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1. LABURPENA

EHKOlektiboa  –edo  EHKO–  gara  Euskal  Herrian  Agroekologia  lantzen  eta
bultzatzen  duen  baserritar  eta  herritarren  kolektiboa. Gure  baserrietatik,  eta
jendartearekin  batera  –ELKARREKIN–,  guztiontzako  elikadura  osasuntsua  –BALIO
PUBLIKOA–   eta  eskuragarria  egitea  dugu  helburu;  lurra,  abere  eta  pertsona  guztien
errespetuan  oinarriturik.  Memoria  honetan  Agroekologia  garatzeko  egiten  dugun  lana
aurkezten saiatu gara. Izan ere, uste dugu ELKARLAN sariekin bultzatu nahi diren baloreak,
EHKOlektiboan modu transbertsalean lantzen ditugula gure jardunean. 

Eskerrik asko txosten hau irakurri eta gure proiektua gogoan hartzeagatik.
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2. SARHITZA 

Azken hamarkadetako elikadura ekoizpena mundu mailako industriarik boteretsuenetako bat
bihurtu da; ingurumena eta Ama Lurrari sor zaizkion ardura eta errespetuari erreparatzen ez
dion  industria,  alegia.   Laborantza  eredu  biziki  kutsakorra  bultzatu  dute  gobernuek,  eta
emaitzak ez dira politak izaten ari: lur agortua, berotegi efektua, kimikoz beteriko urak, familia
etxalde ia akabatuak, osasun publikoaren okertzea, etab.... Panorama honen aurrean aterabide
konkretu bat jalgitzen ari da azken hamarkada hauetan laborantzaren sabeletik: Agroekologia.
Kontzeptuak  berrikuntza  eta  betiko  jakinduria  uztartzen  ditu,  eta  ekologia  laborantzaren
erdigunean kokatzen du. 

2018ko apirilean Erroman egin zen mundu mailako bigarren topaketan 70 herrialdek parte
hartu  zuten,  elikadura  sistema  osasuntsu  eta  jasangarriak  sortzeko  gakoen  inguruan
hausnartzeko.  Bertan,  José  Graziano  da  Silva   Nazio  Batuen  Elikadura  eta  Nekazaritza
Erakundeko  (FAO)  Zuzendari  Orokorrak  adierazi  zuen  Agroekologiaren  bidez  planeta  osoa
elikatu ahal dela; eta gobernu, erakunde eta eragileak deitu zituen "Agroekologian oinarritzen
diren  nekazaritza  eta  elikadura  sistemen  alde  pausoak  ematera".  Pixkanaka,  unibertsitate,
zentro teknologiko eta erakunde handiek Agroekologiaren eredua jarri  dute jomuga (FAO,
IFOAM). Hala ere, kontuan hartu behar dugu, nekazari txikiek betidanik jorratu duten bidea
izen dela.

Baina  zeri  buruz  ari  gara  Agroekologiaz  ari  garenean?   Zein  ikuspegitatik  hitz  egiten  da
Agroekologiaz?  Agroekologiaren  garapenerako,  ikerketa  eta  esperimentazioa  behar-
beharrezkoak diren arren, ezin dugu ahaztu oinarria laborari txikien etxaldeetan aurkitze dela.
Horrek esan nahi du Agroekologiaren eredua baserritarren –eta herritarren– egunerako lanean
landu beharra dagoela, beti ere, lurralde bakoitzaren ezaugarrietan oinarrituta. Tokiko kultura
eta jakintzaren bitartez,  eta  nola  ez,  modu kolektiboan hausnartuz,  partekatuz,  eraberrituz,
ikasiz, eraldatuz... Ildo horretatik, Agroekologiaren alde teorikotik haratago, prozesuak sortzea
behar-beharrezkoa  da:  konfiantzan eta elkarrekiko babesean oinarritutako harremanak, bai
herritar zein baserritarren artean, eta baita elkarren arteko zubiak eraikiz ere.

