nagusiak Gu Haziak Gara, GuanaRed eta Hik Hasi-ren sare-laneko
esperientzien sistematizazio prozesuan zehar partekatuak,
kontsumo arduratsuko, kontzienteko eta eraldatzaileko
prozesuak eraikitzeko eta elikatzeko modu inklusibo bezala
Euskal Herrian eta Costa Rican. Era berean, hainbat erakunderen
lankidetza eta kontrastea izan da, ADSIS Fundazioa, Saretuz
-Donostiako kontsumo arduratsu, kontziente eta eraldatzaileko
Sarea- eta Emaúseko Gizarteratzea saila; beraien ekarpenekin
hemen aurkezten den prozesua aberasten lagundu dutenak.

Aipatutako hausnarketa bateratu hauek dira argitalpenaren
hirugarren atalean partekatzen direnak. Sistematizazio
bateratuko prozesu batetik sortzen diren hausnarketak.
Hirugarren atal honetan esperientzien sistematizazioa nola
ulertzen dugun azaltzen da, zein izan den burututako prozesua,
baita partekatu den honetatik atera diren ikaskuntza nagusiak
ere.
Azkenik, lanean jarraitzeko pista txiki batzuk ematen dira atal
labur batean, hortik abiatuz hemen aurkeztutako estrategia
politiko-pedagogikoa aberasteko, eta, etorkizuneko lankidetza
prozesuak abian jartzen laguntzeko. Kontziente gara ikaskuntza
etengabeko prozesu bat dela eta hemen aurkeztu dena berrikusi
eta eguneratu beharko da, bidea modu bateratuan eraikitzen
goazen neurrian.

LANEAN JARRAITZEKO
HAINBAT PISTA

Herri Hezkuntzako ikuspegi batetik abiatuz, proiektuak eta
bere Estrategia Politiko-Pedagogikoak hiru esperientzien
sistematizazioa kontuan hartu zuten, bokazio eraldatzailea
duen eraikuntza kolektiboko ahalegin baten parte bezala,
emantzipazioari, inklusioari eta jasangarritasunari ekarpenak
egiten dizkiona.

HIRU ESPERIENTZIA,
ARDATZ BAKAR BAT

Hori horrela, dokumentuak lau atal ditu. Lehenengo atalean
partekatu nahi izan da, gauzatutako prozesuan zehar jarraitu,
aldatu eta eguneratu den estrategia politiko-pedagogikoa;
eta, azken bertsioa oraindik aberasteko dago etorkizuneko
lankidetzen bidez atera izango ditugun ekarpenekin eta
ikaskuntzekin. Jarraitu beharreko estrategiek beti malguak izan
behar dute eta errealitate berrietara egokitzeko gai, gidatzen
gaituen helmuga inoiz galdu gabe.

EGUNEROKOTASUNETIK
ERALDATUZ

Argitalpen hau Ikaskuntza emantzipatzaileen, esperientzia
alternatiben eta tresna jasangarrien eraikuntza kolektiboa
gizarte eraldaketarako, Kontsumo Arduratsua, Kontzientea eta
Eraldatzailea proiektuaren esparruan gauzatutako hausnarketen
emaitza da Emaús Gizarte Fundazioak bultzatua eta CEP Alforja
(Ikerketen eta Argitalpenen Zentroa) erakundearekin aliantzan;
proiektu honek Garapenerako Lankidetzako Euskal Agentziaren
babesa izan du.

ESTRATEGIA
POLITIKO-PEDAGOGIKOA

SARRERA

Kontsumo Arduratsuko eta Gizarteratzeko prozesuetara aplikatutako adibide bat

ESTRATEGIA POLITIKOPEDAGOGIKOA
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1.
EGOERAREN
DIAGNOSTIKOA
Ondasunen eta zerbitzuen kontsumoa ezinbestekoa da pertsonen
oinarrizko beharrak asetzeko. Hala ere, indarrean dagoen eredu
sozial eta produktiboa bi ardatzetan euskarritzen da. Alde batetik,
baliabideen kontsumo mugagabeak, behar hauek asetzeaz
haratago, hain beharrezkoak ez diren beste batzuren sorrera
bultzatu du. Beste alde batetik, eredua oinarritzen da boterea
eta baliabideak pertsona gutxiren eskutan kontzentratzean,
honen ondorioz pertsona askok euren oinarrizko beharrak ezin
dituzte konpondu.
Bi euskarri hauek azken hamarkadetan krisi ekologiko larria
bultzatu dute, planetako baliabideak mugatuak direlako. Krisi
honen aurrean, ahots kritikoenak `zibilizazio-krisia´ deitzera
ausartzen dira.

ingurumen
jasangarritasuna

Gertakizun honek, aipatutako krisi ekologikoaz gain, gizarte
desberdinkeria multzo bat sortzen ari da, gizarteko hainbat
eta hainbat sektore bizitza eredu honetatik kanpo utzita.
Desberdinkeria honi eragiten dion faktore nagusienetako bat,
nagusi den ereduak sistemaren erdigunean kokatzen du, gizarte
ekoizpenaren irabazi eta apropiazio pribatuan oinarritutako
eredu ekonomiko baten jasangarritasuna, pertsonen, kulturen,
herrien zaintzaren aldeko apustu egin ordez, eta, hain zuzen
ere, ingurune naturalaren alde, bertako kide garen bezala eta
biziraupena ezinezkoa litzateke natura gabe.

gizarte
jasangarritasuna

Gizarte sektore ezberdinetatik, eta bereziki alderdi
ekologikoenetik,
hamarkadetan
zehar
eredu
honen
jasanezintasuna salatu da. Hala ere, ereduak sortzen duen
krisiari arreta jartzen badiogu ikus dezakegu, sistema honen
alderdi guztiak erlazionatuta daudela, modu berdinean eragiten
eta desberdinkeriak sortzen bizitzaren alderdi guztietan.

ekonomia
jasangarritasuna

Horrela, jasangarritasuna ingurumenaren zaintza baino gehiago
dela ulertzen dugun une horretatik eta ingurumen, gizarte
jasangarritasuna eta jasangarritasun ekonomikoaren arteko
oreka bat inplikatzen duela, hau da, gure egunerokotasunaren
eta gure inguruaren alderdi guztietan eragiten duela, gizarte
sistemaren kontzepzio tradizionala erabat aldatzen dugu,
bizitzaren jasangarritasuna erdigunean kokatuz.

Alderdi honi erantzunez, etorkizuneko gizarte proiektuen
garapenean bi faktore ezinbestekoak bihurtzen dira. Alde
batetik, bizitzaren jasangarritasuna eta gizarteratzearen
arteko erlazioa kontuan hartu behar da, izan ere, eredu berak
desberdinkeriak eta bazterketak sortzen duela ulertzen badugu,
bizitzaren jasangarritasuna sistemaren erdigunean kokatuz eta
guztia aldatuz, komunitate inklusiboak bultzatzen hasi beharko
dugu, guztiok parte izaten sentitzeko baldintza berdinetan.
Beste alde batetik, ulertzen dugu ezin dela ingurumen, ekonomia
eta gizarte jasangarritasun bat eman, indarrean dagoen kontsumo
ereduari eta bere ondorioei aurre egiten ez bazaie, zuzenak zein
zeharkakoak, gure bizitza modu eta gizarte ereduan, eta erlazio
hauek eraldatzen saiatzen ez bada. Bizitzaren jasangarritasuna
erdigunean kokatzen dugunean kontuan hartu behar ditugu
beraz, bai inklusioa komunitatean bai kontsumo arduratsua,
kontzientea eta eraldatzailea (KAKeE) gako direla komunitate
ekitatiboak, inklusiboak eta berdintasunaren aldekoak lortzeko.

(H)ARITUZ.

14

2.
helburua

3.
ikuspegi
PEDAGoGIkOa

Estrategia politiko-pedagogiko honek bilatzen du ikaskuntza
emantzipatzaileen, esperientzia alternatiboen eta tresna
jasangarrien sorrera, esperientzia zehatzen analisi eta
interpretazio kritikotik, KAKeE-ren eta gizarteratzearen
bultzadaren alde egiten duten prozesuen sustapenaren bidez.

Emaús Gizarte Fundaziotik gizartean partaidetza osoa izateko
eskubidea ezinbestekoa dela uste dugu komunitateko parte
garela sentitzeko, horrekin batera, aurretik aipatutako gizarte
jasangarritasuna mantentzeko. Ondorioz, inklusio aktibotik
abiatzen da, gizarte partaidetza tresna bezala ulertuz
herritartasun aktiboaren ekintza errazten duten jardueren
egituraketa egiteko, komunitate inklusibo, ekitatibo eta
eraldatzaileak sortzeko helburuarekin. Era berean, KAKeE-ren
ikuspegitik lan egiten da gizarte eraldaketa horren sustapenerako
oinarrizko elementu bezala, nahi ditugun komunitate inklusibo
horiek lortzera bideratuko gaituena.

Horretarako eraikuntzako prozesu integral bat planteatzen
da Herri Hezkuntzaren ikuspegi pedagogikotik, norbanakoak
zein kolektiboek sustatua, ezberdinak eta artikulatuak, gizarte
eraldaketako sustatzaileak guztiak.
Prozesu hau zentzu estrategikoarekin egituratua dagoen eskuhartze logika batek arautzen du, arreta jarriz bai metodologiari
bai gaiari, hauen arabera intzidentzia egin nahi delarik eta
arretarik galdu gabe errealitate ezberdinak harremanetan
jartzea posible egiten duten ikuspegi horiek: genero ikuspegia,
bertakoa-globala ikuspegia eta bizitzaren jasangarritasuna
sistemaren erdigunean jartzeko beharra.
Horrela, estrategia honen bidez lankidetza egiten den pertsona
horien bizitza baldintzen hobekuntzaren alde egin nahi da,
horrekin batera, gure ingurunearen baldintza eta gizarte
ehunaren alde eginez. Ildo honetatik, estrategia bideratzen da
ikaskuntza emantzipatzaileen sorrera kolektibora, dakigun
horri balioa ematen eta partekatzen hasita eta jarraitzeko,
alternatiba jasangarriak eta inklusiboak eraikitzea, jakintza
hauek komunean jartzetik abiatuz.
Horretarako, esperientzia eraldatzaileak laguntzea eta babestea
planteatzen da bertako eremutik, bai bere eduki espezifikoagatik
bai espazioak partekatu eta ezagutzak elkar trukatzeagatik
beste hainbat lekutan garatutako esperientziekin, testuinguru
globalaren eraldaketan eta Giza Garapen Jasangarri baten
lorpenean laguntzeko.

Horrela, eta Emaús GFko Eraldaketarako Hezkuntza, Intzidentzia
eta Komunikazioa (ETIC) saileko Plan Estrategikoarekin batera,
Gizarte Eraldaketarako Hezkuntza bere hiru dimentsioetatik
ikusten da: politikoa, kulturala eta pedagogikoa. Emaús Gizarte
Fundazioan hezkuntza ulertzen dugu pertsonak formatzea
bilatzen duen prozesu bat bezala, beraien errealitatea eta nagusi
den eredu sozial eta ekonomikoak sortutako desberdinkeria eta
bazterketako egoera eta egiturazko zergatiak ulertzeko. Hori
guztia pertsonen ahalduntzea lortzeko aldaketako eta herritar
aktiboko eragileak bezala, pobrezia eta bazterketa egoera
guztien aurka, bere errealitatearen eta eredu sozial, ekonomiko
eta ingurumen ereduen inplikazioa eta konpromiso eraldatzailea
sustatzen. Baloreen, jarreren eta ohituren eraldaketa prozesu
bat da, gizarte aldaketa globala bilatzen duena, dagoen eredua
zalantzan jartzetik abiatuz, ingurumenarekin errespetagarria
den mundu bat lortzeko eta pertsonen eskubideak kontuan
hartzen dituena.
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3.1.
herri
hezkuntza
Balore eta metodologia hauek Gizarte Eraldaketarako
Hezkuntzaren inguruan burututako hausnarketa sakon batetik
sortzen dira eta Ipar-Hego erlazioak zalantzan jartzearen
ondorioz elikatzen dira, latinoamerikar kolektiboekin izandako
harreman zuzenaren bidez Ipar-Hego ekuazio horretan ematen
diren botere erlazioez jabetzeaz gain, gizarte bakoitzaren
barruan ematen diren erlazioak kontuan hartzen dira. Hori
horrela izanik, Emaús GFko ETIC sailetik Herri Hezkuntzaren
ikuspegi pedagogikoaren aldeko apustu egiten da, gizarteratzeko
oinarri bezala. Ikuspegi honek posible egiten du proiektuaren
erdigunean pertsonen prestakuntza jartzea, eraldaketako eta
prozesu beraren eraikuntzaren subjektu kontziente bezala,
alternatibak modu kolektiboan nola eraikitzen diren balioztatzen
ikasiz eta gizarteratzeak izaera berritzaile bat har dezan utziz,
prozesuan parte hartzen duten pertsona guztien esperientziak
jasotzen.
Zentzu honetan, esperientzien sistematizazioa ezinbestekoa dela
iruditzen zaigu, hau da, sortutako tresnen elaborazio prozesua,
zein proiektu bakoitzean jasotako informazioa kolektibo partehartzaile guztien artean partekatuak eta hausnartuak izan
daitezen modu etengabean. Partekatze eta pentsatze kolektibo
honen helburua da esperientziak eta jakintzak kontrastatu ahal
izatea, prozesu bera ikaskuntza etengabeko prozesu batean
bihurtzeko, eta gauzatzeko epea amaitu ondoren dinamika
berdinarekin funtzionatzen jarraitzeko aukera izateko.

Estrategia honen ikuspegi pedagogikoa Herri Hezkuntzan
oinarritzen da, honek errealitatea ulertzeko, errealitate horretara
gerturatzeko eta ekiteko modua bezala ulertua, errealitate hori
eraldatzeko. Ikuspegi honetatik gizarte fenomenoak ulertzera
gerturatzen gara, bere dinamikaren barrenetik, subjektu
parte hartzaile bezala historiaren eraikuntza horretan, guztiz
inplikatuta modu aktiboan bere prozesuan. Gure praktika
partikularrak, norbanako bezala edo gizarte talde bezala (gure
ekintzekin, sentimenduekin eta interpretazioekin), murgilduta
gauden praktika sozial eta historiko horren parte. Hori dela
eta, kokatua dagoen ezagutzaren defentsaren aldeko apustu
egiten dugu eta instituzioetatik eta unibertsitateetatik sortzen
ez diren ezagutza horien birbalorizazioaren alde; pertsonen
egunerokotasunetik sortutako jakintzak defendatzen ditugu,
partekatutako arazoei irtenbidea emateko balio dieten jakintzak.
Erakundeko Gizarteratze sailarekin lerrokatuta, gizarte
bazterketa lan ordaindu gabeziarekin soilik erlazionatuta ez
dagoela ulertzen dugu, ingurune gertuan erlazioko loturen
hausturarekin estuki lotuta dago, baita baliabide pertsonal eta
materialen gabeziari ere. Zentzu honetan, gizarte partaidetza
planteatzen da oinarrizko estrategia bezala, ahalduntzerako
eta herritartasun aktibo bat gauzatzeko. Horretarako Herri
Hezkuntzaren proposamenean biltzen diren paradigmak
jarraitzen ditugu, partaidetza kontzientea, aktiboa eta antolatua
adierazten dutena, mobilizazio politikoa, ekonomikoa eta
sozialaren oinarria bezala, ikaskuntza emantzipatzaileen eta
esperientzia alternatiboen eraikuntza kolektiboa posible eginez.
Herri Hezkuntzaren ikuspegi pedagogikoak, diseinatua bere
partaideen zentzu kritikoa bultzatzeko eta esperientzia
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pertsonalak maila orokortuko gizarte arazoekin konektatuta
dauden kontzientzia har dezaten uzteko, posible egiten ditu
partaideekin tresna baliagarriak partekatzea, errealitatea modu
kritikoan aztertzea eta arazo bihurtzea. Ikuspegi honek ardatz
bezala hartzen du eraikuntza kolektibo parte-hartzailea, hau da,
elkarrizketa horizontaleko, informaleko eta gertuko topaketak
sortzen saiatzen den prozesu bat da, partaide bakoitza bere
interesen eta aukeren arabera inplikatzen da eta bazterketa
egoera horrek berak desbalorizazioa eta inbisibilizazioa eragin
dioten gaitasun pertsonal horien garapena sustatzea du helburu.
Ikaskuntza, esperientzia eta tresna hauek modu kolektiboan
eraikiak izan daitezen, baita modu zuhur eta aktibo batean
barneratuak izateko ere, eraikuntza kolektiboko prozesu
bat beharrezkoa da denboran jarraipena duena, zaindua,
ahalduntzailea, integrala eta zirkularra, modu berrietara
eramaten dituena elkartzeko, artikulatzeko, elkar trukatzeko eta
politika mailan mobilizatzeko eta parte hartzeko. Horretarako,
epe luzerako markoen bidez lan egitea proposatzen dugu
dagokien kolektibo estrategikoekin, ekintza puntualak eta
beraien artean koordinatu gabe dauden ekintzak saihesteko
helburuarekin. Denboran zehar jarraitutasuna dagoenez,
burututako praktikak barneratu egiten dira eta euren dinamikak
eskuratzen dituzte, testuinguru ezberdinetan errepikatu ahal
izateko.
Horrela, ikuspegi honen bidez pertsona parte hartzaileen
gaitasunak handitzea bilatzen da, bereganatuta dituzten
gaitasunen onarpenetik eta bisibilizaziotik, baita beste
pertsonekin egindako interakzioaren bidez ere; interakzio
hauek, afektutik eta emoziotik, jakintza pertsonalen onarpena
eta balioan jartzea posible egiten dute.
Horrez gain, ikuspegi honek eta interakzio hauek kontzientzia
kritikoa bultzatzea eta mobilizazio prozesu kolektiboak sustatzea
posible egiten dute, pertsona bakoitzaren konpromisoa bilatzen
eta bultzatzen bere kolektiboarekin eta bere komunitatearekin,
jakintzaren eta boterearen arteko erlazio berri batetik abiatuz.
Gizarte eraldaketara bideratutako eta irekiera, interdependentzia
eta ahalduntzea bezalako baloreetan euskarritua den erlazioa.
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Elkar truketik, sinergien sorreratik eta irtenbideak modu
komunean bilatzetik, ikaskuntza aplikatu, partekatu eta
hausnartu honek errazten du partaidetzaren kultura eta modu
kolektiboan eraikitzearen barneratzea pertsona eta kolektibo
parte hartzailetan. Beste alde batetik, eraikuntza parte hartzaile
honek, ikuspegi ezberdinak biltzen dituena, horien artean
tokikoa-globala, legezkotasun eta pertinentzia gehiago ematen
die ikaskuntzei eta sortutako tresnei. Modu honetan lan eginez,
gainera, ikuspegi pedagogikoak antolamendu praktika beran
eragiten du, ulertzen dugulako hortik bakarrik izan daitekeelako
praktika bat benetan eraldatzailea.
Horrela, Herri Hezkuntzak eskaintzen dizkigun tresnak
oinarrizkoak bihurtzen dira prozesu hauen garapenerako eta
ondorioz, Herri Hezkuntza gure egitekoaren ardatz nagusi bat
bihurtzen da, eta identifikatzen laguntzen du berarekin zeharka
dauden hainbat balore:
Hausnarketatik galdetzea, definitzea eta erabakitzea posible
egiten du, baina ekintza beraren analisitik ere. Hau da,
burututako ekintzak eragiten dituen hausnarketetatik eta
ekintza hauen beraren analisi kritikoak daraman autokritikatik.
Eraikuntza parte-hartzailerako egokiagoak diren proposamen
berriak definitzea eta gizarte eta politika partaidetza moduak
diseinatzea posible egiten duten alderdiak.
Modu kolektiboan eta iraunkorrean eraikitzea eta ikastea
posible egiten du, aurretiko hausnarketak gehituz eta aberastuz
etengabe, pertsona parte hartzaile guztien ekarpenekin eta
irtenbideen bilaketa, tresnak eta praktika egokituak posible
eginez errealitate konkretuen aurrean.
Zentzu honetan, esperientzien sistematizazioak paper
garrantzitsu bat hartzen duela ulertzen dugu, ongi eginak
eta akatsak jasotzen eta aztertzen laguntzen digulako, eta,
horietatik abiatuz, praktika horretara itzultzea posible egingo
duten ikaskuntzak identifikatu lanean jarraitzeko, partekatzen
dugun mundu eraldatu hori eraikitzeko lanean jarraitzeko.
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3.2.
ESPERIENTZIEN
SISTEMATIZAZIOA

4.
ZEHARKAKO IKUSPEGIAK
BULTZATUTAKO PROZESUETAN

Planteatutako
oinarriak
jarraituz,
esperientzien
sistematizazioaren metodologia espezifikoa aukeratzen da
Herri Hezkuntzaren ikuspegi pedagogikoaren garapenerako;
ikaskuntza esanguratsu, kritiko eta eraldatzaileen eraikuntza
eta ateratzea inplikatzen duen prozesua, bizitako prozesuen
inguruan egindako hausnarketa kolektibotik eta interpretazio
kritikotik abiatuz.