Euskal Herrian, EHKOk jarri ditu Agroekologiaren inguruko gogoetak mahai gainean, izan ere
bertako bio nekazaritza baserritarra identifikatzeko behar batetik jaiotako elkartea da, orain
hamar urte.  EHKolektiboa,  egungo merkatuen garapenaren aurrean,  bai  eta  mundu mailan
ekoizpen ekologiko industriala izaten ari den bilakaeraren aurrean, irizpide Agroekologikoak
jarraitzen dituzten bertako laborarien identifikazio bidea da. Mugimendu sozial baten izaera
ere  hartu  du  EHKOlektiboak,  eta  gaur  egun  Agroekologiaren  saiakeran  dauden  laborarien
beharrei erantzuteko hainbat baliabide lortzen saiatzen da, Agroekologiaren garapen teorikotik
(ikerketak,  formazioak,  hausnarketak),  eguneroko maila  praktikora  (lan-taldeak,  emanaldiak,
topaketak), hau da, etxaldeetara. 
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3. AGROEKOLOGIA, POSITIBOKI BEREIZTEAREN garrantzia

EHKOlektiboan parte hartzen dugun baserritar zein herritar ugarik hitz egin  dezakegu sarearen
ibilbideari buruz, izan ere Agroekologiaren mugimendu bezala, edonork parte hartu lezake, eta
bere aukera eta gogoen arabera ekarpenak egin.  ELKARLAN deialdi honetarako, gure sareko
bost eragileri eskatu diegu, gai hauen inguruan hausnartu eta EHKOlektiboa nola ikusten duten
plazaratzeko.  Bakoitzak  bere  alorretik  bada  ere,  balore  guzti  hauek  zaindu  eta  modu
transbertsalean lantzen ahalegintzen gara.

 3.1 Valores  público y Social de EHKOlektiboa

Mirene Begiristain 
EHU- Ekonomiako Fakultateko irakasle eta 

Elikadura Sistemak eta Agroekologiako gaietan ikerlari.
EHKOlektiboko kidea.

EHKOlektiboa  es  una  organización  capaz  de  indagar  y  profundizar  en  los  procesos  de
innovación  social  que  están  surgiendo  en  el  marco  de  lo  que  se  conoce  como  redes
alimentarias  alternativas  agroecológicas  y  la  relocalización  alimentaria  agroecológica.  En
concreto, trata de comprender y sistematizar los mecanismos a través de los cuales, en estos
contextos, se está construyendo la confianza y la garantía en torno a los alimentos que se
intercambian,  que  amplían  los  horizontes  de  la  certificación  ecológica  por  tercera  parte
recogida en el Reglamento Europeo para la producción ecológica (R CE 834/2007).

Las  organizaciones  como  EHKOlektiboa  son  denominados  en  la  literatura  científica  como
Sistemas Participativos de Garantía  (Cuellar-Padilla,  2011; Torremocha, 2012) (en euskera
Berme Sistema Parte-Hartzaileak) y se refieren a “sistemas de garantía locales que certifican a
productores  ecológicos  basándose  en  la  activa  participación  de  diferentes  agentes  y
construidos  sobre  la  base  de  la  confianza,  las  redes  sociales  locales  y  el  intercambio  de
conocimientos”.

Los  SPGs  como EHKOlektiboa  ponen especial  énfasis  en  la  construcción  de  relaciones  de
confianza  y  transparencia  entre  los  diferentes  actores  implicados  en  la  cadena  y,
especialmente,  entre  las  personas  productoras  y  consumidoras.  Estas  redes  alimentarias
alternativas “permiten al consumidor realizar nuevos juicios de valor más allá del producto,
sobre la conveniencia relativa de su consumo en base a su propio conocimiento, experiencia, o
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imágenes de calidad percibidas” (Marsden et al., 2000). Por tanto, el “acortamiento” del canal o
la aproximación geográfica entre producción y consumo no es únicamente una cuestión de
distancia física o de número de agentes que intervienen, sino fundamentalmente de valores
compartidos y de confianza que se construyen en torno a la calidad regional y/o sostenibilidad
ambiental,  así  como  los  términos  organizativos  y  culturales  que  se  establecen  en  los
intercambios.

Así,  los  SPGs en general,  y  EHKOlektiboa en particular,  se alinea con los objetivos que se
plantearon en el programa marco europeo Horizonte 2020, y especialmente vinculándose a
dos objetivos: 1) Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles y 2) Alimentación:
Sector agroalimentario competitivo y sostenible para una dieta sana y segura.