Proposatutako helburua lortzeko beharrezkoa da zeharkako
irizpide multzo bat kontuan hartzea estrategia politikopedagogiko honen aurrean.

Hori horrela, esperientzien sistematizazioak Herri Hezkuntzako
ikuspegi batetik, praktikaren inguruan modu kritikoan
hausnartzea posible egiten du, bilatuz, alde batetik, esperientzia
galdekatu; eta, bestetik, esperientziak ere parte hartzen dutenei
galdeketa egitea, ezagutza eta eraldaketa subjektu eta objektu
bezala. Era berean, esperientzia ezberdinei elkarrizketa kritiko
batean hitz egiten jartzea posible egiten du, garatzen ari garen
praktikak pentsatzera eta proposatzen diguten horren inguruan
hausnartzera bideratua, modu gehigarri bezala aurretik argi
genituen helburuei eta ikuspegiei. Horrekin guztiarekin,
esperientzien sistematizazioak esperientzia beraien apropiazio
kritikoa posible egiten du, ikaskuntzen identifikazioaren alde
egiten duen neurrian, eraldaketa prozesu berrien definizioaren
aurrean.

Alde batetik, genero ikuspegia kontuan hartzea ezinbestekoa da,
ez soilik emakumeek aurre egin behar dieten bazterketa moduak
identifikatzeko, ikuspegi feministak posible egiten duelako,
existitzen diren beste bazterketa modu batzuk identifikatzea eta
eredu ekitatibo eta bidezkoago baten eraikuntzarako estrategiak
bilatzea posible egiten duelako, bizitzaren jasangarritasuna
erdigunean kokatzea posible eginez, norbanakoaren,
elkarbizitzaren eta gizartearen eremuetara lotutako dimentsioen
sendotzearen aldeko apustu eginez. Zentzu honetan, prozesu
guztian zehar emakumeen eta bazterketa egoeran edo egoteko
arriskuan dauden pertsonen partaidetza bultzatzen da, beraiek
izan daitezen protagonista nagusiak eta prozesu ezberdinetan
sortutako tresnak beraien beharrei eta ikuspegiari erantzuteko.
Ikuspegi honek laguntzen gaitu:
-

Boterea partekatu modu horizontalean, hizkuntza
eta formak zainduz; eta emakumeen eta gizonen
berdintasunezko partaidetza erraztuz.

-

Taldeak osatzen dituzten kideen lekuaz eta paperaz
arduratu familia, norbera eta lana bateratzea sustatzeko;
espazio seguruak eta konfiantzazko espazioak bilatu;
eta denborak kontrolatu.

-

Partaide guztien ekarpenak aintzat hartu, posizioa eta
posizionamendua edozein dela ere.

Era berean, gizarte eraldaketaren bidean ezinbestekoa da
bizitzaren jasangarritasunaren alde apustu egitea. Ildo honetan,
genero ikuspegia eta kontsumo globalizatuaren zalantzan jartze
kritikoak posible egiten du identifikatzea gizartean existitzen
diren bazterketa modu ezberdinak, partaideen behar ezberdinak
identifikatzeaz gain. Horrela, estrategiak bilatzeko gaitasuna
eskaintzen digute gizarte eredu berdinago bat eraikitzeko,
bizitzaren jasangarritasuna erdigunean kokatzea posible egiten
dutenak, eta horrekin batera, eredu hegemonikoa zalantzan
jarri eta eraldatu. Zaintza lanek, modu honetan, eredu berrian
garrantzia handia hartzen dute eta partaidetza prozesuaren
lorpenean zehar ere ezinbestekoak bihurtzen dira, konfiantzaren
ardatza osatzen dutelako norberaren erabaki hartzean, eta,
beraz, proiektuaren inplikazioaren konfiantza.
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5.
estrategia honetan
bideratzen diren
gai nagusiak
Lerro honetan, ez dugu ahaztu behar kolektibo, arazo eta bizitza
moduen gaitz ezberdinen artean dagoen erlazioa munduko
puntu desberdinetan. Sistema ekonomiko hegemonikoak gutxi
batzuen aberastasuna sustatu du mendeetan zehar beste
pertsona askoren esplotazioaren kontura, mendekotasun modu
ezberdinak sortuz. Hauekespazioan urrun egon arren, zergatik
berdinetik abiatzen dira. Esperientzia horiek Ipar-Hego erlazio
horretan partekatzea eman beharreko urrats bat gehiago dela
uste dugu, poliki-poliki desberdinkeria horiek leuntzen joateko
eta komunitate ekitatibo horien sorreran laguntzeko. Tokikoaglobala ikuspegia, beraz, eraldaketa azterketa eta prozesu
honetan oinarrizkoa bihurtzen da.
Halaber, ikuspegi honek erreferentzia egiten dio lurraldearen
tokiko eta globala mailen arteko erlazioari, bai garapenari eta
ongizateari dagokionez, bai bidegabekeriak eta desberdinkeriak
sortzeari eta bizitzeari dagokionez, baita alternatiben
eraikuntzari ere. Horrez gain, erantzunkidetasun ikuspegia
barneratzen du, lurralde baten errealitatea, bere komunitatearen
oraina eta etorkizunaren errealitatea, geroz eta lotuago dago
errealitate globalera, sistema kontrolatzen dutenen erabakien
eta jardueren eraginera eta dimentsio sinbolikoetara, hau da,
aipatutako sistema globala bustitzen duten esan nahi multzoaren
dimentsioek.
Ikuspegi feministak eta tokikoa-globala ikuspegiak erlazioan
jartzea posible egiten dute existitzen diren gizarte errealitate
ezberdinak eta landutako gaiak ikuspegi zabalago batetik lan
egitea, eta pertsonen, herrien eta naturaren aurrean errespetutik
abiatuz bizitzaren jasangarritasunaren bidean aurrera egiten
lagun diezaguke. Irizpide hauek kontuan hartuz modu bateratuan
hausnartu dezakegu:
-

Kontsumo globalizatuko ereduaren estadio desberdinak

-

Eredu horren ingurumen, sozioekonomiko
emozional eta identitate eraginak

-

Emakumeen beharrak, interesak eta ikuspegi
espezifikoak, bere aniztasunean eta bere bateratzetan

-

Kolektiboaren, komunitatearen eta naturaren inguruko
erlazio eta sentipen ezberdinak

-

Estrategia ezberdinak eta partaidetza eta mobilizazio
ahalmena

eta

Horrela, estrategia hau tokiko esku-hartzean zentratzen da,
proposamen zehatz, gertuko eta errealen eraikuntza bultzatuz,
beti testuinguru eta analisi kritiko global batean kokatuz,
bai teoriko-politikoa bai kontaktutik eta lankidetzatik beste
geografia batzuetan kokatuta dauden tokiko esperientziekin.
Horregatik, estrategia hau elikatzen dugu CEP Alforja-rekin
(Amerika Erdiko Ikerketen eta Argitalpenen Zentroa) etengabeko
lankidetzatik abiatuz. Bere ekarpenak posible egiten du ikuspegi
horren ariketa praktikotik ikastea gizarte esku-hartzeko analisian
eta moduetan, bi erakundeen arteko erlazioa sendotzera
laguntzeaz gain. Halaber, beste erakundeekin eta gizarte
eragileekin egindako lankidetzatatik ateratako ekarpenek
eta ikaskuntzek ere, posible egin dute proposamen hau
osatzea; bereziki, Adsis Fundazioa, Saretuz Sarea -Donostiako
Kontsumo Arduratsuaren Sarea- eta Emaús Gizarte Fundazioko
Gizarteratzea saila.

Estrategia politiko-pedagogiko hau bideratu da lehenengo
urrats batean, Emaús Gizarte Fundazioko jarduera eremu
nagusietan aplikatzeko, Kontsumo Arduratsua, Kontzientea eta
Eraldatzaileak eta Gizarteratzeak eskutik joan behar dutela
ulertuta, bizitza duina eta jasangarria lortzeko, eta gai hauek
modu zuzenean eragiten dutela egunerokotasunean. Hori dela
eta, estrategiak honek posible egiten du bi lan eremu hauetara
bideratutako prozesuak gidatzea.

5.1.
kontsumo arduratsua,
kontzientzia
eta eRaldatzailea
Donostiako Kontsumo Arduratsuko sarearen, Saretuz Sarearen,
posizionamendua kontuan hartuta, Kontsumo Arduratsua,
Kontzientea eta Eraldatzailea (KAKeE) ulertzen dugu ekoizpen
eta kontsumo egungo egoera zalantzan jartzen hasten duena eta
pertsona bezala ditugun gure beharren berplanteamenduarekin,
eta jarraitzen du, ondasunen, elikagaien eta zerbitzuen gure
kontsumo murrizketa batekin eta gure ohituren aldaketa
batekin. Altenatiba jasangarriak, tokikoak eta gertukoak
sustatzea bilatzen du, hauen ekoizpenean eta garraioan ematen
den ingurumen eragina minimizatzeko helburuarekin. Horrez
gain, pertsonen arteko gizarte desberdinkeriak iraunarazten
dituen sistemarekin kritikoa da, gizarte edo genero baldintzek
sortutako desberdinkeriak, edo herriak sortutakoak, Ipar-Hego
dimentsioetan. Horrekin guztiarekin gizarte aldaketa bat sustatu
nahi du, desberdinkeria horiek nabarmentzen ez dituen ekoizpen
eta kontsumo eredu baten bidean eta solidarioa, justua eta
ekitatiboa den eredua.
Hau da, ekoizpen eta kontsumo moduen kritikatik hasi behar du,
kontsumo globalizatuaren ingurumen eraginaren ulermenetik
abiatuz, bai hausnarketa eta praktiketan, bai sortutako eta
sozializatutako ikaskuntzetan, alternatibak sortzeko ekologikoki
menpekoak eta elkarren menpekoak garen horren onarpenaren
bidez. Pertsonen eta inguratzen gaituen ingurumenaren arteko
erantzunkidetasun batek inplikatzen duena.

Komunitate inklusibo, ekitatibo eta eraldatzaile batek, beraz,
kontsumo globalizatuko ereduan aldaketa bat ematetik
hasi behar du, KAKeE eredu baten aldeko apustu egiten, bai
norbanako mailan bai maila kolektiboan. Eredu honek erosketa
aukerari erreferentzia egiten dion osagai bat du, baina bizitza
aukera bat izatera pasa daiteke, produktua eskuratzeaz
soilik baino haratago doana, zaintzen, jakintzen, zerbitzuen,
aisiaren, denboraren, artisautzaren eta espazio publikoen
kontzepzioa, kudeaketa eta erabilera hartuz, baita irudikari
kapitalista patriarkalaren desmuntaia eta deskolonizazioa ere,
publizitatearen bidez bereziki, kontsumo eredu sexualizatuak
eta baztertzaileak hedatzen dituelako.
Zentzu honetan, Kontsumo Globalizatuak genero diskriminazioa,
indarkeria matxistak eta emakumeen gorputza gauza bihurtzea
errepikatzen eta sustatzen duen bezala, KAKeE-k barnean
eraman behar du, baina esplizituki, estereotipo, rol eta
emakumeen gaineko zapalketen desmuntaia, baita parametro
ekitatiboen eraikuntza, gizartearen eraldaketara lagunduz eredu
komunitario inklusibo baten bidean. Uste dugu, beraz, kontsumo
kontziente eta arduratsu bat ezin daitekeela eman ikuspegi
feminista bat gabe, emakumeen beharrak jasota geratzeaz gain,
ikuspegi feministak eskaintzen dizkigun aukerak ardatz bezala
hartuta, sektore sozial horien guztien beharrak eta gabeziak
identifikatu eta ikustera eman daitezke ere, eredu hegemonikoak
sistemaren muturretara eramaten dituena.
Beste alde batetik, KAKeE-k tokiko garapeneko proposamen
bat osatzen du, espazio hau eraginkorrena eta egokiena
dela kontuan hartuz alternatibak eraikitzeko, bere irismen,
legezkotasun eta gertutasunagatik, baina ahaztu gabe
inplikatua egoten den konexio global ezberdin guztiak. KAKeE,
elikadura burujabetzaren printzipioan oinarritua, hau ulertua
herriek beraien agro-elikadura politikak erabakitzeko eskubidea
bezala, horrela aurkezten da, biltzen dituen espazio bat bezala,
ahalduntzeko, artikulatzeko, mobilizatzeko eta alternatibak
proposatzeko eta eraikitzeko espazio bat bezala, sare-lanaren
bidez elikatzen dena eta, ondorioz, erlazioak bizirik mantentzen
ditu beste eragile sozial inklusibo eta ekitatiboekin. Gainera,
tokikoa-globala ikuspegia kontuan hartzen du, hauek inplikatzen
dituzten agro-elikadura politikek eta ekoizpen moduek
eraldaketak bultzatzen dituzte eremu globalean.
Modu honetan, produktua eskuratze hutsa baino haratago
doan kontsumo eredu bat proposatzen da eta bizitzaren
jasangarritasuna gizarte sistemaren erdigunean kokatzea, bai
pertsonena bai herriena. Horrela, jasangarritasuna ulertzen
da ingurumen jasangarritasuna baino kontzeptu zabalago
bat bezala, barne hartuz horrekin bizitzaren eremu guztiak,
kontsumitutako produktuetatik hasi, hauek ekoiztuak diren
moduetatik eta sortzen dituzten hondakinen erabileratik
pasatuz, eta hauek zaindu eta eskuratuak diren modua arte.
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5.2.
gizarteratzea
Eredu honetan ekonomia ez da soilik oinarritzen ondasunen eta
baliabideen kontsumoan, beste logika batzuetatik funtzionatzen
du, beharren ebazpena eta baliabideen erabilera landuz,
zaintzen eta lan erreproduktiboaren zama ekonomikoa balioan
jarriz, ingurumena zainduz, diru irabazi bat sortu ez arren, partehartzeak erabaki hartzea posible egitea eta erabaki hauek
inplementatzea eraginkortasun handiagoz, etab.
Horrela, gizarte eredu bat bultzatzen da, non kontsumoa
eta ekonomia ez diren faktore baztertzaileak izango, gizarte
ekonomiako eredu baten aldeko apustu eginez, ekimen
ekonomikoetan hartutako erabakiak eta kontrola printzipio
demokratikoan oinarritzea eta sarean lan egiten duten erakunde
ezberdinen arteko lankidetzan eta herritarren partaidetzan
euskarritzea, lurraldeen autonomia handiagoa inplikatuz
beraien garapen eredua definitzeko.
Eredu hau lortu ahal izateko ezinbestekoa da kontuan hartzea
eta lanean jarraitzea irizpide multzo bat lortzeko, gizarte eredu
inklusiboago bat euskarritzeko Saretuz saretik beharrezkoak
bezala identifikatu direnak.
Honela, berdintasuna, tokikoa, ekologikoa, berrerabiltzea,
artisautza, bidezko merkataritza, ekonomia solidarioa, publikoa,
kultura, energia, hezkuntza, finantza etikoak, ingurumena edo
truke bezala irizpideak kontuan hartuz, gizarte eredu justuago
eta ekitatiboago bat sustatzen ari gara. Eta, ildo honetan,
gizarteratzea eta KAKeE arteko erlazioa funtsezkoa dela ulertzen
dugu, gizarte ehun sendo batean oinarritutako gizarte eredu
horretara ekarpenak egiteko eta kontsumo inklusiboko irizpide
eta eredu batzuetatik abiatzea, nagusi den eredura doitzen ez
diren pertsona horiei gizarte sistematik kanpo utzi gabe.

Gizarteratzea ulertzen da eskubide subjektiboa bezala
zerbitzuak emateko eta gizartearen parte aktiboa izateko,
partaidetza aktibora bideratzen da bizitzako proiektuan bertan
egiten den definizioan eta kontrolean, baztertuta dauden
pertsonen ahalduntzerako oinarrizko alderdia bihurtzen dena
eta honen bitartez partaidetzak ezinbesteko garrantzia hartzen
du, ez beraien bizitzen kontrolaren gain, parte diren komunitate
horretan baizik.
Hau da, gizarteratzea estuki lotua dago Giza Eskubideen markora,
pertsonaren garapen integralari ematen dion garrantziaren
ondorioz, alde batetik, gainerakoen (indibidualak, kolektiboak
eta naturaren) eskubideekin errespetagarria izatea egiten
duelako, eta beste aldetik, bere eskubideak zein diren ezagutzen
duenez, bere aukerak eta askatasunak sendotzen dira eta gizarte
eta politikako bere gaitasuna handitzen da.
Zentzu honetan, Emaúsek bere gizarte esku-hartzeko eredua
duela nabarmendu behar da, bere esperientzian oinarrituz
eta gizarte bazterketa egoeran edo arriskuan dauden
pertsonenganako arreta ereduan emandako aldaketan
oinarrituz, Europar Batasuneko politiketatik bultzatua; INclue
eredua. Horrela, identifikatutako proposamen berritzaile
ezberdinen azterketarik eta integraziotik abiatuz eta praktikaren
inguruko hausnarketa eta analisiko prozesu parte-hartzaile
baten bitartez, ikuspegi berri bat hartzea posible egin da gizarte
esku-hartzeko prozesuak lantzeari dagokionez, pertsonan
oinarritutako arreta eredu bat garatuz. Ildo honetan, Modelo
Inclúe. La apuesta por una atención de calidad en el ámbito de
la inclusión social dokumentuak jasotzen du eredu berritzaile
horren oinarri teorikoa, genero ikuspegia barneratzeari arreta
berezi jarriz, praktika egokiak bezala hartuak diren ekimen
multzo bat deskribatuz, eta baita gizarte bazterketaren
balorazio eta diagnostikorako tresna multzo bat jasoz. Halaber,
Manual Inclúe. Una herramienta para la aplicación de un nuevo
enfoque en la atención a personas en situación de exclusión
social eskuliburua izaera berritzailea duen tresna bat da, eredu
berriaren aplikazioa posible egiten duen modu homogeneo eta
eraginkor batean, gizarte bazterketaren balorazio teknikoari eta
ikuspuntu honetatik burututako esku-hartzeen ebaluazioari eta
eraginari ekarpenak egiten dizkionak.