Con ello, EHKOlektiboa contribuye a incrementar el poder de las zonas rurales y la innovación
social  a  través  de  su  actividad  con  el  acercamiento  rural-urbano  y  unos  procesos  de
articulación social que empoderan a las personas agricultoras, mejorando su calidad de vida,
por  una  parte  generando  una  red  de  apoyo  mutuo  entre  profesionales  agrarias  (lo  que
redunda  beneficiosamente  en  hacer  más  atractiva  la  actividad  facilitando  el  relevo
generacional), y por la otra creando una base social de ciudadanas que apoyan a las personas
productoras. Asimismo, los SPGs como EHKolektiboa contribuyen a incrementar las opciones
de socialización de la realidad agronómica y medioambiental. Además, incide en los valores
sociales  atendiendo el  ámbito de la  confianza  por  parte  de las  personas  consumidoras,  a
generar  innovaciones  sociales  que incorporan todos los  eslabones  del  sistema alimentario
desde la producción bajo criterios de ecología y proximidad, hasta este consumo, pasando por
mecanismos de distribución e intercambio basados en la proximidad y el anclaje en lo local. De
hecho,  diversos  estudios  señalan  cómo  los  sistemas  alimentarios  basados  en  circuitos
agroecológicos,  de  proximidad  y  temporada,  favorecen  dietas  más  saludables,  lo  que  se
traduce, también en este caso, en un muy positivo valor público y social.
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3.2 EHKOlektiboa baserritarron ahalduntze prozesuaren bidelaguna eta motorra

Pikunietako artzaiak, Antzolan, 2019ko azaroa.

EHKO etxaldea.

Gure etxaldea EHKOlektiboaren partaidea da hasieratik. EHKOlektiboko kide izateko gogoak bi
hanka  ditu.  Alde  batetik,  Ipar  Euskal  Herritik  zetorren  kezka  hura  bera  izatea:  nekazaritza
ekologikoa bioindustriak  irentsiko  ote  zuen,  nekazari  txikiok  eta  munduaren gure ikuskera
desagertu arte.  Bestaldetik,  gure bizi-filosofia,  bizimodua eta lana  partekatzen dituztenekin
elkartzeko  aukera  izateak  oso  erakargarri  egiten  zuen  EHKOlektiboa.  Erakargarritasun  hori
oinarritzen zen aniztasunean –jardueretan, esperientzietan, ibilbidetan...– eta lurraldetasunean
–Euskal Herri osoko laborariak baikaude–.

Bi hanka horiek aukera eman digute gure bizimoduaz hausnartzeko, baita gure lanbideaz ere.
Izan  ere,  herri  bakarra  izan  arren  Euskal  Herriak  hiru  administrazioren  menpe  izateak
ezberdintasun  handiak  ezartzen  ditu,  nahiz  eta  laborarion  egunerokotasuna  eta  lana
berdintsuak izan. Egoera  horrek irakaspen handia izan da guretzat zenbait arlotan. Horren
adibideetako bat nekazari txiki eta ekologikoaren kontzientzia da: jendartean dugun berebiziko
funtzioen jabe egin gara –gure herria ongi elikatzearen ardura dugu, lurra zaintzearena...– eta
horiek aldarrikatzera pasa gara. Neurri berean eraman gaitu lehen irla multzoa zen horretan
bizitzetik, artxipielagoa den komunitate batean bizitzera.

Elkarrekin aberastutako nekazari  txiki  eta ekologikoaren kontzientzia horrek bere ondorioak
izan ditu, eta bestelako pausuak emateko indarra eta babesa topatu ditugu EHKOlektiboan. Bi
arlo azpimarratuko ditugu: formazioa eta jendarteratzea.