Oinarri hauek jarraituz, gizarteratzearen aldeko lanak eskatzen
du:
-

Dimentsioaniztun diskriminazioko, bazterketako eta
pobreziako zergatiak eta errealitateak modu kritikoan
aztertu, herritartasun unibertsalaren kontzeptuan
oinarrituta

-

Emakumeen eta gizonen behar ezberdinduak onartu,
eskubideen ikuspegia barneratuz

-

Gizarte eta komunitate partaidetzan garrantzia jarri,
ahalduntze estrategia bezala eta herritartasun aktibo
baterako ariketa bezala

Beste aldetik, gizarte partaidetza da:
-

Partaidetza politiko bat eta herritartasun unibertsalaren
ikuspegiarekin

-

Justizian, ekitatean eta demokrazia irekian oinarritua

-

Ahalduntzailea eta erabaki hartzean eragina duena

-

Gizarte erlazioetan eta baloreetan oinarritua nagusi
den markotik ezberdinak (errespetua, konfiantza,
berdintasuna, informazioa eskuratzea, gardentasuna,
gatazken kudeaketa eta alderdi emozionalak)

-

Inklusiboa, eragile ezberdinen arteko lankidetzatik
lana eginez

Honek inplikatzen dituen partaidetza eta ahalduntze prozesuak
bermatzeko beharrezkoa da landutako gaiak partaideen
bizipenetara eta ezagutzetara gerturatzea, eroso sentitu
daitezkeen eta parte hartzera animatzen diren espazioak,
denborak eta hizkuntzak sustatuz; beti ere, pertsona bakoitzaren
erritmoa, inplikazioa, interesak eta beharrak errespetatuz. Honek
taldean dagoen aniztasuna hartzea posible egiten du, aniztasun
hau ezaugarri aberasgarri bat bezala ulertua, eta ez muga bat
bezala, esploratu ez diren alternatibak sortzeko aukera gehiago
ematen dizkiguna; beti ezberdina den horrekiko errespetutik,
eta era berean, berdintasunarekiko, modu honetan, ekitatea
aniztasunarekiko errespetuaren oinarria dela ulertuta.
Zentzu honetan, ezinbesteko garrantzia hartzen du gatazken
konponketa lehiakorrak ez diren jardueren alde eginez,
kolaboraziozko ekintzak eta ekintza kooperatiboak, duten
garrantzia pedagogikoa azpimarratuz, bereziki antolamendu
moduei eta botere erlazioei dagokionez, baita eragileak
bateratzea eta elkarrizketak biltzeari dagokionez. Sistema
hegemonikoari kontrajarriak dauden baloreak nabarmentzea
eta barneratzea posible egiten duten alderdiak.

Modu honetan, partaidetzaren ikuspegiak onartzen du, prozesu
bezala ulertutzen denean, gizarte bazterketa egoeran dauden
pertsonen subjektu-objektu erlazioan oinarritzen den ikuspegia
gainditzea , baita beraiengan pentsatzea partaide terminoetan.
Hau da, erakundearen, komunitatearen eta gizartearen erabaki
hartze prozesuetako parte diren eta bertan parte hartzen
duten pertsonak, baita ahalduntze prozesuetan, subjektuaobjektua erlazioa subjektua-subjektua erlazio batean eraldatuz.
Partaideak beraien artean errekonozituak izatea eta gizarte
eraldatzaileko eragile bezala onartua izatea da, beraien bizipen
eta praktiketatik sortutako ezagutza eta jakintza propioen jabe,
eta hauen elkartrukeak posible egiten du sortzea baterako
hezkuntzako eta elkarren arteko aberastasuneko dinamikak.
Ikuspegi honetatik ezinbestekoa da eragitea parte-hartzaile
izate hori onartua izatearen eta horren bizi esperientzia hau
errazten eta sendotzen duten elementuetan, bereziki gizarte
partaidetza komunitario, inklusibo eta ekitatibotik. Horrela,
partaidetzaren baliabidea jarduera boluntarioetan, eskuragarri
dauden baliabide komunitarioen aprobetxamendu egokiago
bat inplikatzen du, arreta eskainitako pertsonen sare sozialak
hobetzeko eta zabaltzeko aukera, eta era berean, ezagutza,
esperientzia eta erlazio erabilgarriak eta aberasgarriak
eskuratzeko aukera inplikatutako pertsona eta kolektibo
guztientzat. Horregatik, Giza Garapen Jasangarriko eredu bat
lortzearen bide honetan funtsezkoak dira elkarrekiko erlazioa
eta sare-lana gizarte kolektibo ezberdinekin, bai norberaren
hazkunde pertsonalerako bai gizarte ehunaren hazkunderako
eta sendotasunerako.
Partaidetza ikaskuntza eta ahalduntze etengabeko prozesu bat
bezala ulertzen dugu, pertsonek euren gaitasun pertsonalak
lantzen dituzte eta ezagutzak elkar-trukatzen dituzte, prozesu
honetan zehar beraien ekintza markoak zabaltzeko asmoz;
inklusio erreal bat, komunitatean, bertan izaten den parte
hartzeko gaitasunean eta aukeran oinarritzen delako.
Emaús Gizarte Fundaziotik bultzatutako prozesuak modu
honetan planteatzen dira. Horren adibide lirateke Besarkadak
proiektuak, lau urteko ibilbide batekin, pertsona ezberdinen
artean topaketa espazioak sortzera bideratua, bakoitzak bere
ezagutza eta gaitasunetatik esperientziak irakatsi, ikasi eta
partekatu ahal izateko; edo Elkarrekin Ekinez, denboran banatuak
baina etengabe burutu diren topaketa laborategietatik abiatuz,
beste modu batera ezinezkoak liratekeen erlazioak bultzatzen
lagundu da. Bi proiektuak prozesu bezala planteatzen dira,
interakzio horiek bidean ematen direlako eta ez soilik emaitzan,
komunitate inklusiboen sorrera errazten duten interakzioak.
Horregatik, hau da estrategia honek jarraitzen duen lerroa
eta bere esparruan garatutako jarduerak eta prozesuak. Gure
bidelaguna den CEP Alforjarekin partekatzen dugun lerroa.

(H)ARITUZ.

6.
helmuga.
estrategia honekin
noruntz goaz
Estrategia honek bilatzen du kontzientzia kritiko global eta
integral bat bultzatzea, proposamen alternatibo errealen
sorrerako jarrera indibidualak eta kolektiboak sustatzen dituena,
aktibismo politiko indibidual eta kolektiboa bultzatuz. Horrela,
bere izaera integrala nabarmentzen dugu, mobilizazioa eta
intzidentzia barneratzen dituelako, ikaskuntzako, elkar-trukeko
eta bisibilizazioko estrategietatik inplementazio auto-eratua eta
kolektiborako.
Ildo honetan, planteatutako estrategia berak berrikuspen
konstante bat egitera behartzen gaitu, modu aktiboan Emaús
Gizarte Fundazioarekin lankidetza egiten duten eragile
ezberdinekin kontrastatuz eta etorkizuneko lankidetzak
burutzeko sare sendo bat ehuntzea interesgarria litzatekeen
horiekin. Partaide guztien ekarpenak jasotzea posible den sare
bat eta elkarrekin abiatu jomuga komun baten bidean.
Dokumentu hau horrela eraiki da; lagunak diren elkarteekin
kontrastatuz eta berrikusten eta aberasten jarraitzeko
asmoarekin, etorkizuneko lankidetzatan modu kolektiboan
ateratako ikaskuntzetatik abiatuz.
Errealitatea ikuspegi dialektikotik eraldatzeak esan nahi du
barrura begira ere eraldatzea, pertsona bezala, gure ideiekin,
ametsekin, borondateekin eta pasioekin; era berean ezagutzako
eta eraldaketako subjektuak eta objektuak izanik, prozesuek
eraldatu egiten gaituztelako guk eraldatzen dugun neurrian.
Paradigma hauek sakontzera gonbidatzen gaitu barne
demokraziaren ariketa parte-hartzailea nola ziurtatu, bai
erakundeetan, komunitateetan eta herrietan, bai alternatiben
eraikuntza parte-hartzailean, erronka eta lehentasun bezala
identifikatua. Erakundeen barrura begira egiten den hausnarketa
honek gure praktika bertatik eraldatzen lagunduko gaitu, modu
horretan, inguratzen gaituen ingurunea eraldatzeko.
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EGUNEROKOTASUNETIK
eraldatuz
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EGUNEROKOTASUNETIK
ERALDATUZ
Prozesu hau partekatu duten hiru kolektiboak ezberdinak dira eta
bakoitzak bere berezitasunak ditu. Hala ere, euren esperientziek
erronka eta interes komunei erantzuten diete. Beraien lanak
eta praktikek proiektu etiko bat adierazten dute, asmo politiko
argi batekin, behar erreal batzuen aurrean erantzuna emanez
guztiek baina intentzioa, behar horiek konpontzeaz haratago,
behar horiek sortzen dituzten zergatietan eragitea bilatzen du;
modu horretan, gizarte eraldaketa bat bilatu nahi du.

Esperientzia hauetan inplikatutako kolektibo bakoitzak beste
hainbat kolektiboekin lana egiten du zuzenean: haurtzaroa,
irakasleak, eskolak, artistak eta gestoria kulturalak, aktibistak,
pertsona migratzaileak eta bertakoak. Erlazio hauen bidez
biztanleriaren talde zabalago batera iristen dira: familiak,
komunitateak, instituzioak, elkarteak eta burututako lanagatik
interesa duten gizarte sektoreak. Modu honetan, gizarte sare
zabal bat sortzen da.

Hiru talde hauek antolatzeko modu hegemonikoak zalantzan
jartzen dituzte, beharrak sortu dutenak direlako eta bakoitzak,
bere kabuz, behar hauek betetzea bilatzen du. Eta, eredu hauek
jarraituz aldaketa erreal bat lortzea ezinezkoa dela kontziente
izanik, beraien egunerokotasunean ekintza eraldatzaile txikiak
barneratzen saiatzen dira, mundua ulertzeko eta eraikitzeko
moduan txertatzen direnak.

Sare zabal honen bidez, kolektibo barruan gauzatutako praktikak
poliki-poliki ateratzen joaten dira eta gizarte egituraren
zartaduretatik pasatzen dira. Beraien esperientzia partikularretan
eskuratutako praktika eta ikaskuntzak norbanakoaren bizitzara
eramatean gizarte eragin bat sortzen da, gizarte eraldaketarako
haztegian bihurtzen da, bai sarearen barruan bai kanpora begira.

Horrela, aldaketa gauzatzen hasten dira euren egitura bertatik,
barne mailan antolatzen bilatzen modu horizontalean,
solidarioan,
jasangarrian,
inklusiboan,
errespetagarrian,
maitekorrean, ez bortitzean.
Ildo honetan, erabaki garrantzitsuak espazio zabaletan eta
adostasunez hartzen ahalegintzen dira, erantzukizunak
eta erabaki hartzea deszentralizatuz. Genero berdintasuna
ziurtatzen eta emakumeen partaidetza bultzatzen saiatzen
dira. Informazioa duenak boterea duela kontziente izanik, modu
zuzenean eta gardentasunez komunikatzen saiatzen dira. Eta,
bakoitzak bere erritmoa duela kontziente direla ere, pazientzia
eta pertseberantzia izaten ikasi dute.

Hain zuzen ere, zailtasunak daude. Hauei aurre egitea eta
gainditzeak ahalegin etengabekoa eskatzen dute.
Sistematizazio prozesu honetan hausnartu dugu horren
guztiaren inguruan, praktika hauen inguruan, alternatibak
zein zailtasun hauen inguruan; alde batera utziz urruntzen
gaituena eta elkartzen gaituena partekatuz. Eta prozesuan hiru
proposamen eraiki dira, esperientziatik abiatuz sistematizatu
ditugun ikaskuntzak, ikuspuntuak eta ikuspegiak partekatzeko.

(H)ARITUZ.
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1º
proposamena
BIDELAGUNAK.
ELKARREKIN EGOTEKO ESPAZIOEN
GIDA ARETXABALETAN, ARRASATEN
ETA ESKORIATZAN

ZER
Aretxabaletan, Arrasaten eta Eskoriatzan dauden espazio
publikoen gida bat sortzea, herri hauetan bizi diren emakume
parte hartzaileen ezagutza partekatua erabiliz, horietako asko
emakume migratzaileak dira, amak eta baliabide ekonomiko
urriak dituztenak.

NORK

NOLA
Aretxabaletan dauden pertsonen kulturarteko elkartea, gizarte
bazterketa arriskuan dauden pertsonen alde lan egiten duena,
helburua da laguntza eta lankidetza inklusio osoa edo erreala
gauzatzea.

HELBURUA
Sendotu eta finkatu loturak eta erlazioak tokian tokikoak eta
pertsonalak Aretxabaletan, Arrasaten eta Eskoriatzan bizi diren
emakumeek artean, baita herri hauetan gizarteratzearen alde
lan egiten duten kolektiboen artean ere, espazio publikoen gida
baten sorrera kolektiboaren bidez.

Gida prozesu parte-hartzaile baten bidez elaboratu da, eguneroko
bizitzaren gaiak partekatzea ardatz izan duelarik, jatorriko
herrialdeetan denbora librean zer egiten zuten, zer egiten duten
orain hemen daudela eta zer egitea gustatuko litzaiekeen.
Informazio honekin guztiarekin egoeraren diagnostiko bat
elaboratzea posible izan da eta espazio publikoen gidaren
zirriborroa diseinatu da; zirriborro hau parte hartzaileekin
eta tokian tokiko erakundeekin partekatu eta kontrastatu da,
aberasteko asmoarekin.
Ekarpen berriak jaso ondoren, gida diseinatu da bertako
komunikazioko enpresa txiki batekin. Emakumeen jatorriaren
ondorioz, gida euskaraz eta gaztelaniaz idatzia badago ere,
arabiarrera eta urdu hizkuntzara ere itzuli da.

EMAITZAK ETA
ONDORENGO URRATSAK
Elkar truke honek posible egin du emakume parte hartzaileek
leku gehiago ezagutzea bertara elkarrekin joateko eta irteera
kolektiboak burutzeko loturak eta proposamenak sortzea.
Horrez gain, parte hartu duten elkarteen arteko erlazioaren
sendotzea eta finkatzea posible egin da, prozesuaren parte izan
diren kolektibo ezberdinetan parte hartu duten emakumeek
beste ekimen batzuk ezagutzeko aukera izan dute, Gu Haziak
Gara elkarteak egindako lanagatik interes berezia adierazi
dutelarik. Zentzu honetan, Bidean elkartetik, baita Ekin eta IMME
elkarteetatik ere, Gu Haziak Gara elkarteak kudeatzen duen
lantegira bisitak egingo dira parte hartzaileek elkarte honek
gauzatzen dituen ekintzak ezagutu ahal izateko.
Era berean, hiru herrietako erakundeek gidaren hobekuntzan
lagundu dute eta beraien interesa adierazi dute, etorkizunean
lurraldera iristen diren pertsonen artean aleak banatzeko
prest daudela adierazi eta balioan jarriz elkarte bultzatzaileak
egindako lan guztia.

Azkenik, emaitza parte hartu duten pertsonei eta elkarteei
itzuli zaie, hau da, Bidelagunak. Elkarrekin egoteko espazioen
gida Aretxabaletan, Arrasaten eta Eskoriatzan gida banatu da
prozesuaren parte izan diren espazio ezberdinetan.
Esperientzia hau bideo batean grabatua jaso da, IMMEren
lankidetzarekin arabiarrera eta urdu hizkuntzara itzuli da.

“Gu Haziak Gara,
kontratatutako
pertsonarik ez duen
elkarte bat da, proiektua
bere osotasunean
koordinatzeko. 2018 urtean
begiraleei kontratua
egiten hasi zen, lantegiak
burutzeko prestakuntza
eta gaitasuna dutenak.
Proiektua gauzatzen ari
garen gainerako pertsonek
boluntario moduan
egiten dugu lan eta gure
denbora eskaintzen
dugu antolatzen
diren ekintzetan,
egunerokotasunak
eskatzen digun
larritasunaren arabera”
(Gu Haziak Gara)
“Jende ezberdina beraien
artean erlazionatzea nahi
da eta elkarren artean
laguntza ematea; zure
jatorriak, zure ezaugarri
partikularrak garrantzia
ez duten komunitate bat
sortzea; jendeak lankidetza
egitea da helburua,
elkarren artean ezagutu
eta errespetatzea”
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2º
PROPOSAMENA
BIRSORTU. HONDAKINAK BERRERABILI
IRUDIMENAREKIN

NORK

ZER

Informazio, eztabaida eta topaketa espazio bat Euskal Herriko
hezkuntza eragile guztientzat, bere helburua delarik kalitatezko
hezkuntza bat bultzatzea, feminista, jasangarria eta euskalduna.

Euskal Herriko hezkuntza zentroetan lurraldeko enpresek
botatako materialak banatu erabilera pedagogiko bat egiteko,
Remida proiektua oinarri bezala hartuz, esperimentazioan
eta irudimenaren bultzadan zentratutako pedagogia batean
oinarritua.

NOLA
Esperientzia hiru fasetan garatu da.

HELBURUA
Eredu pedagogiko berritzaile, parte-hartzailea eta inklusibo
baten bidean aurrera egin Euskal Herriko hezkuntza zentroetan,
baita ekonomia zirkularreko eredu baten bidean, enpresa
ezberdinek botatako materialekin ikasgeletan burututako
esperimentazioaren bidez.

Lehenengo etapa bat materiala identifikatzeko eta sailkatzeko,
jarduera hau Emáusek eta Gabiltzak burutu zuten, Gipuzkoako
artisauen elkarteak. Prozesu honetan EAEko 12 enpresek
kolaboratu dute, beraientzat hondakina zen materiala emanez
eta erabilerarik eman behar ez zietena. Modu paraleloan, Hik
Hasi ikastetxeekin harremanetan jartzeaz arduratu da, proiektua
aurkeztuz eta beraien parte hartzea proposatuz.
Bigarren fasea proba pilotu bat burutzea izan da 13 ikastetxeetan
(8 Gipuzkoan, 2 Nafarroan, 2 Araban eta 1 Bizkaian), bildutako
materiala haur hezkuntzako ikasleen eskuetan utziz. Ikastetxe
bakoitzak materiala beraien behar eta eredu pedagogikoetara
egokitu du, baita egoki ikusi duten adin eta taldeetara ere.

EMAITZAK ETA
ONDORENGO URRATSAK
Esperientzia oso aberasgarria izan da eta hezkuntza
komunitatean eta enpresa eremuan izan duen harrera onaren
ondorioz, ikastetxe parte hartzaileen kopurua 13ra mugatu
beharra izan da kopuru handiagoa kudeatzeko ezintasunaren
ondorioz, ekimenarekin aurrera jarraitzea erabaki da Remida
biltegi txiki bat irekiz Arrasaten, Debagoiena eskualdeko
hezkuntza komunitateari zuzendua.
Espazio honek posible egingo du, gainera, enpresa parte
hartzaileekin erlazioa finkatzea eta erlazio berriak ezartzea
ekonomia zirkularreko ereduaren bidean trantsizioan dauden
enpresa horiekin, lurraldearen ongizatearen alde lan egin
nahi dutenak, sortutako hondakinen murrizketaren eta
berrerabiltzearen bidez.
Ekimen berri honek Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesa du,
Etorkizuna Eraikiz programaren bitartez.

Hirugarren eta azken fasea proba pilotuaren emaitzaren
analisian zentratu da; egindako azterketa horrekin botatzeko
materialen erabilerako ekarpenen eta iradokizunen dokumentu
bat sortu da, ekimena beste espazio batzuetan aurkezteko.
Horretarako parte hartu duten ikastetxe ezberdinen lankidetza
izan da, beraien konklusioak partekatu dituztenak, bai beraien
artean, bai Hik Hasi eta Emaúsekin ere.
Esperientzia osoa bideo batean jasoa geratzen da, modu
kolektiboan egindako bideoa.

IKASTETXEEN IDENTIFIKAZIOA

HIK HASI

EMAÚS GIZARTE FUNDAZIOA

IKASTETXEAK

IDENTIFIKAZIOA ETA MATERIALEN HAUTAKETA

PROBA PILOTOA

ANALISIA
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HIK HASI

“Eraldaketa pedagogiko
bat nahi dugu
ikastetxeetan eta gizarte
eraldaketa bat gizartean.
Azkenik, jasangarritasuna,
bai ikastetxeetan bai
gizartean”
(Hik Hasi)

(H)ARITUZ.
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3º
PROPOSAMENA
DIRUAZ HARATAGO. TRUKE ETA ELKAR
TRUKE SOLIDARIOEN GIDA

NORK

ZER

Costa Ricako mugimendu kulturalen sarea, 200 kulturakudeatzaile inguruk osatzen dutena, ekintzako antolaketa
bateratutako kolektiboa laguntzen eta aholkatzen duen
kudeaketa nukleo bat duena, KAKeE eta ekonomia solidarioko
lan lerro espezifiko batekin.

Truke gida baten sorrera kolektiboa herri ezagutzatik, GuanRed
sarea osatzen duten kolektibo kulturalen artean ematen diren
elkartrukeko praktika ezberdinak identifikatuz.

NOLA
Gida prozesu parte-hartzaile batetik abiatuz elaboratu da
pertsona batek dinamizatua, saren ematen den elkartrukeko
praktikak identifikatzeaz, partekatzeaz eta kontrastatzeaz
arduratzen dena, prozesuan parte hartu duten 24 kolektiboekin.

HELBURUA
Lan eta antolakuntza moduan partekatu eta ikustera eman,
sistema kapitalista barruan komunenak diren horietatik urrun
daudenak, beste kolektiboen antolakuntza moduetara ekarpenak
egin dezaketenak, trukeko gida baten sorrera kolektibo baten
bidez.

Prozesua hainbat fasetan banatzen da. Lehenengo, edukiak
adostu dira sarearen Ekonomia Solidarioko lantaldearen bilera
batean. Ondoren, kontsulta bat egin da sarea osatzen duten
kolektibo ezberdinek trukeak ulertzen eta praktikatzen duen
moduaren inguruan. Informazio hori testu batean islatu da eta
kontsultan parte hartu dutenekin partekatu da, azkenean beraien
ekarpenak eta gomendioak testuan txertatzeko. Beranduago
gida espazio ezberdinetan sustatu da eta truke mahaiak gauzatu
dira jasotzen diren modalitate desberdinen arabera, elkar truke
modu horiek gauzatzea posible egin duelarik.
Gidaren maketaziorako lantalde bat osatu da eta GuanaRed
sareak aurretiko proiektu batean eraikitako lerro grafikoa eta
pertsonaia jarraituz diseinatu eta ilustratu du, taldearentzat
lerro hauek jarraitzeak identitate balio handia dute.

EMAITZAK ETA
ONDORENGO URRATSAK
Truke gidak oso harrera ona izan du sarea osatzen duten
kolektiboen artean, bai gida aurkeztu den espazio horietan, diruz
egiten ez diren elkar trukeak posible egiten dituelako, baliagarri
dira bai baliabiderik ez duten pertsona eta kolektiboentzat,
bai gizarte antolakuntzako eredu alternatiboak bilatzen
dutenentzat.
Horrez gain, gidaren formatuak posible egiten du aplikatzea
bertan modu praktikoan partekatzen diren ezagutzak,
elkartruke solidarioen lantegiak burutuz. Horrek posible egiten
du hausnartzea elkartruke modu hauen jatorriaren inguruan
praktika ekonomiko solidario bezala, beharrak konpontzera
bideratua akumulazioa bitarteko ez delarik, material hutsa dena
ere, baita auzolana bezalako praktiken (mingak Costa Rican)
balioa handitzea ere.
Halaber, GuanaRed sareko antolakuntza praktikak, Tejiendo
desde las comunidades bideoaren eta truke Gidaren bidez
partekatuak, gizarte eredu alternatibo baten bidean aurrera
egitea posible egiten dute, bizitzaren jasangarritasuna
balioztatzen duena, akumulazio material eta ekonomikoaren
aurrean.

Halaber, sarearen beraren komunikazio taldeak, Las Chicharras
Comunicadoras, Tejiendo desde las comunidades bideoaren
elaborazioa gauzatu du, sarearen antolakuntza moduak jasotzen
dituena eta truke gidaren edukia osatzen duena.

DINAMIZATZAILEA
			

DIRUAZ HARATAGO 		

TRUKE ETA ELKAR TRUKE SOLIDARIOEN GIDA
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EKONOMIA SOLIDARIOKO KORRONTEA

“Orokorrean adostasunak
Sinkronizazio lanean
eraikitzen joaten dira, eta
Senti-Pentsa Topaketetan
sarea ebaluatzen dugun
unean. Urteetan zehar
sortu diren beharretatik
abiatuz, elkarbizitzako
adostasun hauek espazio
ezberdinetan proposatu
dira eta arintasunez
gorpuztu ziren.
Eskuliburu bat dugu, nor
garen, nola funtzionatzen
dugun, sarean lan egiten
duten korronte ezberdinak
adierazten duena, baita
gure etika kodea ere,
tolteka lau akordioak,
espazio sakratuak, eta oro
har eraikitzen joaten garen
elkarbizitzako akordioak
jasotzen dituena”
(GuanaRed)

HIRU ESPERIENTZIA,
ARDATZ BAKAR BAT

(H)ARITUZ.
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Horrez gain, esperientzia bat baino gehiago aldi berean
sistematizatzen direnean eta ahalegin komun bateko parte
bezala, protagonista izan ziren eta prozesuan parte hartzen
duten pertsonen arteko elkartrukeak gehiago aberasten du
jakintzen eraikuntza kolektibo hori.
Horrela, sistematizatu nahi den edo diren esperientziak behin
definitu direnean, ‘sistematizazio plan’ bat modu kolektiboan
adostea komenigarria da. Garatuko diren une eta jarduera
nagusiak jasotzen dituena, baita sistematizazio prozesua
orientatuko duen ardatza. Ardatz hori definitzea ezinbestekoa
bihurtzen da, esperientzia bat ikuspegi desberdin askotatik
irakur daitekeelako.
Modu honetan, esperientzien sistematizazioak elkarren artean
erlazionatuta dauden hainbat une ulertzen ditu, gerturatzeko
modu ezberdinak eta horietan sakontzea errazten dutenak
sistematizazio ardatzetik abiatuz.
Esperientzia irudikatzen badugu basoak, animaliak eta herriak
dituen lurralde zabal bat bezala, sistematizazio ardatza uler
genezake lurralde guzti hori zeharkatzeko aukeratzen dugun
bidea bezala, osagai batzuk urrunagotik begiratzen eta hobeto
ezagutzeko eta ulertzeko interesa dugun horietara bereziki
gerturatzen.
Esperientziak sistematizatzeak protagonistak hasiera lekutik
ezberdina den beste leku ezberdin batera eramaten ditu. Eta hau
da ondoren aurkezten den bidea.

1.
ESPERIENTZIEN
SISTEMATIZAZIOAREN
INGURUAN
Estrategia Politiko-Pedagogikoan aurreratzen den bezala,
esperientzien sistematizazioa aldi berean deskriptiboa eta
hausnartzailea den prozesu bat da, praktikatik ikaskuntza
teorikoak eta bizipen-ikaskuntzak sortzea eta partekatzea
posible egiten duena. Oscar Jara Hollidayk 1 planteatzen duen
bezala, “esperientziak prozesu sozio-historiko dinamikoak
eta konplexuak dira, pertsonalak eta kolektiboak. Ez dira
gertaera edo gertakizun puntualak. Esperientziak etengabeko
mugimenduan daude eta multzokatzen dute errealitate historiko
sozialaren dimentsio objektibo eta subjektibo multzo bat”
(Jara, 2012, 60or.), gertatzen diren testuinguruaren baldintzak
bezala eta ulertzea posible egiten dutenak, zehazten dituzten
antolakuntza egoera eta egoera pertsonal partikularrak,
planifikatutako edo inkontzienteak diren hainbat ekintza,
protagonista diren pertsonen pertzepzio, sentsazio, emozio eta
interpretazioez gain.
Esperientzia batek erreakzioak eta eraginak sortzen ditu inguruan
eta bizi duten pertsonetan, baita esperientzia gauzatzen den
modua zehazten duten gizarte eta norbanakoaren erlazioak
bezala.
Hala ere, esperientzia bat bizitzen denean eskuarki ez da
kontzientzia asko izaten, esperientzia berari forma ematen
dioten dimentsioena. Sistematizazioak eguneroko edo
berehalako bizipenetik haratago sakontzeko aukera ematen du,
are gehiago gertatzen ari denaren erregistrotik edo memoriatik
haratago. Gelditzea inplikatzen du egiten ari den horretan
hausnartzeko eta partekatzeko modua bilatzeko, ezagutza
kritikoa eraikitzeko ahalegin kontziente eta berariazko batean,
bizitako esperientziatik abiatuz eta eraikitzen den ezagutza hori
beste pertsonek eta kolektibo batzuek erabili eta aberastu ahal
izatea.

1 Jara Holliday, Oscar. “La sistematización de experiencias.

Práctica y teoría para otros mundos posibles”. 1a edición.
San José, Costa Rica. Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, 2012.
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Berreskuratze prozesua eta
informazio esanguratsuaren
erregistroa, esperientzia modu
argia deskribatzea posible eginez,
beste pertsonek uler dezaten
esperientzia osatzen zuten ekintzak
eta nola garatu zen, protagonista
izan ziren pertsonek nola bizi
eta sentitu zuten, sortu zituen
eragin bilatuak eta ustekabekoak,
gertatu zen unearen edo tokiko
eta globaleko testuinguruaren
hainbat ezaugarrirekin lotura… Une
honek inplikatzen du ‘esperientziaz
hitz egiteari uztea’ bere alderdi
garrantzitsuenak kontatzeko.

Sistematizazio ardatzak lekua edo
interesa adierazten du, bertatik
esperientzia landuko da, horretatik
ikasteko eta ondorioz, zehaztasunez
deskribatzea beharrezkoa izango
diren ezaugarriak eta hausnarketa
kritikoaren bidez erantzutea bilatuko
diren
galderak.
Sistematizazio
ardatzetik
abiatuz
posible
da
esperientzia
zehatzei
galdetzea
kontatzea
interesatzen
zaigun
hori, ikasi nahi dena eta komunean
jartzea hausnartzeko, ekiteko eta
modu
kolektiboan
eraldatzeko
praktikatik abiatuz eta ez eztabaida
abstraktuetatik.

Gainera, sistematizazioko ardatz
baten arabera deskribatzeko
ahalegin horretan, hausnarketa
eta elkartrukeko prozesu bat
existitzen da, beharrezkoa da atzera
begiratu egiten ari den horretara,
esanguratsuenak diren praktika
beraren alderdiak identifikatzeko
eta lehentasuna emateko, oso
ohikoak bihurtu diren hainbat
barneratuz eta deskribatzen
saiatzean berriz dimentsionatzen
dira, eta berriz eraiki beharko diren
beste batzuk erregistroetatik abiatuz
edo esperientzian parte hartu
duten beste pertsonekin izandako
hizketaldietatik, hauek irakurketa
ezberdinak izatea posible litzateke.
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SARE-LANA KONTSUMO
ARDURATSUA,
KONTZIENTEA ETA
ERALDATZAILEKO
PROZESUAK BULTZATZEKO
MODU INKLUSIBO BAT
BEZALA EUSKAL HERRIAN
ETA COSTA RICAN

UZTAILA - OCTUBRE
2019

Hausnarketa kritikoko prozesua
esperientziaren zentzuaren inguruan,
galdetuz eskaintzen dituen asmatze,
erronka, ikaskuntza eta proposamen
nagusien inguruan, beste praktika
sozialekin lotzen duena eta horietatik
desberdintzen duena, esperientziari
forma hori, eta ez beste bat, eman
zioten alderdi klabeak.
Sistematizazioan oinarrizkoa den
hausnarketa kritikoko ahalegin
honek, inplikatzen du esperientzia
modu kolektibo batean begiratzea,
sistematizazioaren parte izan diren
hainbat pertsonen artean, modu
bateratuan pentsatzeko izan zuen
logikaren eta zentzuaren inguruan,
elkartruke dinamikoago batean
esperientzia ezberdinetatik ardatz
baten inguruan hausnartzen denean.
Modu honetan, ia ezinezkoa da beste
begirada batzuetatik zabaltzea
praktika bera ulertzen zen modua,
eta hortik abiatuz teorizatzea.

RA

APIRILA - URRIA
2019
Konklusioak sortzeko eta
sistematizaziotik abiatuz lortutako
ikaskuntza partekatzeko prozesua,
kontzeptuzko proposamenen
eta sortzen joan diren praktiken
inguruan. Horietatik posible da
berriz ere praktika bertara itzultzea
eraldatzeko eta gainera, ekintzako
eta intzidentziako beste espazio
batzuk eraldatzea.

Ikustera ematen diren alderdiak eta
esperientzien sistematizazioaren
esparruan eraikitzen diren
ikaskuntzak baliotsuak dira
bai sistematizatzen duen
kolektiboarentzat, bai esperientzia
partekatu duten beste pertsonentzat,
baita beste erakunde eta antzezleku
batzuentzat ere.
Komunikatzea garrantzitsua
diren ideiak eta mezuak berriz
pentsatzea eta modu argian eta
estrategikoan egiteko modua
bilatzea, sistematizazioaren
produktuak prozesu horren beraren
parte garrantzitsu bat izatea egiten
dute emaitza isolatu bat baino
gehiago, eraikuntza kolektibo bat,
sistematizazioan parte hartu dutenen
arteko erlazioak eta identitate
sentimendua sendotzen dituena.

AZAROA
2019
Sistematizazio baten azken unea
era berean beste ziklo baten hasiera
da, bertan bere ekintzan sakondu
duen kolektiboaren praktikan
aldaketak egongo dira; era berean,
esperientzien sistematizazioaren
eraldatzaile ahalmena nabarituko
da bere oihartzuna zabaltzeko,
gauzatzeko zuzenean nahasten diren
taldeetatik haratago.
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1.
ESPERIENTZIEN
SISTEMATIZAZIOAREN
INGURUAN
Estrategia Politiko-Pedagogikoan aurreratzen den bezala,
esperientzien sistematizazioa aldi berean deskriptiboa eta
hausnartzailea den prozesu bat da, praktikatik ikaskuntza
teorikoak eta bizipen-ikaskuntzak sortzea eta partekatzea
posible egiten duena. Oscar Jara Hollidayk 1 planteatzen duen
bezala, “esperientziak prozesu sozio-historiko dinamikoak
eta konplexuak dira, pertsonalak eta kolektiboak. Ez dira
gertaera edo gertakizun puntualak. Esperientziak etengabeko
mugimenduan daude eta multzokatzen dute errealitate historiko
sozialaren dimentsio objektibo eta subjektibo multzo bat”
(Jara, 2012, 60or.), gertatzen diren testuinguruaren baldintzak
bezala eta ulertzea posible egiten dutenak, zehazten dituzten
antolakuntza egoera eta egoera pertsonal partikularrak,
planifikatutako edo inkontzienteak diren hainbat ekintza,
protagonista diren pertsonen pertzepzio, sentsazio, emozio eta
interpretazioez gain.
Esperientzia batek erreakzioak eta eraginak sortzen ditu inguruan
eta bizi duten pertsonetan, baita esperientzia gauzatzen den
modua zehazten duten gizarte eta norbanakoaren erlazioak
bezala.
Hala ere, esperientzia bat bizitzen denean eskuarki ez da
kontzientzia asko izaten, esperientzia berari forma ematen
dioten dimentsioena. Sistematizazioak eguneroko edo
berehalako bizipenetik haratago sakontzeko aukera ematen du,
are gehiago gertatzen ari denaren erregistrotik edo memoriatik
haratago. Gelditzea inplikatzen du egiten ari den horretan
hausnartzeko eta partekatzeko modua bilatzeko, ezagutza
kritikoa eraikitzeko ahalegin kontziente eta berariazko batean,
bizitako esperientziatik abiatuz eta eraikitzen den ezagutza hori
beste pertsonek eta kolektibo batzuek erabili eta aberastu ahal
izatea.