Formazioari  dagokionez,  lan-taldeetatik  abiatuta,  gai  izan  gara  EHKOlektiboko  abeltzainak
beharrezkoak  genituen  ikastaroak  antolatzeko,  hiru  urtetan  jarraian.  Elkartearen  babesa
ezinbestekoa izan da hori guztia aurrera eramateko, baina hori bezain garrantzitsua dira kideon
inplikazioa eta lana. Argi dugu talde-lan hori gabe ezinezkoa litzatekeela heldu garen puntura
heltzea: gaur egun abeltzain autonomoagoak gara gure animalien elikaduraren eta osasunaren
zaintzan,  tresna  gehiago  ditugu  gure  lanaren  egunerokotasunean  erabili  ahal  izateko;
esperientzia trukaketa gertatu da hiru urteotan egindako formazioetan, eta egun osatuta dugu
sare bat elkarri  laguntzeko osasun edo bestelako arazoak sortuz gero gure tropetan,  urtez
urtez handitzen den sarea.
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Eredu  agroekologikoaren  oinarriak  –ekologikoa,  gertukoa,  giza  neurriko  etxaldeak  eta
ekonomia sozial eta eraldatzailea– jendarteratzea EHKOlektiboaren helburuetako bat izan da
bere sorreratik, eta lehen aipatzen genuen artxipelago horren eraketan oso lagungarria izan da
Baserriko Uzta izeneko ekimena, bertan kultur-sortzaileak eta laborariok elkarrekin egiten dugu
lan, herritarrek ere parte hartzen dute –laguntzaile edo bisitari–. Kulturak, elikadurak eta herriak
bat egiten dute. Baserri batean gorpuzten da artxipelago zoragarri hori, urtaroro eta Euskal
Herriko lurraldez lurralde, EHKOlektiboaren baitan.

EHKOlektiboa etxalde honen eta beste askoren babesa da; jendartea hobetzeko bide horretan,
bidelaguna eta motorra.
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 3.3 Berrikuntza, EHKOlektiboko motorea

Beñat Irasuegi, Talaios koopertibako kidea.

 EHKOlektiboko kidea.

Berrikuntza  teknologiarekin  lotzen  da  gaur  egungo  jendartean,  teknologia  digitalekin
zehazkiago,  gure ingurunea hobetzeko aukerak asko murrizten dituen ikuspegiarekin.  Honi
aurre egiteko, eta garapenerako aukerak zabaltzeko, beharrezkoa da berrikuntza egiteko eta
pentsatzeko eremua zabaltzea.

EHKOlektiboaren  oinarrietako  bat  da  berrikuntza,  eta  kolektiboaren  eta  lantzen  diren
proiektuen izaera berritzailea. Nekazaritzan, landa eremuan eta Euskal Herrian orokortuak diren
harremantzeko eta ekoizpenerako ereduek ez dute laborarien eta herritarren bizitza hobetzen,
ez  dute  lurraren  eta  ingurumenaren  biziraupena  bermatzen,  hori  dela  eta  beharrezkoa  da
eredua berritzea, harreman ekonomiko eta sozialak, eta elikagaiak ekoizteko ereduak berritzea,
prozesu eta egiteko moduen berrikuntza bidez, bide eraldatzailea egitea.

Beraz,  horrela  gauzatzen  da  berrikuntza  EHKOlektiboan:  Laborari  eta  abeltzainen  arteko
elkarlan harremanak sortu eta lantzen ditugu, elkarrekin irisgarritasun handiagoko proiektuak
garatzeko  aukerarekin.  Ekoizle  eta  herritarren  arteko  harreman  eta  konpromisoak  lotzen
ditugu,  konfidantzan oinarritutako bermeak eskainiz.  Harremanak lotzen ditugu kultura  eta
elikaduraren bitartez, ekimen kulturalak etxaldeetan antolatuz. Ekoizpen prozesu berritzaileak
garatzen  ditugu  sektoreka,  ezagutza  tradizional  eta  kolektiboa  guztion  eskura  jarri  eta
abiapuntu horretatik garatuz.  Komunitatea indartzeko,  eta  prozesuak hobetzeko teknologia
askeen garapenaren alde egiten dugu,  ahalduntzearen bitartez teknologia digitala  beharrei
erantzuteko txertatuz ekoizpen eta komunikazio harremanetan. Elikadura sistemak sustatzen
ditugu, lurraldeari atxikita, eta sisteman parte hartzen duten eragile eta kolektibo ezberdinen
arteko elkarlana erdigunean jarriz. Bizitzak eta lurraldeak erdigunean jartzen dituzten garapen
sozioekonomikoa  bultzatzen  dugu  gure  bazkideak  presente  dauden  eremuetan.
Agroekologiaren  diskurtsoa  berritzen  dugu,  lurraldeko  beste  eragile  eraldatzaileekin  epe
luzeko harremanak lotuz.