2.1.
SARE-LANAREN

Horrez gain, esperientzia bat baino gehiago aldi berean
sistematizatzen direnean eta ahalegin komun bateko parte
bezala, protagonista izan ziren eta prozesuan parte hartzen
duten pertsonen arteko elkartrukeak gehiago aberasten du
jakintzen eraikuntza kolektibo hori.
Horrela, sistematizatu nahi den edo diren esperientziak behin
definitu direnean, ‘sistematizazio plan’ bat modu kolektiboan
adostea komenigarria da. Garatuko diren une eta jarduera
nagusiak jasotzen dituena, baita sistematizazio prozesua
orientatuko duen ardatza. Ardatz hori definitzea ezinbestekoa
bihurtzen da, esperientzia bat ikuspegi desberdin askotatik
irakur daitekeelako.
Modu honetan, esperientzien sistematizazioak elkarren artean
erlazionatuta dauden hainbat une ulertzen ditu, gerturatzeko
modu ezberdinak eta horietan sakontzea errazten dutenak
sistematizazio ardatzetik abiatuz.
Esperientzia irudikatzen badugu basoak, animaliak eta herriak
dituen lurralde zabal bat bezala, sistematizazio ardatza uler
genezake lurralde guzti hori zeharkatzeko aukeratzen dugun
bidea bezala, osagai batzuk urrunagotik begiratzen eta hobeto
ezagutzeko eta ulertzeko interesa dugun horietara bereziki
gerturatzen.
Esperientziak sistematizatzeak protagonistak hasiera lekutik
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2.
HAINBAT
HAUSNARKETA
Prozesu honetan guztian zehar, eta hurrengo sistematizazio
ardatzean
Sare-lana Kontsumo Arduratsua, Kontzientea eta Eraldatzaileko
prozesuak bultzatzeko modu inklusibo bat bezala Euskal Herrian
eta Costa Rican
galdera komunak planteatu ditugu eta gure erantzunak
partekatu ditugu gure praktikak elikatzeko eta aberasteko.
Zentzu honetan, nabarmendu behar da gure asmoa ez dela sare
modelo eredugarri bat aurkeztea, sare-lanaren inguruan dagoen
hausnarketari ekarpenak egitea baizik, sistematizazio prozesu
honetatik ateratako kezkak eta ikaskuntzak partekatuz, guztion
artean ehuntzen jarrai dezagun.

(H)ARITUZ.

INGURUAN
EHUNDU
Sareak ez dira zerbait berria, historian zehar praktikatu diren
lan moduak dira eta beraien antolatzeko moduaz, baloreak eta
helburuez askotan hausnartu da. Horren adibide da Sare-lana.
Erronkak eta ikaskuntzak Emaús Gizarte Fundazioak argitaratua,
antolamendu sozialeko alternatiba honen funtzio politikoaren
inguruan hausnarketak partekatzen dira.
Sareak pertsonen eta kolektiboen arteko topaguneak dira.
Prestakuntza, akonpainamendua eta orientazioa eskaintzen
dute, eta beraien beharrak lagundu dezaketen antzeko taldeak
elkartzea posible egiten dute.
Horrela, sarean lan egitea proiektu eta ahalegin ezberdinak
artikulatzea inplikatzen du, identitatea galdu gabe integratzea,
egiteko inori eskatu gabe. Hala ere, ez da erraza sarearen
funtzionamenduari eskaintzen zaion energia orekatzea, ezta
espazioak ezberdintzea ere, norberaren arazoak ez eramaten
edo kolektibo zehatz baten arazoa sare osoari eramanez.
Zentzu honetan, sareak euskarritzen dira komunitatearekin
dauden erlazioetatik, gizartean gertatzen den bezala, sareak
biziri dauden ehunak dira. Ondorioz, malguak eta dinamikoak
izan behar dute, baldintza aldakorretara eta ezberdinetara
egokitzeko gai izan behar dute.
Hala ere, malgutasuna eskatu arren, elkarbizitzako eta
artikulazioko adostasunak izatea garrantzitsua da, sarean
kolektibo bakoitzak duen papera argi utzi (sustatzailea,
partaidea, laguntza…), gainerako pertsonen aldera eta proiektu
kolektiboaren aldera erantzulea izan.
Bere esperientzia sistematizatu duten hiru kolektiboek hainbat
sareren parte bezala elkartzen dira, eta barrura begira ere
sare laneko formak erabiltzen dituzte, erakundea eta sarelana ulertuz gizartean eragiteko politika modu bat bezala;
sare bakoitzaren estrategiak eta praktikak ezberdinak direla
kontziente dira, beraien ezaugarriei, bere helburuei eta bere
errealitateari erantzuten diolako.
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“Hik Hasi osatzen dutenei
elkartzen dietena
proiektua da: Euskal
Herriko haur eta gazteei
kalitatezko prestakuntza
bat eskaintzeko interesa,
hezkuntza eta euskara
elkartuz”
(Hik Hasi)
“Partekatzen dugu proiektu
etiko politiko komun bat,
komunitatean lan egiteko
eta beste errealitate
batzuk eraikitzeko lan
egiten dugun ameslariak
gara, agenda komunak
artikulatzen ditugu
gizarte eraldaketarako,
erlazionatzeko modu
berriak modu kolektiboan
eraikitzeko desiotik”
(GuanaRed)

“Komunean dugu bizi
garen gizartean aldaketa
bat sortzeko eta ildo
honetatik doazen jarduera
ezberdinetan modu
aktiboan parte hartzeko
beharra”
(Gu Haziak Gara)
“Beste alde batetik, mugak
jartzea ezinbestekoa
bihurtzen da, mugak
zehaztuta norbait
ateratzen bada, jakin
badaki zertara arriskatzen
den. Hala ere, mugak jarri
arren, ondoren aplikatzea
zaila izaten da”
(Gu Haziak Gara)

“Norberaren iniziatibaz eta
modu boluntarioan parte
hartzen da. Bidean aurkitu
ginen eta elkar ulertu
genuen, noizbait ametsak
izan ziren ideia horietatik
bide berriak eraikitzen ari
gara”
(GuanaRed)

(H)ARITUZ.

ORRATZEKIN
Sarean lana egiteak eskatzen du, bereziki, denbora, dedikazioa
eta konpromisoa. Koordinatzea ez da erraza. Horregatik,
beharrezkoa da denbora eskaintzea horizonte komunak
finkatzen, nahiz eta hauek ez egokitu sare horretan kolektibo
partaide bakoitzaren helburu espezifikoetara.
Ildo honetan, gaizki-ulertuak ekiditeko asmoz, garrantzitsua
da dimentsio kontzeptuala lantzea, sarearentzat ideia
garrantzitsuen inguruan bakoitzak ulertzen duena partekatzea
eta kontzeptu komunak eraikitzea; gutxi ikusten den lana da eta
batzuetan zaila baina sare lanean ezinbesteko euskarri bat da.
Denbora hau eskaintzeak prozesua konplexuago egiten badu ere,
aberastu ere egiten du. Horrela, adostasun eta helburu komunak
eraikitzeak mesede egiten du, ez bakarrik sarearen antolamendu
egitura eraikitzen eta definitzen, komunitatea sortzen baizik.
Konpromisoa, kasu gehienetan, lan boluntariotik sortzen da,
proiektu kolektibo bat sortzeko ilusiotik eta sinisten denetik.
Horregatik, nahiz eta batzuetan bere lanagatik ordaintzen
zaien pertsonak egon, oro har ordaintzen dena baino denbora,
maitasun eta ahalegin gehiago eskaintzen da. Lana boluntarioa
izateak ez du zertan esan nahi ongi egitea edo espektatibak beti
betetzea, baina askatasun eta kohesio sentsazio bat ematen
du. Zentzu honetan, ilusioa eta konpromisoa partekatutako
proiektuarekin funtsezkoak bihurtzen dira eta mobilizaziora
bultzatzen dute.
Hala ere, zaila da sare bat eustea lan boluntario hutsetik abiatuz,
konpromiso gradu ezberdinek pertsonaren indarrak ahuldu
ditzaketelako. Ondorioz, garrantzitsua da komunikazio garden
eta horizontal baten aldeko apustu egitea, pertsona bakoitzak
duen inplikazio gradua argi geratzeko, eta beharrezkoa bada,
dinamizazioaz arduratuko den talde motor bat ezartzea.
Zentzu honetan, autokritika ariketa bat egitea garrantzitsua
da, norberaren mugez kontziente izateko eta bakoitzak har
dezakeen konpromiso gradua jakiteko, beti ezin dugun horrekin
konpromisoa hartzea saihestuz.
Posible bada ere norbanakoaren gertutasun hori gabe lan egitea
partekatzen diren helburuen inguruan, afektibotasuna beti da
garrantzitsua. Laguntasunezko eta maitasunezko erlazio estuek
sareak sendotzen dituzte. Eta sare bat indartzen denean bere
kideak ere sendotzen dira.
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“Betidanik GuanaRed
sarean elkarbizitzako
eta erlazioko oinarria lau
adostasunez kode Tolteka
izan da: Ez suposatu. Zure
hitzak ohoratu. Egin beti
ahal duzun hoberena.
Ez hartu ezer modu
pertsonalean”
(GuanaRed)
“Bakoitzak adierazi
du sortu den unean,
elkarteko ekintzetan eta
erantzukizunetan nola
parte hartzen duen. Bai
laneko konpromiso mailan
bai ordainsari bezala.
Eta ditugun baliabideen
arabera, kontratazioak
egiten dira. Bakoitzaren
afizioak eta prestakuntza
ere, nabarmendu ere
bakoitza zein proiektuetan
murgiltzen den”
(Gu Haziak Gara)
“Alaitasuna, maitasuna,
adiskidetasuna, errespetua
eta elkartasuna gure
sarearen euskarriak
dira. Garrantzitsuak dira
ere, espiritualtasuna,
komunitatea, itxaropena,
lankidetza, ulermena,
konfiantza, familia,
besarkadak, afektua,
senidetasuna, miresmena,
zaintza, enpatia, tristezia,
festa, aniztasuna,
gozamena, ahizpatasuna,
laguntasuna eta
hausnarketa”
(GuanaRed)

“Sarean lan egitean
proiektuen ibilbidea
geldotzen du,
konplexuagoa den prozesu
bat delako, alde batetik
erlazio gehiago daudelako
eta honek erabaki hartzea
zailtzen duelako. Bestalde,
horrek berak prozesuak
aberasten dituela
azpimarratuko nuke, eta
bidean eraikitzen dena
produktiboagoa izaten
dela”
(Hik Hasi)
“Sarean lan egiten denean
kontuan hartu behar da
zure erakundea eragile
bultzatzaile bat den,
parte-hartzailea soilik den,
edo zein paper betetzen
duen sarearen barruan.
Eta lankidetza izango da
betetzen duen paperaren
arabera”
(Hik Hasi)

“Beste testuinguru batean
gatazka sor dezaketen
gauza asko, hemen ez dira
kontuan hartzen, pertsonek
modu boluntarioan
ematen dutenean ezin
daitekeelako eskatu lan
ordaindu batean bezala”
(Gu Haziak Gara)
“Sare-lanak soilik
funtzionatzen du
konfiantzatik abiatuz, eta
gure artean konfiantzarik
eta komunikaziorik ez
badago, oso konplexua da.
Sare-lana ez da lan erraza,
konplexua da eta egiten
eta sinesten den horregatik
oso irekia egotea eta
maitasun asko eskatzen
du, lan boluntarioak sarea
mantentzen du”
(GuanaRed)

“Zerbait eraikitzeko
besteen beharra dago,
taldeko lanaren eta
sare-lanaren beharra.
Lankidetza behar da
eta sarea behar da. Sare
osasuntsuak existitzeko
edo taldeko lana ona
izateko konfiantza izatea
beharrezkoa da. Baina
konfiantza ez da egun
batetik bestera eraikitzen,
prozesu luzeak dira”
(Hik Hasi)

(H)ARITUZ.

PUNTUZ
PUNTU
Sare-lanak posible egiten du talde eta pertsona bakoitzaren
gaitasunetatik ekarpenak egitea, eta era berean, sustatzea.
Hemen hainbat ezaugarri nabarmentzen ditugu, askoz gehiago
existitzen diren arren.
Hori horrela, sare-lanak lan ezberdin asko betetzea posible
egiten du, interes eta esperientzien aniztasuna aprobetxatuz.
Gainera, esperientziak eta pentsatzeko eta sentitzeko moduak
partekatzeak ikastea posible egiten du beste pertsonek
komunean jartzen dutena, guztion artean egoera bakoitzera
egokitzen diren tresnak eta estrategiak eraikitzeko.
Era berean, sare-lanak baliabideak partekatzeko eta elkar
trukatzeko aukera ematen du, materialak edo materiagabeak
izan daitezke, informazioa, ezagutzak eta jakintzak, afektuak,
metodologiak, zaintzak, ikuspegiak eta ikuspuntuak, bizitzeko
moduak, gizarte-hezkuntza proiektuak… bezala. Azken batean,
kultura (hizkuntza, espiritualtasuna, gastronomia, folklorea,
ohiturak), konfiantza eta denbora elkar trukatzen da.
Gertaera honek ongizatea sortzen laguntzen du bai sarean parte
hartzen dutenentzat, bai komunitatearentzat; hezkuntza lan
bat euskarrituz ulermenetik, baloraziotik eta ezberdintasunak
onartzetik.
Prozesu honetan, konfiantza eta elkarren arteko zaintza
ezinbesteko bihurtzen dira, bi alderdi hauek erlazioak egituratzen
dituztelako eta horrekin batera sareak.
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“Erantzukizunak eta onurak
banatzen ditugu jarduera
bakoitzaren ezaugarrien
arabera. Erantzukizunak
boluntario moduan
onartzen dira gaian
izandako esperientziatik
abiatuz edo gaiaren
inguruan ikasteko gogotik
abiatuz, bakoitzak nahi
edo ahal duena hartzen du
eta ezetz ere esan daiteke.
Antolaketa modu hau
modu kolektiboan definitu
zen”
(Gu Haziak Gara)

“Kolektibo edo pertsona
bakoitzak bere aukeren
eta denboren arabera
parte hartzen du, gainera
pertsonek proiektuak
sor ditzakete sarearen
onurarako, beste topaketa
espazio batzuk sortzera
bultzatzen dituztenak”

“Elkar trukatzen dira
zentzu zabalenean
afektuak, jakintzak eta
denbora, sareko kideek
eskaintzen dutena lan
komunitarioa burutzen
dutenean, errespetua
emanez eta partaidetza
eginez”

(GuanaRed)

(GuanaRed)

“Guk elkar trukatzen
duguna kultura da nagusiki.
Kultura bere alderdi
ezberdinetan: hizkuntza,
erlijioa, gastronomia,
folklorea, ohiturak. Elkar
truke honen bidez bilatzen
dugu elkarbizitzako arauen
aurrean konponketa modu
bat”
(Gu Haziak Gara)

(H)ARITUZ.

ASKATZEN
Sarean lan egiteak ikaskuntza etengabe bat bezala ulertzea
inplikatzen du, sarera sartzen den edo sarea uzten duen pertsona
edo kolektibo bakoitzak, edo gertatzen den aldaketa bakoitzak,
berregituraketa bat eta eraiki den horren gainean berreraikitzea
inplikatzen du. Beraz, sarean lan egiteak erronka berriei aurre
egitea da etengabe.
Hemen aipatzen ditugu sistematizatutako hiru esperientziak
elkartzen dituzten hainbat erronka, bai beraiek bai beste
esperientzia batzuek erronka horien inguruan hausnartzera
lagundu dezaketen eta horietatik pistak atera ditzaketen
konfiantzarekin aurrera eramateko.
Lehenengo erronka aipatu dugu. Sare-lana ulertzeko gai izatea
da ikaskuntza etengabe bat bezala; malgutasuna eskatzen duen
ekintza, urrats bakoitzari lan moduak birplanteatzen, boterearen
erabilera eta gehiegikeria zalantzan jarriz. Hau da, gauzak beti
egin diren moduak eman duen erosotasuna eta segurtasuna
atzean uztea eskatzen du, eta planteamendu eta ideia berrien
aurrean irekitzeko gai izatea eskatzen du.
“Egia da, orain arte, koordinatzailea izan da nagusiki horretaz
arduratu izan dena, eta, zentzu horretan, pertsona publiko
batean bihurtu da. Azken urteetan, aitzitik, gainerako kideak
saiatzen ari gara joan eta taldea ordezkatzea, modu batean zein
bestean, alde batetik horizontaltasunaren izenean, eta bestetik,
genero ikuspegi batetik” (Hik Hasi)
Bigarren erronka, burututako prozesuak dokumentatzeko,
ikustera emateko eta ebaluatzeko zailtasuna da. ‘Egin, egin behar
delako’ dinamikan erortzea ohikoa da, datak gainean ditugulako,
presazkoak gainditu egiten gaituelako; zertan edo zer egiten ari
garen pentsatzera gelditu gabe, prozesu gauzatuak duen balioa,
edo prozesu horren ekarpen soziala. Hau da, beste ‘egiteko’
horretarako denbora ateratzea kosta egiten zaigu, gure ekintzak
hausnartzea, eragin soziala ebaluatzea eta memoria historiko
propio bat eraikitzea, kolektiboaren testuinguruan gerturatzen
diren pertsona berriak kokatzeko balio duena.
“Batzuetan dirudi informazio asko dagoela, eta oso ondo doa
sareak egiten duenaren eta bere kideen jardueren dibulgazioari
dagokionez, baina ez dugu historia memoriarik sarea nolakoa den
eta nola aldatu de, lan hau ez dugu dokumentatu” (GuanaRed)
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Hirugarren erronkak erreferentzia egiten dio sareen
jasangarritasun ekonomikoari. Sistematizatutako esperientziek
bizitzaren jasangarritasuna euren gizarte sistemaren erdigunean
kokatu, beraien jarduera guztiak lan konprometituan eta
boluntarioan oinarrituz, guztiek bat egiten dute baieztatzean
babes ekonomikoak lasaitasuna ematen duela proiektu
bat garatzerakoan. Horrez gain, eskainitako denborari
errekonozimendu bat ematen dio, lana profesionalizatzea
posible eginez. Zentzu honetan, oreka bat bilatzea zaila da
finantzaketa bideak lortzearen, proiektua konpromisoan jartzen
ez dutenak eta finantzaketa iturriei dagokionez menpekotasuna
sortzen ez dutenak, eta auto-kudeaketa eta baloratzen den eta
gauzatzen duen pertsona nekatzen eta urratzen ez duen lan
boluntario bat.
Laugarren erronkak erreferentzia egiten dio sarearen
antolatzeko moduei, saiatzen bagara ere eta ideala bada ere, ez
da erraza garatzea eta mantentzea forma horizontal eta partehartzaileak erabaki hartzeei eta erantzukizunen jarraipenari
dagokionez. Zailtasunak modu demokratikoan eta eraginkorrean
konpondu, lan saturazioa eta kargak bezala edo pertsona
gutxien ordezkaritza, asistentzialismoa, botere kontzentrazioa,
gatazken kudeaketa, egunerokotasunean ez dauden pertsonak
informazioa eskuratzea eta erabaki hartzean parte hartzea
lortzea. Erronka handi bat da eta kudeatzen ikasi beharra dago
informazio fluxu gardenak eta kolektiboaren ezaugarrietara
egokituak erraztuz.
Identifikatutako bosgarren erronka sarearen baloreak
transmititzeko zailtasuna izango litzateke, sarearen beraren
nukleo kudeatzailetik haratago. Hau da, antolatutako jardueretan
parte hartzen duten pertsonek prozesuak eta transmititu nahi
diren baloreak bereak egitea eta sarea berea ere bereganatzea,
sare barruan ekimenak proposatuz eta sustatuz.
Eta, azkenik, espazio guztietan aurkitzen dugun erronka bat,
emakumeen eta gizonen arteko partaidetza ezberdintasuna da.
Horrela, emakume parte-hartzaile gehiago egoteko joera egon
arren, gizonak izaten dira diskurtsoetan espazio gehien betetzen
dutenak. Zalantzarik gabe, erronka honi aurre egin behar zaio
emakumeek euren egunerokotasunean ehuntzen joaten diren
lana eta zeregina ikustera emanez.
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“Zentzu honetan, erlazio
ezberdinetan ohartzen
gara, gizonak gehiago
parte hartzen eta hitz
egiten dutela eta espazio
gehiago betetzen dutela,
emakumeak bigarren maila
batean geratuz”
(Hik Hasi)
“GHG elkartean hasieratik
nahi izan da, elkartera
gerturatzen diren
pertsonek elkartea eta
bertan sortzen diren
jarduerak bereganatzea,
proiektuak bereganatzea;
gauza berriak sortzen
laguntzea. Eta parte hartu
duen kolektiboak jarduera
proposatzea espero
da, nahiz eta ondoren
horietako batzuetan soilik
parte hartu gogoz. Baina
ez da lortu prozesuak
bereganatzea, baina
jakin badakigu hainbat
partaide proiektuen buru
izan dela euren jatorriko
komunitateetan”
(Gu Haziak Gara)
“Nukleoa beste espazio
bat da erabakiak hartzeko,
bereziki baliabideen
administraziorako, proiektu
espezifikoetako eta
akordioen jarraipenerako.
Batzuetan presazko
erabakiak hartzen dira ere
Sinkronizazio bat egotea

itxaron ezin dutenak (uste
dugu ez dela idealena).
Erabaki hartzea guztion
artean egitea da onena
modu demokratikoan,
baina jakin badakigu
helburu hori ez dela beti
betetzen, errealitatean
askotan erabakiak hartu
behar izaten dituzte
nukleoko kideek”
(GuanaRed)
“Zailena da etxetik lan
egiten dutenek egiten
den horretaz jakitea eta
informazioa eskuragarri
izatea. Nahiz eta hori
horrela izan, lehen aipatu
den bezala, hainbat
erabaki unean bertan
hartu behar izaten da.
Honen aurrean, etxetik
lan egiten duen pertsona
bat bi alditan kexatu da,
erakundearen hainbat
erabaki edo informazio
zehatz bat iritsi ez
zaiolako. Horretarako,
informazio elektronikoko
bide bat irekitzea erabaki
zen eta erabakiak hartzen
diren unean informatu eta
gainerako informazioa
zabaldu. Eta kasu
guztietan, badaezpada ere,
gaia bi asteko bileretan
lantzen da”
(Hik Hasi)

“Elkartean gatazkak
ekiditeko joera dago,
honek alde negatibo bat
duela kontuan hartuta,
gatazkak ekiditeak
ez duelako esan nahi
desagertuko direnik.
Aitzitik, handitu edo
larriagotu egiten dira,
ondorioz erlazioak ere
narriatu egiten dira. Baina,
gatazkak askotan garaiz
hitz egiten ez diren gaizkiulertuen ondorioz sortzen
dira”

“Proiektuak gauzatzeko
falta den dirua lan
boluntario jartzen
konpontzen dugu.
Honek hainbat pertsona
erretzea sortzen du eta
erakundeetan aurrekari bat
sortzen duela uste dugu,
etorkizunean laguntza
ekonomikoak baldintzatu
ditzakeelako”
(Gu Haziak Gara)

“Jasangarritasun
ekonomikoa erronkarik
konplexuena izan da,
oraindik pentsatzen ari
gara nola auto-kudeatu
gaitezkeen gehiago, gune
urrunetako pertsonek parte
hartu ahal izateko edo
bertara joateko”

“Nire ustez, une bat iristen
da lan boluntarioarekin
jarraitu ezin dena eta
beste mota bateko
bide ekonomikoak
behar dira proiektua
aurrera eramateko. Era
berean, zaintza ona bat
gauzatzeko. Askotan,
baliabide gabeziak
ondorioak sortzen ditu
norberaren zaintzan,
elkarren artekoan edo
proiektuen kalitatean
bertan”

(GuanaRed)

(Hik Hasi)

(Gu Haziak Gara)

(H)ARITUZ.

2.2.
ELKAR TRUKE ARDURATSU,
KONTZIENTE ETA
ERALDATZAILEEN INGURUAN
MATAZA
ARTEAN
Egungo ekoizpen eta kontsumo eredua jasanezina da sozial,
ingurumen eta ekonomia mailan, ingurumenaren arazo larriak
sortzen, baita desberdinkeriak eta gizarte bazterketa arazoak
ere, bereziki emakumeentzat. Merkatu kapitalistak bere
norabidea du, baina beste ekonomia eredu batzuk izan badaude
eta bultzatzen ditugu, arduratsuagoak eta solidarioagoak,
irabazi kultural eta soziala sortzen dutenak.
Horrela, hausnartzea zer kontsumitzen dugun, kontsumitzen
duguna nondik datorren eta zergatik kontsumitzen dugun, ez
du soilik kontsumitzeko modua eta produktuen balioa ulertzeko
modua aldatzen, kontsumo eredu hegemonikoak sortzen dituen
desberdinkerien aurrean kontzientzia hartzea posible egiten du;
ekonomiaren ikuspegia aldatzea posible eginez.
Zentzu honetan, beste ekonomia bat ulertzea eta praktikan
jartzea apustu politiko bat dela baieztatu dezakegu, gizarte
eredu eraldatzaile baten bidean, bizitzaren jasangarritasunaren
eta gizarteratzearen alde apustu egiten duten tokiko erabaki eta
ekintza txikiak koordinatzeak eragin globalak sortzea posible
egiten duelako.
Prozesu honetan sistematizatutako hiru esperientziak egungo
kontsumo eredua zalantzan jartze hori partekatzen dute eta
bakoitzak bere apustua egin du, euren aukerak eta gaitasunak
kontuan hartuta, beste balore batzuek sortu eta horien arabera
bizitzeko, sistemaren erdigunean bizitzaren jasangangarritasuna
jarriz, ekonomia kapitalistaren ordez. Espazio publikoaren
erabilera birpentsatu da, hondakin bezala hartzen dugun hori
berriz ere kontuan hartu da eta diru gabe egiten den elkar trukea
balioztatu da.
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“Elkar truke arduratsu,
kontziente eta eraldatzaile
hori da lehiakortasuna alde
batera uzten duena erlazio
ekitatiboak bilatzeko, gure
lege propioekin. Produktu
edo zerbitzu batek duen
balioaren kontzientzia
bilatzen du eskaintzen
duen pertsonarentzat.
Elkar trukatzen dena
eraikitzeko denbora eta
maitasuna ematen da, eta
denbora eta esfortzu hori
ikustera ematen da, berriz
balioa ematen zaio. Ongi
sentiarazten gaituzten
elkar trukeak dira,
ongizatea sortzen dutenak.
Kontzientziak zerikusia
du elkar trukatzen den
horren berezko balioa
aitzat hartzearekin:
ekoizten dituzten
eskuak, gauzatutako
prozesua, duen esan
nahia, prezio justuen
errekonozimendua…
Produktu bakoitzaren edo
elkar trukatzen dugun
horren atzean dagoena
kontatzeko denbora
hartzea ere eta balio hori
eman”
(Guanared)

“Enpresa ezberdinek
botatako materiala erabili
hezkuntza ikuspuntu
batekin politika egitea da.
Eta politikak izan behar du,
berez, etikoa, guztion ongia
bilatzea eskatzen duelako
publikoan den horretatik”
(Hik Hasi)
“Ekonomia soziala eta
solidarioa izateko ulertzen
dugu, eskaintzen diren
ondasunak eta zerbitzuak
pertsona guztientzat
eskuragarri izan behar
dutela. Elkar trukeak
ez dira zertan diruz
egin behar, ekonomia
tradizionaletik ulertzen
diren modu horretan”
(Gu Haziak Gara)

(H)ARITUZ.

MATAZAK
HARILKIENGATIK
ELKAR TRUKATUZ
Elkar truke arduratsuek, kontzienteek eta eraldatzaileek posible
egiten dute balioan jartzea merkatu ekonomiak inbisibilizatzen
dituen ekintzak eta egiteko moduak. Horien artean berriz
ematen zaio balioa sare-lanaren boterea eta honek eskatzen
duen lankidetza.
Lan boluntarioa sare-lanerako baliotsua eta ezinbestekoa da,
kolektiboen barrua gehienetan baloratzen da eta ekarpen bat
bezala onartzen da, baina kanpotik begiratzen denean beti ez
da horrela izaten. Izan ere, diru-sarrera bat jasotzen ez den arren
lan boluntarioak asetasuna, elkartasuna, esperientzia, ezagutzak
eta askatasuna sortzen ditu, praktikatzen duen pertsonari onura
ez materialak emanez.
Halaber, lankidetza, etika, jasangarritasuna edo pedagogia
aktiboa bezalako baloreek, hau da, finantza-logikatik haratago
doazen elkar trukeak onura ekonomikoaren gainetik kokatzen
dira.
Horregatik, sistematizazioan aukeratu zen hausnartzea elkar
truke arduratsu, kontziente eta eraldatzaileen inguruan, ezaugarri
horiek dituen ‘kontsumo’ batetik haratago doazenak. Honek
bultzatzen du arreta jartzea ere, ekoizpen eta banaketa moduei,
eta gainera, ekonomiaren kontzeptua zabaltzea eskatzen du, oso
garrantzitsuak diren beste mota bateko ondasunen elkar trukea
begiratzeko, ez dutenak zertan kontsumitu behar, denbora eta
ezagutzak bezala.
Ildo honetan, esperientzien elkar trukea hartzen edo osatzen
da elkar truke arduratsu, kontziente eta eraldatzaile modu
bat bezala, pertsona edo kolektibo bakoitzak norberaren
bizipenaren bitartez eskuratu dituen ezagutza horiek balioan
jartzen dituelako.

53

ESPERIENTZIAK SISTEMATIZATZEN EUSKAL HERRIAN ETA COSTA RICAN

“Lan boluntarioak asko
egituratzen du, galdera
asko egitera bultzatzen
duelako, zure burua asko
interpelatzea egiten
du. Ondoren gainera,
profesional mailan,
curriculuma betetzeko
garaian, lan mundurako
aurretiko jardute bat
egiten du, positiboa bezala
hartzen delarik”
(Gu Haziak Gara)
“uneak partekatze honek,
Gu Haziak Gara elkartean
ludikoaren bidez burutzen
dena, pertsonen artean
loturak sortzea posible
egiten du, elkartearen
jarduerengatik ez balitz
ez lirateke elkartuko.
Horietan beti ez dira gai
zehatz batzuk lantzen
ardatz nagusi bezala
(adibidez, feminismoa).
Baina, partaideen
arabera gai hauek
elkarrizketan barneratzen
dira modu informalean,
hausnarketa berriei bide
emanez eta pertsonen
egunerokotasunean
eraldaketa sortuz, eta
ondorioz, ingurunean”
(Gu Haziak Gara)

“Kontsumo arduratsua,
kontzientea eta
eraldatzailearen beste
modu bat esperientzien
elkar trukea da
sendotzeko mekanismo
bezala, sentipenak eta
pentsaerak partekatzen
ditugun espazio irekiak,
intereseko gaien inguruan
modu bateratuan lan
egiten dugun espazioak.
Espazio horiek pentsatzen
laguntzen gaituzte
denboraren erabileraren
inguruan, jakintzen
garrantziaren inguruan eta
hauek guztiek duten balioa
(ekonomikoa eta balioko
beste modu batzuk)”
(GuanaRed)
“Naturaren kontsumoari
dagokionez, proiektu
berak erantzuten dio honi,
eskolen eskutan baztertuak
diren materialak utziz
natura gutxiago kaltetuko
da eta era berean, ikasleei
ematen zaizkien balore
horiekin, naturaren alde
lan egiteko oinarriak
eraikiko dira”
(Hik Hasi)

“Kontzientzia izateak
elkar trukatzen
den horren egiazko
balioa onartzearekin
erlazionatuta dago:
ekoizten duten eskuak,
gauzatzeko prozesua, duen
esan nahia, prezio justuen
errekonozimendua… Baita,
produktu bakoitzaren
edo elkar trukatzen duen
produktuaren atzean
dagoen guztia kontatzeko
denbora hartu eta balio
hori eman”
(GuanaRed)

“Topaketa espazio horiei
lehentasuna ematen
diegu esperientzien
elkar trukean sinesten
dugulako sendotasunezko
mekanismo bat bezala.
Emozioen kudeaketa
egitea posible egiten
digute, sentitzeak eta
pentsatzeak partekatu,
elkartu eta gauzak batera
sortu, sarea norantz doan
eta zertan ari garen lanean
pentsatu”
(GuanaRed)

(H)ARITUZ.

PUNTU ERRAZA,
GARBANTZU PUNTUA,
TXIMELETA PUNTUA…
Bide ezberdinak daude kontsumo eredu arduratsu, kontziente
eta eraldatzaile baten norabidean joateko. Saiatu gaitezke
ahalik eta gutxien kontsumitzea eta behar errealetatik edo
benetan beharrak diren horietatik abiatuz, baliabideen eskaera
eta hondakinen sorrera posible den txikiena izateko; erostean
lehentasuna eman daiteke material birziklatu eta ekologikoei,
tokiko eta artisau ekoizpena eta ekoizle txikiak eta aliatutako
taldeak; lan esplotaziorik gabe egindako produktuak aukeratu
daitezke eta ingurumenean eragin txikiena sortzen dutenak;
hondakinan berrerabili eta birziklatzen sai gaitezke posible
den guztietan. Gainera, historian zehar lana elkar trukatzeko
moduak existitu dira, Costa Ricako mingak edo Euskal Herriko
auzolana bezala; garapen pertsonala eta komunitarioa posible
egiten duen indar solidarioa.
Mota honetako elkar trukeetan ditugun eta partekatu ahal
ditugun baliabideez kontzienteago egiten gara; adibidez,
hainbat erakundek lokal bera erabiltzen dutenean edo bakoitzak
talde osoaren elikadurarentzat zerbait ekartzen duenean. Elkar
truke guztiak ez dira diruz egiten eta ez dira zertan diruz egin
behar, diruaz haratago doazen elkar truke baliotsuak daude,
komunitateek euren beharrak asetzeko eta konpontzeko
historian zehar erabili dituztenak.
Ekonomiaren logika dominantearen barruan ere, batzuetan,
ezin da utzi kontsumitzea produktu zehatz batzuk, kontsumoko
eguneroko erabakiak eraldatzeko modu bat izan daitezke,
adibidez, berrerabiltzearen bidez, erabilera zehatz batekin
sortutako produktuak beste helburu batzuetara bideratzea.
Aurretik adierazi den bezala, bakoitzak elkar trukeetan bere
historia eta errealitatetik egiten ditu ekarpenak. Zentzu honetan,
pertsona eta errealitate ezberdinen inklusioa eta integrazioak ez
luke esan nahi beraien identitatea edo tradizioak galtzea.
Homogeneizazioak elkarbizitza errazten duela dirudien arren,
giza errealitateak oso ezberdinak dira eta ondorioz, aniztasunetik
gauzatutako inklusio prozesuak beharrezkoak dira. Hala ere,
horrek ez du esan nahi harrerako lurraldeak eta komunitateek
eurei identitatea ematen dieten alderdiak alde batera utzi
edo minimizatu behar dituztenik. Inklusioa ez da denak kutxa
batean sartzea, aniztasunera irekitzea baizik, hegemonikoa den
hori erreferente ez bihurtzea baizik. Bakoitzak bere ekarpena
egiten dio sare-lanari eta lan horrek ere eraldaketak sortzen ditu
prozesua bizi duten pertsonetan.
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“Gai honekin nahikoa
kontziente gara eta gure
aldizkarietan lantzeaz
gain, ahalik eta gutxien
kontsumitzen saiatzen
gara: materialari
dagokionez, autoaren edo
beste gailuen erabilera…
Eta kontsumitu behar
dugunean, material
birziklatuari edo
ekologikoari lehentasuna
ematen saiatzen gara”
(Hik Hasi)

“Hainbat kasutan elkar
trukea diruaren truke
egiten da. Bestetan,
lankidetzak dira. Jakintzak
eta ideiak elkar trukatzen
dira. Eta horretarako bide
ezberdinak daude”
(Hik Hasi)

“Gauza asko elkar
trukatzen ditugu,
bereziki ezagutzak edo
jakintzak: ezagutzak
eta esperientziak,
ikaskuntzak, antolamendu
eta politika berrikuntzak,
metodologiak eta lan
egiteko eta antolatzeko
moduak, jakintza
komunitarioak, kontaktuak,
energiak, besarkadak,
lankidetzak, zerbitzuak,
hainbat produktu...”
(GuanaRed)

“Sustatzen ditugun
praktika batzuk: beste
kolektiboen praktikak
hartu eta kolektibo eta
komunitate bakoitzaren
errealitatera malgutasunez
egokitu. Erakundeari
eskaintzen zaion lana
eta denbora balioztatu,
bereziki lana boluntarioa
denean. Zerbitzuak
saldu merkatuan
kolektiboarentzat
baliabideak sortzeko,
lortzen diren diru-sarreren
zati bat kolektiboarentzat
gorde”
(GuanaRed)

(H)ARITUZ.