Berrikuntza gure ikuspegian dugu txertatua, eta praktikara eramaten dugu modu integralean,
arlo  teknikoan,  ekimen  sozio-kulturaletan,  diskurtsoan  eta  estrategian.  Txikitasun  eta  sare
izaeratik ingurunea eta jendartea hobetu eta eraldatzeko modu eraginkorrena delako. Bizitza
bizigarriak izateko berrikuntza oinarrizkoa delako.
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 3.4 Transferigarritasun ahalera

Aintzira Oñederra, Azpeitiako Azoka Plazako dinaimizatzailea 

EHKOlektiboko Talde Eragileko kidea.

EHKOaren jarduna transferigarritasunean oinarritzen da, hasi etxaldeetan sortzen eta birsortzen
den  jakintzatik  eta  beste  antzeko  esperientziekin  saretu  eta  elkarbanatzeko  egiten  den
ahalegineraino.  Azken  finean,  EHKO  Berme  Sistema  Parte-Hartzailean  oinarritutako
esperientzia  bat  da,  hau  da,  hirugarren  entitate  batek  ziurtatu  eta  zigilaturiko  etxaldearen
nortasunetik  haratago,  baserritarren  arteko  lankidetza  aktiboan  oinarritutako  sarea  da,
konfiantza  partekatuz,  jakintzaren  elkartrukea  bultzatzen  duena.  Beraz,  hasi  eskalarik
txikienetik, baserritik, eta eskalarik handieneraino, estatu mailako zein nazioarteko beste Berme
Sistema  Parte-Hartzaileetan  oinarritzen  diren  esperientziekiko  harremanetaraino,
transferigarritasuna da EHKOaren printzipiorik irmoenetakoa.

Agroekologian oinarritutako elikadura burujabetza bide duen sare sozial batek, mugimendua
eta  dinamika  du eguneroko.  Agroekologia  ezinezkoa da  zigilu  ofizial  batek eskatzen duen
eskema hermetiko baten baitan definitzea,  tokiko testuinguru sozial eta politikoaren baitan
aldatzen, birsortzen eta egokitzen baita. EHKOk barnebiltzen dituen lan talde desberdinak (hasi
baratzezainen  lantaldetik  eta  artzain  edo zerealisten  lan  taldeetaraino)  une  oroko heziketa
prozesuan  murgildutako  sareak  dira.  Aldaketa  klimatikoaren  harira,  gaur  egungo
ezegonkortasun markoan, baserrien erresilientzia bermatzeko, ezinbesteko gakoa da etxalde
bakoitzean  esperimentatutako  praktiketatik  abiatu  eta  hauek  taldean  transferitu  eta
partekatzea. EHKO baserri bakoitzeko jakintza anitzak ehuntzeko tresna pedagogikoa da, lan
talde edo familia  berdinetako baserritarrak  elkarrizketan jartzeaz gain,  sektore  desberdinen
arteko zubiak eraiki eta diziplina bakoitzeko jakintzak gainditzeko gaitasuna duena. 

Baina  esan  bezala,  transferigarritasun  ahalmen  hau  ez  da  EHKOren  laborari  taldeetara
mugatzen. Agroekologiaren baitan, elikadura sare alternatiboetan herritarrak ere barnebiltzeko
beharretik abiatuta, gizarteko norbanako zein eragile edo erakunde desberdinekin sozializatu
eta artikulatuta mantentzeko joera nabarmena dago.

Honez  gain,  EHKOk  beste  Berme  Sistema  Parte-Hartzaileak  ere  barne  biltzen  dituzten
plataformetan bere lekua aurkitu du, eta eguneroko errealitatetik aldendu gabe, esperientzia
praktikotik jasotako zenbait irakaspen partekatu eta beste iniziatiba erreferenteetatik ikasteko
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aukerak baliatu ditu. Aipatzekoa da, estatu mailan azken urteetan ospatutako lau topaketetan
parte hartu izana, hasi 2015an Balentzian izandako topaketetatik eta aurten (2019an) berriz
Granadan.  Horrez  gain,  EHKOk 2020  urteko topaketak  antolatzeko  konpromisoa  hartu  du,
sarearen heldutasun eta egonkortasun maila adierazten dituen ardura. Bestetik, Frantzia mailan
ehuntzen ari  den sarearen parte ere  bada,  CIRAD ikerketa  zentroak eta  Nature  & Progrès
Berme  Sistema  Parte-Hartzaileak  koordinaturiko  artikulazio  prozesua.  Plataforma  hauek
esperientzia, praktika eta jakintza desberdinak partekatzeko beharretik sortzen dira.