BERRIZ
ASKATUZ
Sarean lan egiten denean gertatzen den bezala, ez da erraza
elkar truke arduratsuak, kontzienteak eta eraldatzaileak
gauzatzea. Hala ere, zailtasunak erronka bezala planteatzeak
aurrera joateko bultzada ematen digu eta norabide honetan
urrats txikiak ematen laguntzen gaitu.
Mota honetako elkar trukeak burutzeko aurkitzen dugun erronka
nagusia denboraren balorizazioa da. Beti diruz ezin denez elkar
trukatu, ez da erraza izaten gauzatutako ekintza bakoitzari
dagokion balioa ematea. Horregatik, diruz ordaindua ez den
arren, edozein prozesu bultzatzeko eskaintzen den denboraren
erregistro bat eramatea garrantzitsua da, ekarpen hori ikustera
emateko eta balioan jartzeko.
Beste alde batetik, denbora lan egiteko baliabide urria, baliotsua
eta beharrezkoa da. Baina ez soilik lanerako; beharrezkoa da ere
denbora gordetzea norberaren zaintzarako, hau da, bai zaintza
pertsonalerako, bai elkarren arteko zaintzarako taldeen barruan.
Sare-lanaren atalean adierazten genuen bezala, zaintzak
ezinbestekoak dira gizartea egituratzeko, eta ondorioz, edozein
motako erlazio arduratsu egituratzeko.
Bigarren erronka, aurrekoarekin zuzenean erlazionatuta, lan
boluntarioari balioa jartzea da; saren lan egiteko eta elkar truke
kontzienteak eta arduratsuak gauzatzeko funtsezko alderdia.
Lan honek, taldeen barrura begira onarpena duena, oso zaila
sa kanpotik baloratzea. Horregatik, lan hau ikustera ematea
ezinbestekoa da, lan hori egiten ez duten pertsonek balioan jar
dezaten.
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“Barrurago dauden
erronkak ditugu, beste
herrialdeetako eta beste
errealitateetako Ekonomia
Sozial eta Solidarioko eta
Kontsumo Arduratsu eta
Eraldatzaile esperientziak
ezagutzea bezala, nola lan
egiten duten ikusi eta gure
errealitatearentzat balio
duena egokitu; baliabide
ekonomikoak sortzeko edo
eskuratzeko zailtasuna
jarduerak garatzeko; KAeE
elkar trukeak praktikan
jarri ohiko moduan
erakunde barnera begira
eta sarean biltzen diren
pertsonetatik haratago.
Eta testuinguruarekin
eta kulturarekin gehiago
erlazionatuta dauden beste
batzuk: neoliberalismoak
eragindako gizarte
integrazioa; Costa
Ricako mentalitatea
Estatu ongilearen
estilo asistentzialera
moldatzen dena; sistema
ekonomiko erakargarria,
“ongizate” zentzua
aldatzen duena eta

kontsumo gaitasunarekin
nahasten duena; estilo
merkantiletara edo
irabazietara asoziatzen
diren praktikak, truKe
sistemetan errepikatzen
direnak, mahaiko produktu
onena eraman nahi
izatea besteentzat uztea
pentsatu gabe, edo truKe
mahaira jaso nahi denaren
ezberdina izatea; ‘chira’
(erabiltzen dugun txanpon
soziala) diruarekin nahastu,
etab.”
(GuanaRed)

“Lehenengo, zaila da
elkartean modu aktiboan
parte hartzen duenak
lan boluntarioa zer
den ulertzea, ondorioz,
garrantzitsua da ikustera
ematea diruz egiten ez
diren beste elkar truke
multzo bat daudela.
Horrez gain, ikustera eman
behar da ez dela ezeren
truke lan egiten, beste
gauza batzuk jasotzen
dira ordea, elkartasuna,
harremanak sortzea,
jarduera ezberdinetan
partaidetza kolektibotik
sortutako norberaren
ahalduntzea, etab.”
(Gu Haziak Gara)

(H)ARITUZ.

2.3.
EHUNAK
ELKARRI LOTUZ
Sistematizatutako hiru esperientziak bat egiten dute elkarren
artean zaintzea ezinbestekoa dela sareak mantentzeko.
Zaintzeak erlazio osasuntsuak mantentzea eta barrura begira
tratu ona izatea inplikatzen du, baina baita iritziak eta emozioak
modu irekian partekatu ahal izatea ere, eta desadostasunen
eta ezberdintasunen inguruan hitz egitea hauek konpontzeko.
Zaintzaren lan horretan ezinbestekoa da gatazkak modu
eraikitzailean lantzea.
Gatazkak unean bertan konpontzen ez badira handiagoak
egiteko joera hartzen dute; ez dira desagertzen, gorde baino ez
dira egiteko. Hala ere, hiru esperientziek bat egiten dute krisiak
eta gatazkak ez dutela zertan txarrak izan behar, ikaskuntza
baten parte dira eta konponduz gero indartsuago atera zaitezke.
Hainbat kasutan gatazkak konpon daitezke nahastuta dauden
pertsona horien artean; beste zenbait kasutan bitartekari bat
erabiltzea egokia da. Horregatik, bat egiten dute komenigarria
dela elkarren arteko eta ingurunearen zaintza errazten duten
mekanismoak instituzionalizatzea; gatazka bakoitza bere
beharren eta ezaugarrien arabera landu ahal izateko, baina
egoera bakoitzari aurre egiteko beharrezkoak diren tresna
ezberdinekin.
Horien artean gomendatzen da animoa zaintzea, ibilbidean
aurrera jarraitzeko ezinbestekoa den alderdia.
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“Zaintzarik gabeko gizarte
bat ezin da nola hala
egituratu. Eta zaintza
batzuk hain dira nabariak,
ez dira ez ordaintzen ezta
aintzat hartzen ere”
(Gu Haziak Gara)
“erlazio estuak eta
laguntza erlazioek gure
lanean eta espazioaren
giroan eragin nabarmena
dute. Horrek ez du esan
nahi beti zoriontasuna
eta poztasuna dagoenik.
Burutzen dugun lanak
presionatu egiten
gaituenez, urduritasunak
ere bizitzen ditugu,
haserreak eta sumindurak.
Edozein kasutan, gure
espazioa nahikoa segurua
da emozioak modu irekian
partekatzeko”
(Hik Hasi)
“Esparru hori topaketen
egonkortasunetik sortzen
da eta pertsona bakoitza
onartzen eta bereganatzen
joaten den zeregin
bakoitza prozesuan,
kolektiboaren parte direla
sentiarazten diotelako eta
bereganatu egiten dute.
Denborarekin familia bat
bezala sentitzen gara,
hasieran errespetuzko,
berdintasunezko,
horizontaltasuneko
espazio bat da…”
(GuanaRed)

“Gatazka gogor bat
gertatzen bada, hirugarren
pertsona batek bitartekari
lana egiten du, batzuetan
‘emozioen kudeaketa’ bat
egiten dugu antolakuntza
bizitzan emozioen
garrantzia aintzat hartzen
delarik, gaiaren inguruan
pertsona bakoitzak
sentitzen duena adieraztea
bilatzen da eta gatazka
hori konpontzeko zer
gertatzean nahiko lukeen”
(GuanaRed)
“Beste alde batetik, krisiak
eta gatazkak ez dira
beti txarrak eta ez dute
zertan txarrak izan behar,
ikaskuntza prozesuaren
parte dira eta kolektiboak
sendotutako ateratzen
dira horrelako egoera bat
bizi ondoren. Gainera,
iritzi ezberdinak izatea
aberastasuna da, bestela
esan nahiko luke norbait
ez dela guztiz ase sentitzen
bere iritzia emateko”
(Gu Haziak Gara)

“Elkarte barruan ez dira
ezarri zaintzaren ez
irizpideak ez protokolo
bat; baina bi mota ezberdin
ikusten dira:
Alde batetik, hainbat
pertsonak parte hartzaileei
ematen dizkieten maitasun
keinuak daude: musuak
ematea, beraien egoeraz
kezkatzea eta intimoagoak
diren une eta hizketaldiak
partekatzeaz kezkatzea,
eta informal moduan
beraiekin diotena “nire
izena” eta “norena naiz
ni” horren garrantzia.
Garrantzitsua da jendea
leku lasai batean eseri eta
epairik ez duela jasoko
jakitea, ez nor denagatik,
ez nola janzten denagatik,
seme-alabarik izan, edo
ez izateagatik. Mota
honetako zaintzek, gainera,
proiektuak bereganatzen
laguntzen die pertsonei.
Beste alde batetik,
animoaren zaintza da,
‘goazen neska, guk ahal
dugu!’. Zaintzeko beste
modu bat da. Mota
honetako zaintzak,
pertsonak proiektuarekin
ilusioa hartzea bultzatzen
du eta gauzatzera
animatzen dira, modu
horretan, ahalduntze
pertsonala eta kolektiboa
lantzen da”
(Gu Haziak Gara)

(H)ARITUZ.
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2.4.
IDENTIFIKATUTAKO
IKASKUNTZA NAGUSIAK
Hiru esperientzietan emandako elkarrizketak, kontraste taldea
osatzen duten gizarte erakundeekin izandako hizketaldiak
eta prozesura gerturatu diren pertsonekin eta eragileekin
partekatutako elkar trukeak, sistematizazio prozesuari
ikaskuntzak berriak gehitu, sare-lanaren kontzepzioa aberasteko
helburuarekin, KAKeE prozesuak eraikitzeko eta elikatzeko
modu inklusibo bat bezala.

Beraz, gure ikaskuntza nagusietako bat da bakarrik eraikitzea
oso zaila dela; beste pertsona batzuen beharra dugu. Zentzu
honetan, sare-lanak inpotentzia edo bakardade sentsazioa
gainditzen laguntzen du, une zailenetan. Era berean, poztasunak
eta lorpenak partekatzea posible egiten du. Hortaz, sarean lan
egiteak inplikatzen du zerbait handiagoaren parte sentitzea,
norabide berdinean doazen energia askotik euskarritzen dena.

Burututako prozesuak erakusten du sarean lan egitea gizartean
eraldaketak sor ditzakeen apustu politiko bat dela, pertsonak
eta ingurunea gizarte sistemaren erdigunean kokatzea bilatzen
duelako, logika ekonomiko hegemonikotik haratago joanez,
eta errealitatea eraldatzea posible egiten du ekintza txikietatik
abiatuz, erlazio eta elkar trukeko beste modu batzuk gizarteari
eramanez.

Zentzu honetan, hiru esperientzia hauek partekatu ondoren, esan
dezakegu sare bat ez dela egitura bat, gauzak egiteko modu bat
dela baizik, harremanak egiteko, korapilo ezberdinak ehuntzeko
modua, egitura dinamiko eta bizia modu komunean eraikitzeko,
ehule pertsona guztien ekarpena baloratzen diren egitura bat.

Ildo honetan, Herri Hezkuntzak, gure estrategia politikoa
bideratzen duen ikuspegi pedagogikoak, beste pertsona eta
errealitate batzuekin erlazionatzea eta horietatik ikastea
posible egiten du. Ikuspegi honek inplikatzen du komunikazio
modu zintzoak, gardenak eta eraginkorrak finkatzea.
Kultura eta praktikak beren kabuz aldatzen ez direla kontziente
izanik, Herri Hezkuntzatik proposamen bakoitzaren atzean
dagoen arrazoia ulertzeko eta partekatzen urratsak ematen
dira (natura zaintzea, kontsumo kontziente, arduratsua eta
eraldatzailea…).
Horrela, gauzatutako praktika eraldatzaileen atzean dauden
arrazoiak zehaztea kontziente egitea posible egiten du, prozesu
sendoak eta iraunkorrak bultzatuz, modu kolektiboan eraikitzen
direlako.
Baina, eraldaketa hauek sortzea ez da erraza. Hasteko,
beharrezkoa da landu behar diren gaiak ikustera ematea
(ekonomiako, ekoizpeneko eta kontsumoko beste modu batzuk,
adibidez) eta gizarte irudikarietan leku bat eman. Proposamen
hauek gure praktiketan espazioa izateak, nagusi den logikaren
esperientzia alternatiboa sortzea eta partekatzea posible
egingo du, gure erakundeak sendotuz eta beste kolektiboekin
harremanak artikulatuz. Horrela, esperientzien elkar truke
honek, elkartzen doazen heinean hazi egiten dira, konfiantza
ematen du sistemaren aldaketan lanean jarraitzeko. Eta, era
berean, ikaskuntzako eta topaketako espazioak eskaintzen ditu
pentsatzeko eta lan egiteko modu ezberdina duten pertsonen
artean, aniztasunetik ikasteko aukera ematen da.
Sistematizazio prozesuaren erantzunetan adierazten diren
zergatiek kontrako testuinguru bat erakusten duten arren, bertan
guztiaren joera indibidualismoa eta konpetentzia dela ulertzen
den bezala, esperientziak partekatze honek bidean bakarrik ez
gaudela konturatzea posible egin du. Lerro komun ugari daude
eta hauek eraikitzea eta aurrera eramateko beharrezkoa da lan
bateratu bat egitea.

Sare-lana diskurtso bat ez denez, praktika bat baizik, halabeharrez,
gure egiteko eta erabaki hartzeko moduak zalantzan jartzera
eramaten gaitu, aldaketak inplikatzen dutenak, nagusi diren
moduak berriz ez errepikatzeko helburuarekin.
Horrela, gure bigarren ikaskuntza egiteko modu eraldatzaile
horiekin erlazionatuta dago, gure egunerokotasunean aplika
daitezkeenak. Horien artean, autonomiak mantendu eta helburu
komunen arabera mugitu, pertsona bakoitzak eta kolektibo
bakoitzak sare barruan hartzen duten rola garbi izanda.
Garrantzitsua da ere malgua izatea, ingurunearen errealitatera
eta sarea osatzen duten pertsonen aukeretara egokituz,
bakoitzaren konpromiso mailari emandako errespetutik.
Garrantzitsua da ere pertsona bakoitzak burutzen dituen
ekarpenen itzulketa bat egitea. Adierazitako hitzak, ulertzen
dituen beste pertsona batzuen aldetik islatuta eta balioztatuta
ikustea, ezagutza modu ezberdinen balioa eta garrantzia
onartzea eta partekatu daitezen sustatu, lan boluntarioa aintzat
hartu, etab. Aniztasuna balion jartzeaz gain, beste modu batera
kontuan hartuak izango ez liratekeen aukerak sortuz, pertsona
parte-hartzaileek sarean duten sinesgarritasuna bultzatzea
eramaten du eta ekintzen ondorioak handitzea.
Eta, bide batez, konfiantzako espazioak eraikitzea, norbera den
bezala izateko aukera izatea, pentsatzen eta sentitzen dena
partekatzea, akordioak eraikitzea… oinarrizkoa da eta espazio
malguetan, zintzoetan, konfiantza eta errespetuzkoetan lan
egitera eramaten du, posizio ezberdinak modu berdinean sartzen
diren espazioa.
Prozesu hauetan beti daude bertan dimentsio ezberdinak:
arrazionala,
emozionala,
inter-subjektiboa,
politikoa,
pedagogikoa, metodologikoa, etikoa, espirituala, etab. Batzuetan
dimentsio batzuek besteak baino gehiago ikusten dira edo
garrantzitsuagoak dira, baina denak elkarren artean nahasten
dira modu bateratuan lan egiteko arrazoietan eta bultzatzen
diren jardueretan. Hortaz, alderdi hauek posible egiten dute
loturak finkatzea lan erlazioetan, baina baita espazio sozial eta
ludikoen bidez.

Hori dela eta, esperientzia honetatik ateratako beste ikaskuntza
bat zuzenean erlazionatuta dago arrazionaltasuna eta
espiritualtasuna balioztatzeko garrantziarekin, baita ez hartzea
eremu estankoak eta itxiak bezala, aldiz, kontziente izatea
hauek elkarren artean estuki erlazionatuta daudela. Horrela,
esperientzia baten sentitzea eta pentsatzea, parte ludikoa eta
laneko partea elkarren artean osatzen dira eta balio berdina
hartzen dute, sarean lana egiteko elkarren artean osagarriak
direla eta biak ezinbestekoak direla kontuan hartuta.
Egiteko modu hauek kontuan hartzea auto-zaintza eta proiektu
komunarekiko zaintza modu bat da, loturak eta harremanak
eraikitzen dira norberaren zaintzaren, esaten den horren eta
hitza errespetatzen den moduaren zaintzaren, komunean egiten
den horren zaintzaren, beste pertsonen zaintzaren eta beraiekin
ezartzen joaten diren erlazioen zaintzaren bidez.
Ondorioz, gure laugarren ikaskuntza zaintzarekin eta bizitzaren
jasangarritasunarekin lotzen da; aske eta entzunak garela
sentitzeak posible egiten konfiantza eraikitzea eta espazioak eta
interesak partekatzea, profesionala eta antolamendukoa den
horretatik haratago. Eta horrek, era berean, kolektiboaren parte
sentitzera laguntzen duten zereginak erantzukizunaz hartzea
eramaten du eta parte hartzen dugun prozesuak bereganatzea.
Horrela, erlazio argia dago zaintzaren eta erantzukizunaren
artean (esaten eta eskaintzen den hori betetzea, konpromisoa
hartu zen hitzarekin bikaina izatea), modu boluntarioan
konpromisoak hartzea eta kargatu gabe eta lan gehiegi hartu
gabe betetzea, konpromiso bera zaintzea da; errespetu modu bat
da. Era berean, komunikazio argi bat eskaintzea eta eskaintzen
dena betetzea, zaintzeko beste modu bat da.
Baina, konfiantza eraikitzeak denbora eta esfortzua eskatzen
du. Konfiantzazko erlazioak eraikitzerako garaian ezinbesteko
garrantzia hartzen dute elkar trukeek eta aurrez aurreko
topaketek, izan ere, hauek lotura pertsonalak zein kolektiboak
sendotzea posible egiten dute.
Azkenik,
bizitzaren
jasangarritasuna
posible
egiteko
kontuan hartu beharrekoak genero erlazioak eta rolak dira.
Emakumeek funtsezko papera dute eta izan dute beti bizitzaren
jasangarritasunerako eta edozein antolamendu prozesurako.
Baina, hala ere, bazterketa jasaten dute eta beraien ekarpenak
ikusezin bihurtzen dituzte. Beraz, beharrezkoa da baloratzea
emakumeen ekarpenak eta baldintzak ematea ahalduntzeko eta
parte-hartze osoa izateko.
Zentzu honetan, baztertuta dauden taldeetako emakumeekin
(eta oro har, pertsonekin) errazagoa da ahalduntzea sortzea
enpatiatik eta berdinekin egindako lan horizontaletik, beste
aukera batzuk deskubritzen direlarik.
Beraz, egiteko moduak zaintzea eta pertsonak eta ingurunea
zaintzea funtsezko alderdiak dira modu alternatiboak ehuntzeko
garaian, amesten ditugun komunitate inklusibo eta ekitatibo
horien bidean aurrera egiteko.

“Emakume hauek herrian
daude baina ikusezinak
dira. Baina topaketa
espazioak sortzean
errazagoa da, behean
dagoenak eskailera asko
igo behar ordez errazagoa
da goian dagoena piska
bat jaistea eta bestearen
ondoan esertzea eta
berarekin hitz egitea,
‘kaixo, egun ederra dago’.
Gero errazago egiten da
aldamenean jartzea”
(Gu Haziak Gara)
“Eta beraientzat
sinesgarriagoa da neska
batek esatea ‘nire senarrak
haurrak paseo bat ematera
eraman ditu’ kaleko
emakume bat da kontatzen
didana, ez kanpotik
datorren neska ahaldundu
bat eta nola ahaldundu
beharko nukeen esaten
didana, errazagoa da beste
neska horrekin sortutako
enpatiatik pentsatzea
‘egunero niri tokatzen zait
ontziak garbitzea”
(Gu Haziak Gara)

LANEAN JARRAITZEKO
HAINBAT PISTA

Azkenik, sistematizazio prozesuak
gauzatzeko hainbat ideia eta
aholku jasotzen ditugu. Hasi
aurretik nabarmendu nahi dugu
ez dagoela modu bakar bat mota
honetako prozesuak diseinatzeko
eta inplementatzeko; hala ere
ziur gaude egiteko modu onena
abentura honetan murgiltzea
dela eta praktikatuz nabigatzen
ikastea.
Nahiz eta hori horrela izan, eta
bizitako eta esperimentutako
prozesu honen emaitza bezala,
orientazio
modura
balio
dezaketen hainbat ideia jasotzen
dugu, bide honetan jarraitu nahi
duzuen pertsonentzat.