Beraz, balioan jartzekoa da azken urteetan EHKOk transferigarritasuna bermatzeko egin duen
ahalegina, esperientziaren jasangarritasuna ziurtatzeko oinarrietako bat dela jakinik, hainbeste
zaintzen duen printzipioa. 
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 3.5 Generoaren lanketa EHKOlektiboan 

Miren Sainz, Bizilur eta Etxaldeko Emakumeak taldeko kidea
EHKOlektiboko kidea da BIZILUR.

Desde su inicio, Ehkolektiboa ha tenido la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres  baserritarras como uno de sus objetivos.  Las mujeres  han sido históricamente las
guardianas de los pequeños caseríos en Euskal Herria, haciéndose cargo de todo el trabajo
reproductivo de las granjas, así como de muchas de las labores productivas que requerían de
un trabajo minucioso y en la gran mayoría de casos invisibilizado. 

Numerosas mujeres feministas han teorizado sobre el  lugar que ocupan las  mujeres en el
desarrollo  de  la  agricultura  moderna  y  su  rol  e  importancia  de   cara  a  una  transición
agroecológica. Para EHKOlektiboa, donde el desarrollo teórico de la agroeología debe nutrirse
día a día de nuevos y viejos referentes, son de gran referencia los escritos de Vandana Shiva,
Silvia Federichi y _Yayo Herrero entre muchas otras. Pero también las muchísimas baserritarras
que día a día son parte de nuestro colectivo y que aportan de manera directa (participando) o
indirecta (cuidando para que otrxs participen). 

En EHKOlektiboa, se promueve la igualdad real en los diferentes espacios organizativos. Tanto
en  el  Grupo  Motor  (Talde  Eragilea)  como  en  los  grupos  de  trabajo,  donde  se  busca  la
participación de, como mínimo, 50% de mujeres. Esto es un reto en espacios vinculados a la
agricultura  y  ganadería,  ya  que  son  espacios  donde  hay  menos  mujeres  y  que
tradicionalmente, han sido invisibilizadas en los espacios de toma de decisiones. Para ello, se
trabajan diferentes mecanismos: organizar reuniones en horarios y espacios que favorezcan la
conciliación,  utilizar  dinamizaciones  y  mecanismos que permitan la  participación igualitaria
(medir tiempos y orden al hablar, cuidar los espacios físicos...). Por ejemplo, en el grupo de
trabajo de pastoras del año 2017, el tema de trabajo principal fue “la mujer como pastora”, y
fue  una  experiencia  real  de  empoderamiento  para  las  mujeres  que  participaron  en  el
encuentro el encontrarse en situaciones parecidas y compartir realidades de un sector muy
masculinizado. Para los hombres, esta reunión fue también muy interesante, ya que respetaron
una participación en segundo plano, cediendo la voz y el protagonismo a sus compañeras de
trabajo. 

Otro caso destacable en cuanto a la visibilización de los roles de género en la agroecología se
recoge en la investigación sobre “Modelos de Consumo Agroecológico”. En este informe se
dedica un apartado específico a analizar el peso que a día de hoy siguen teniendo las mujeres
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en proveer de alimentos a las familias y que su mayor o menor grado de sensibilización en
agroecología tiene relación directa con el modelo de consumo de las casas y la consuencuente
participación  en  grupos  de  cosnumo.  En  este  sentido  se  identifica  como  necesaria  la
sensibilización de toda la población para equilibrar los roles de cuidado y transitar hacia vidas
más igualitarias donde el respeto por la naturaleza y la salud sean igual de importantes para
todos y todas. 

Ya  desde  sus  comienzos  EHKOlektiboa  estableció  alianzas  con  colectivos  feministas  como
Emazteak  Diote  (Iparralde)  y  Etxaldeko  Emakumeak  (Bizkaia).  En  los  últimos  años  se  ha
buscado  fortalecer  estas  alianzas  con  colectivos   feministas  y  ecofeministas  para  poder
incorporar criterios específicos sobre perspectiva de género en el identificador EHKO. Para el
año 2020 hemos previsto varias sesiones formativas que nos permitan seguir avanzando en la
construcción de una agroecología con perspectiva de género. 
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1. EHKOlektiboa elkartea

Euskal  Herrian  Agroekologia  lantzen  eta  bultzatzen  duen  baserritar  eta  herritarren
kolektiboa gara EHKOlektiboa.  Gure baserrietatik, eta jendartearekin batera, guztiontzako
elikadura osasuntsua eta eskuragarria egitea dugu helburu; lurra, abere eta  pertsona guztien
errespetuan oinarriturik. Agroekologiaren lanketa teoriko, eta batez ere praktikoa, bultzatzen
dugu;  herrigintzaren  ikuspegitik  eta  elkarlanetik,  gure  etxaldeak  guztion  artean
Agroekologiaren bidean aurrera joateko.

1. Helburuak:

 AGROEKOLOGIA:   kontzeptu zabal hori definitu eta garatu, gure lurraldea eta jendartea
kontutan izanik

 IDENTIFIKAZIOA:   identifikatzeko  erreminta  martxan  jartzea;  alde  batetik,  herritarrek
ezagutzeko eta, bestaldetik, merkatu handien dinamiketatik positiboki bereizteko

 ELKARTASUNA:   hainbat lurralderen arteko harremanak sustatu

2. Bazkideak

Gaur egun 220 kidez osaturik dago elkartea. Horietatik 125 laborariak dira, 67 herritarrak eta 8
elkarte. Norbanakoek urteko 30€ko ekarpena egiten diote elkarteari. Elkarteek eta erakundeek,
ordea,100 €.

3. Batzar orokorra eta topaketak

Urteko lehen  hiruhilekoan biltzen daEHKOlektiboko batzar  orokorra,  bilera ofiziala  egin eta
kolektiboa osatzen duten kideen arteko topagune izateko helburuarekin. Urtero, Euskal Herriko
lurralde ezberdin batean egiten da,  tokiko laborariei bertaratzeko erreztasunak txandatzeko.
Landa gune eta herri txikietak lehenesten dira topaketak egiterako orduan. 

4. Talde eragilea edo Junta:

2019ko Batzar Orokorrean Onartua:

◦ 7 kidez osaturik dago. Gehiengoa kide-laborariek osatzen dute.

◦ 4 emakumek  eta 3 gizonezkok  osatzen dute

◦ Josebe Blanco artzaiak lehendakaritza lanak hartu ditu datozen urteetarako.

5. Elkartearen dinamizazioa:

Elkarteak, eguneroko administrazio lan, kudeaketa eta ekintzen dinamizaziorako langile bat du
kontratatua lanaldi osoan.
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6. Komunikazioa

Euskal Herri osoko lotura zubia egiteko, EHKOlektiboko barne eta kanpo komunikazioak hiru
hizkuntzetan egiteko erronka dugu: euskara, gaztelania eta frantsesa.

Barne  dinamika,  lan-talde  eta  topaketetan  hizkuntz  aniztasuna  errespetatu  eta  ulermena
errazteko itzulpen lanak egiten dira beti, euskara ardatza izanda

7. Finantziazioa

Elkartearen oinarrian bazkide kuotak daude. Azken urteotan EHKOlektiboak ez du finantziazio
iturri  egonkorrik  izan  eta  elkarlan  eta  proiektuak  bultzatu  dira  honako  erakunde  eta
eragileekin: 

 Eusko Jaurlaritza-Hazi Fundazioa

 Udalbiltza

 Euskal Hiriguneen Elkargoa

 INTIA

 CPAEN-NNPEK

 ENEEK

 Gipuzkoako Foru Aldundia
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5. EHKOlektiboaren IBILBIDEA

2007-2008  urteetan,  Euskal  Herriko  hainbat  laborari  ekoizpen  ekologikoaren  etorkizunaren
inguruan hausnartzen hasi ziren: “betiko” nekazaritza ekologiko txikia bio-industriak irentsiko
ote zuen (iraultza berdeak egin zuen antzera gure lurraldeko nekazari txikiarekin) lurraldeak
nekazaritza  ulertzeko  modua  desagertu  arte.  Lehen  elkarrizketa  horiek,  2012an  mugaz
gaindiko POCTEFA1 proiektu bat martxan jartzea ekarri zuten. Iparraldeko, Euskal Autonomia
Erkidegoko eta Nafarroako nekazari ekologikoak bateratu zituen Agroekologiaren hausnarketa
kolektiboa egitea helburu zuen zen proiektuan. Ekoizpen arloko topaketa sektorialak (parte-
hartze saioak) eta EH mailako topaketa ugari  antolatu  ziren Agroekologia nola ulertzen zen
eta nola garatu ahal zen irudikatu eta sistematizatzeko helburuarekin. 