(H)ARITUZ.

ESPAZIOAK
ZAINTZEN…
Burututako prozesuan espazioak zaintzearen garrantzia
nabarmendu da, bereziki hauek beste pertsonekin eta
kolektiboekin esperientziak partekatzera bideratzen direnean.
Sistematizazioak posible egiten du hausnarketa espazioak
deitzea eguneroko praktikaren inguruan; egiten dena begiratu
eta horren inguruan pentsatu. Barrura begira pentsatu,
harremanetan jarri eta bestekin elkartu edo norberarekin
elkartu. Onartzeko espazio horizontalak ireki lan egiten den
taldeekin. Sortzen ari diren eraldaketez kontziente izan.
Sistematizazio prozesu batek posible egiten du kolektiboaren
beste pertsonak lanean hastea eta pentsatzea lehen asko
erlazionatzen ez ziren gaietan.
Jakin badakigu aurrez aurreko topaketak beti ez direla posible,
ondorioz gomendatzen da, aurrez aurreko elkar trukeen eta
elkar truke birtualen arteko konbinazio onenak bilatzea, bai
idatziz komunikatuz bai bideo-konferentzia bidez.
Hala ere, dokumentu idatzi batek nekez hartzen ditu aurrez
aurreko elkar truke batek duen aberastasuna. Ondorioz, telefono
dei bat eraginkorrago izan daiteke mezu elektroniko bat baino.
Telefono bidezko hizketaldi batek komunikazio arinago bat
sortzen du, baina ez du uzten elkarren artean aritzen askatasun
eta gertutasun berdinarekin.
Horregatik, aurrez aurreko topaketek berebiziko garrantzia
hartzen dute eta zaila den arren, noizean behin fisikoki
elkartzeko ahalegin bat egitea gomendatzen dugu; aurrez aurre
topatzea eta ezagutzeak aliantza sendoagoak eta gertukoagoak
sortzea posible egiten du.
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“Garrantzitsuena da
prozesuan garatu diren
sinergiak”
(Hik Hasi)
“Presentzia oinarrizkoa
da gauza hauek aurrera
eramateko” (
Gu Haziak Gara)
“Bakarrik eseri eta
hitz egin, hain galduak
ez gaudela esan
zigun. Gauza hauetan
pentsatzeko denbora
ematen ikasi genuen,
nahiz eta aldaketak ez
ditugun ikusiko denbora
bat pasa arte. Sarean
oso operatiboak gara,
gauzatzeko ideia asko
ditugu, baina gutxitan
egiten dugu geldiunea
zertan ari garen
pentsatzeko, eta urteak
daramatzagu eta inoiz ez
ginen gelditu pentsatzera
gu nor ginen”
(GuanaRed)
“Bat batean barrura begira
ari ginen. Guretzat iraultza
txiki bat bezala izan da
gure barnera begira,
elkarte bezala inoiz egin
ez genituen galderak egin
dizkiogu”
(Gu Haziak Gara)
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… ETA
DENBORAK
Aurreko gomendioarekin lerrokatuta, denboraren zaintza ere
ezinbestekoa da. Sistematizazioak hausnartzeko denbora
hartzea posible egiten du hainbat alderdiren inguruan, nahiz eta
martxan egon, nola do noiz erraz aurkitzen ez duten alderdiak.
Sistematizatzera denbora eskaintzeak posible egiten du dauden
sareak sendotzea eta berriak sortzea.

“Betidanik nahi izan dugu
sarearen aurkezpen bideo
bat izan eta orain egitea
lortu dugu. Hamahiru
urtetan ez dugu bideorik
izan, pertsona berri bat
iristen zenean ez genekien
nola azaldu egiten duguna
modu sintetiko eta
sormenarekin, beti zerbait
uzten genuen esan gabe”
(GuanaRed)
“Elkarte bezala, beste
elkarte batzuk ikustera
joateak lagundu egin du
eta markatu egin gaitu,
haraneko beste elkarteekin
batera sarean lan egitea.
Inoiz egin gabe zegoen
eta egiteko genuen lan bat
zen”
(Gu Haziak Gara)

(H)ARITUZ.

KONTZIENTZIATUZ...
Erantzun bat eraikitzen saiatzean sortzen den hausnarketa
bateratuak kontziente egitea posible egiten du, dauden
gaitasunak eta eraginak, eta, horrela, balioan jartzea.
Talde bat txikia sentitu daiteke, nahiz eta kanpotik handia
bezala ikusi. Zentzu honetan, garrantzitsua da konturatzea beti
ez dela kanpoko profesional baten beharra izaten, norberaren
gaitasunetatik konpondu daitezkeen gauzak daudelako.
Horrela, sistematizazioak posible egiten du gauzak beste
modu batera begiratzea eta berriz dimentsionatu, balioztatu,
jarduera ‘errazen’ garrantzia onartu, taldearen praktika propioak
eraldatzaileak bezala onartu.
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“Ekonomia Sozial eta
Solidarioko gaiak lantzen
ari ginen. Sareak horren
inguruan asko lantzen du,
nahiz eta ez jarri izen hori”
(GuanaRed)
“Hasieratik
errekonozimendu prozesu
bat izan da, burutzen den
lana lan ekonomikotik
haratago doala, lan egiten
dugun emakumeei ahotsa
eman eta balioztatu,
eta egiten ari garen hori
ikustera eman, Emaúsek
espero ez genituen gauzak
eraikitzeko eta egiteko
modua jarri digu”
(Gu Haziak Gara)
“Egiten duguna onartu,
geldiune bat egin eta
hazten ari garela ikusi,
egitea interesgarria izan
dela, hau ez dela amaitu,
sormenezko jendea dugula,
konturatu ginen jende asko
zegoela guk ez genekien
gauza asko egiten. Bat
batean sare-lan bat zen,
guztia erronka bat izan
zen. Oso kaotikoa den lan
bat izan daiteke modu
askean asko uzten delako,
baina lanaren beraren
eta beste pertsonen
errekonozimendua izan da

hau guztia posible izateko.
Sareak mota honetako
gauzak egiteko gaitasuna
duela egiaztatu dut;
pertsona talde bat dugula
konturatu ginen, egiten
duguna dibertsifikatu duen
sare bat gara, kultura da
arteaz haratago, kultura
forma guztiak, gauza asko
egiten egon gaitezke.
Zuekin egin dugun
sistematizazioak balio
izan digu informazioa
ordenatzeko”
(GuanaRed)
“Askogatik kolektibo
txikiena gara, lan
boluntarioarekin hasi
ginen eta duela hiru urte
arte inoiz ez genuen dirulaguntzarik lortu. Hasieran
ez genuen pentsatzen lan
hau egiteko gai izango
ginenik, oso txikiak
sentitzen ginen, pixkanaka
ikusten joan ginen egiten
genituen hainbat gauza
oso sendoak zirela”
(Gu Haziak Gara)
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…BESTE BEGIRADA
BATZUETATIK
Hausnarketa bateratu hau oso baliotsua bihurtzen da
ekarpenak eta begiradak barneratzea posible egiten duelako,
egunerokotasunean gordeta geratzeko joera dutenak.
Horrela, sistematizazioak posible egiten du hainbat hausnarketa
teoriko praktikan nola adierazten diren, esperimentatu, ekintzak
eskalatu eta harremanak sortu edo sendotu. Aberasgarria da
galdera horiek sortzea, hobetu nahi den horretaz kontziente
izatean posible da gauzatzea.

“Uste dut prozesu honetan
galdera gehiago atera
zirela erantzunak baino,
gauza batzuk paperean
oso politak geratzen dira,
baina praktikan ez dira
hain errazak”
(Gu Haziak Gara)

“Proiektu honek lan
boluntarioa baloratzen
lagundu digu, prozesu
horiekin bakarrik
konturatzen gara egiteko
gai garen guztiaz”
(GuanaRed)

(H)ARITUZ.

ANIZTASUNAREN
AURREAN ARRETA JARRI
Esperientzia bat sistematizatzean bakoitzaren gaitasunak eta
ezagutzak osatzeko modu onena bilatzen joaten ga. Horregatik,
gomendagarria da metodologia erakundeen prozesura eta
estilora egokitzea, beraien esperientziak sistematizatzen
dituzten erakundeak; baita erakundea osatzen duten pertsonen
estilora ere.
Zentzu honetan, oso garrantzitsua da erakunde parte-hartzaileen
burututako akonpainamendua zaintzea.
Horretarako, baliagarria datak malgutasunez jartzeko aukera
izatea, adibidez, bilera bat atzeratzea prestatzeko aukerarik
izan ez bada edo eztabaidatuko diren gaiak modu kolektiboan
berrikusi. Halaber, garrantzitsua da kontuan hartzea elkarte
bakoitzak berak erantzun nahi dituen planteatzen diren
galderak, edo laguntzarik behar duen bere hausnarketa idazteko
edo transmititzeko.
Taldea osatzen duten pertsonen alderdi pertsonalen barruan
aldaera dago ere. Horrela, pertsona batzuek nahiago izaten
duten beraien ekarpenak aurrez aurreko espazioetan egitea
eta beste batzuek teknologiak erabiliz erregistrorako eta
komunikaziorako. Beste pertsona batzuk teknikoagoak dira
edo antolatuagoak, eta pentsamendu kaotiko bat dutenak edo
sormenezko pentsamendu bat dutenak. Batzuek taldearen
historia hobeto ezagutzen dute eta beste batzuk informazioa
antolatzeko eta komunikatzeko trebetasun gehiago dute…
Aniztasuna errespetatzeak eta baloratzeak errazten du
pertsonak eroso sentitzea eta sistematizazioa estutasunik eta
presiorik gabe lantzea; prozesua bereganatuz eta bere prozesu
berarentzat aukera bat bezala sentituz, eta ez proiektuarekiko
duen betebehar bat bezala.
Alderdi honek, era berean, informazio bilketa eraginkor bat
errazten du.
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Ildo honetan, komunikazioa ere, zaindu behar den beste alderdi
bat da. Horretarako, gomendatzen dugu galderak esatean eta
erantzutean ere, erabiltzen den hizkuntzari arreta jartzea,
termino teknikoak erabiltzea saihestu, galdera oso luzeak edo
galdera bakarrean galdera asko. Horrela, kontuan hartu behar
da hitz bat edo kontzeptu bat oso erabilia izan daitekeela
talde batean, baina beste testuinguru batetik agian ez da erraz
ulertzen, konfusioak eta ulermenean zailtasunak emanez.
Gainera, beraien esperientziak sistematizatzen dituzten
kolektiboei garrantzitsua da konfiantza adieraztea laguntzen
dieten taldeei jakinarazteko zerbait ongi ulertzen ez denean,
proposatutako ideien eta galderen azalpena hobetzeko.
Beste alde batetik, hizkuntza ezberdinak hitz egiten dituzten
kolektiboen arteko esperientzien sistematizazio prozesuetan,
euskara eta gaztelania bezala (eta arabiarra, urdua eta beste
hizkuntza batzuk), ikusizko hizkuntzak, grafikoak eta hizkuntza
sinbolikoak erabiltzeak komunikazioa errazten dute, modu
horretan ez da beharrezkoa izaten ahozko edo idatzizko
hizkuntza itzuli behar. Alderdi hau oso kontuan hartu behar da
bereziki sistematizazioaren produktuak eraikitzean eta aurrez
aurreko topaketa espazioetan, espazio hauetan itzulpenak
nekatu ahal duelako, informazio galera inplikatu edo ekarpenak
eta hausnarketak partekatzea zailtzea.
Baina ez da ezinbestekoa soilik hitzak zaintzea. Kontuan hartu
behar dira ere jasotako informazioa transmititzen dugun
moduak, bai bide teknikoetan bai pertsonaletan. Horrela,
gomendagarria da prozesua partekatzeko formatu onena
bilatzea, dokumentuen irakurketa errazten duena eta erakunde
guztia tartean nahastea, gertutasunezko sentsazio bat sor dadin.
Zentzu honetan, esperientzien artean elkar truke handiago bat
sortzeko elkarrizketatzeko moduak bilatu behar dira; adibidez,
egiten den horren informazioa etengabe partekatzen.
Horrela, sistematizazioa modu kolektiboan lantzen denean
erakundean eta partekatzea lortzen denean gertutasun gehiago
sortzen da, prozesu bera begiratuz besteengan islatua eta puntu
komun gehiago aurkitzen erraztuz.
Honen guztiaren ondorioz, dokumentu honetan azaldutako
sistematizazio prozesuan bakoitzak bere estilo eta
esperientziaren arabera egin zituen ekarpenak; beti ere, taldea
osatzen zuen aniztasuna errespetatuz. Aniztasun honen bidez
egindako bidean zehar ikasteko aukera izan genuen.
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“Hor egon ginen buelta
bat eman ahal izateko eta
nola zihoazen ikusteko
eta prozesuan laguntzeko;
lasai erantzuteko eta lan
egiteko. Esan genien ‘ahal
duzuena egitea da eta guk
jaso egingo dugu, ez da
ezer gertatzen”
(Emaús Gizarte Fundazioa)
“Proiektu honetatik
erreskatatzen dut produktu
bat egiteko ez dugula
presiorik sentitzen, erabil
genezakeen zerbait egin
nahi genuen eta zer eta
nola egin aukeratu genuen”
(GuanaRed)
“Informazio zuzenago bat
bidaltzeko aukera izan,
egiten duguna beraiek
(gizonek) hobeto ulertzeko
eta guk (emakumeek)
hobeto ulertzeko beraiek
egiten dutena (gizonek)”
(Gu Haziak Gara)

(H)ARITUZ.

PROZESUAK
PARTEKATUZ…
Prozesua baliotsuagoa gertatzen da geroz eta partekatuago
bada eta kolektiboko geroz eta pertsona gehiagok parte hartzen
badu, modu bateratuan hausnartzeak finkatzen joan diren lan
dinamikak berrikustera eramaten duelako.
Lan kolektiboak agerian jartzen ditu konpromiso ezberdintasunak,
denbora izatea, presentzia fisikoari esleitzen zaion balioaren
ezberdintasunak, batzuetan norbaitek bere buruari asko
eskatzen amaitzen du ezetz esatea kosta egiten zaiolako eta
konfiantza eta eskuordetzeko modua bilatu ez duelako.
Ildo honetan, sistematizazioa modu kolektiboan lantzeak
konfiantza sortzea eta akordioak berrikustea posible egiten du
lan moduak hobetzeko. Horregatik, garrantzitsua da pertsona
bakar baten erantzukizuna izatea, koordinatzeaz arduratzen
dena, erantzukizun partekatu bat izatea baizik, erakundea
sistematizatzeko ahaleginean parte hartu dezan.
Gainera, kontziente izan behar da gauzatutako lan asko lan
boluntarioa dela, ondorioz, sistematizazioak ez luke gainkarga
bat izan behar. Horregatik, inplikazio kolektiboa errazteko
baliagarria da erabiltzen diren bilera espazioak aprobetxatzea
eta sortzen doazen eztabaidak bertara eraman eta aberastea,
sistematizazioaren
parte
bezala,
bai
esperientziaren
berreraikuntza bai hausnarketa kritikoa eta produktuen
elaborazioa emaitzak partekatzeko.
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“Pertsona batek erantzun
eta taldea agian ez
zen ohartzen, puntu
horretan geunden. Nik
pentsatzen dut horrela
egon ginela lanean puntu
bat arte, nik erantzuten
nuen, ez proiektu honen
aurrean aurretik baizik,
ni arduratzen nintzen…
Eta honetarako esan
genuen ‘ez, guztion artean
egingo dugu’, taldeak
egin genituen bakoitzak
erantzuteko, esperientzia
hau egitea polita izan zen”
(Gu Haziak Gara)
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… ETA
EMAITZAK
Sistematizazio produktuak oso baliotsuak dira, elkar truke
moduak ikustera ematen dituztelako salerosketatik eta balio bat
emateaz haratago. Gainera, errekonozimendu bat da beraien
ideia, beraien historia, beraien proposamenetatik ekarpenak egin
zituzten jende guztiarentzat; bereziki sistematizazioan egon ez
ziren pertsona horientzat, baina produktuak eraikitzen lagundu
zuten eta oso pozik sentitu ziren lagundu ahal izan zutelako.
Produktuak modu kolektiboan eraikitzea oso esfortzu
aberasgarria da. Era berean, produktu hauek askoz baliotsuagoak
izan daitezke hasieratik zehaztasun guztiekin planteatzen ez
badira, ezta konklusio bat bezala amaieran eraikitzen badira;
balio gehiago hartzen joaten direlako sistematizazioak uzten
duen hausnarketaren parte bezala pentsatuz eta irudikatuz.
Zentzu honetan, errazagoa da bereganatzea parte zaren
prozesu eta produktu bat, kanpotik egiten eta bultzatzen den
baten produktuak bereganatzea baino. Horrez gain, honek
erraztuko luke prozesuaren produktuen jarraipen bat egitea,
esperientzien sistematizazioa ‘formalki’ amaitu ondoren, bere
erabilgarritasuna ikusiz eta aztertuz, harremanak eta erlazioak
sortuz, eta baita, zergatik ez? modu bateratuan planifikatzen
esperientzien eta bere produktuen sistematizazio honen
aurkezpena, aprobetxatu ditzaketen elkarte eta kolektiboei,
erakunde publikoei, komunikabideei…

“Beste alde batetik,
prozesuan parte hartu
duten pertsonak daude. Gu
ere emakumeak gara eta
azkenean erlazioak sortzen
dira jartzean eta ikustera
ematean. Zuk pentsatzen
duzuna adierazteko
aukera ematea oso urrats
garrantzitsua da”
(Gu Haziak Gara)

(H)ARITUZ.
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ETA ORAINDIK
IKUSTEKO ETA
EZAGUTZEKO DAGO…
Dokumentu honetan adierazi eta aurkeztu den bezala, prozesu
honek ez du eraman helburuak berriz orientatzera, egiten ari
den hori sendotzera baizik, lan moduak berrikusten eta hobetzea
bilatzea hausnarketa kolektiboaren bidez.
Horregatik, oraindik agian ez dira hainbat aldaketa somatzen, ez
barrura begira, ez mugitzen garen inguruneari dagokionez.
Hori dela eta esaten dugu oraindik asko dugula ikasteko,
ezagutzeko eta baita egiteko ere. Munduak aurrera egiten duen
neurrian guk ere hausnartzen, ibiltzen joan beharko dugu, eta
guztiaren gainetik ehun komunak eraikiz, bizitza puntuzko sare
bat balitz bezala.

(H)ADITUZ.
ESPERIENTZIAK SISTEMATIZATZEN
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