POCTEFA  garaian  (2012  uztaila  –  2013  abendua),  220  pertsonek  parte  hartu  zuten  (500
gonbidapen inguru bidali  zirelarik) EHKOlektiboaren orientazioa eta helburuak finkatu ziren.
Hauek izan ziren proiektu horren ondorio nagusiak:

 Euskal Herri mailako egitura baten hutsunea dago. 

 Gure etxe hurbiletik haratagoko baserritarrekin biltzea oso positiboa. (Geure buruak
hobetzeko, taldean egite moldeak partekatu) 

 Identifikazio tresna bat beharrezkoa da. 

 Instalatzera doan jendearentzat oso lagungarri: lan ildoak eta etorkizuneko erronkak
zeintzuk diren aldez aurretik jakitea. 

 Herritarren parte hartzea beharrezkoa dugula. Herritarrekin ere EHKOren baloreak
landu behar dira. 

Prozesu  horren  ondorioz  sortu  zen  2014ean  elkarte  ofizial  gisa  EHKOlektiboa.  2014ko
martxoaren  24ean  EHKOLEKTIBOA  elkarte  ofiziala  bilakatzen  da,  Frantziako  elkarteen
erregistroan. Hurrengo bi urteetan kolektiboaren lan nagusia izan zen EHKO identifikatzailea
eratu eta martxan jartzea eta etxalde sarea jostea. 

2016  bukaeran  EAEko  erakundeekin  harremanak  normalizatzeko,  elkartea  hegoaldean
inskribatzea  erabaki  zen,  horrela  gaur  egun  EAEko  irabazi  asmorik  gabeko  elkartea  da
EHKOlektiboa. 

1 POCTEFA gaztelerazko Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra akronimoa da. Europako lurralde-
kooperazio programa bat da, hiru herrialde horien arteko mugetako lurraldeetan garapen iraunkorreko proiektuak 
bultzatzeko sortua.
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6.LAN ILDOAk eta JARDUERAK

6.1 LAN-TALDEAK:  trukaketa eta elkar-jakintzatik Agroekologiaren garatzen

EHKOlektiboa laborariek bultzatutako mugimendua izanik, Agroekologiaren bidean pausoak
ematen  jarraitzeko  jakintza  eta  esperientziak  partekatzea  ezinbestekoa  dugu.  Horregatik,
ekoizpen arloko lan-taldeetan antolatzen dira EHKOn laborariak (2018tik aurrera herritarrak
ere)  eta urtero elkartzen dira gai  konkretu batzuen inguruan hausnartzeko,  formazio bidez
teknikak hobetzeko edota proiektu zehatzak martxan jartzeko. Euskal Herri osoko pertsonak
elkartzen direnean laborarien arteko elkartasun indarrak lotzen dira; lan kolektibo batean
parte hartzeak ematen duen babesari esker. 

2019an  8  lan-talde  elkartuko  dira  (sendabelar  eta  esne-behien  lantaldea  hilaren  amaieran
elkartuko dira): 

Irudiak: 2019ko LAN-TALDEEN egutegia eta frutazainen deialdiko kartela

Lantalde dinamikak erdigunean jartzen ditu  laborariak:  euren etxalde eta ekoizpenen
garapena da helburu nagusia. Erabiltzen den metodologia CaC (Campesino a Campesino)
bezala sistematizatua izan da, batez ere Hego-Amerikan, eta funtsean hezkuntza herrikoian eta
informazio  eta  jakintza  transferentzia  horizontalean  oinarritzen  da  –konfiantzan  eta
elkarlanean–. Hots, hartu-emanak sustatzean datza. Esperientzian oinarritzen den heinean, kasu
praktiko  eta  konkretuak  lantzen  dira,  errealitatea  aztertu  eta  etengabe garatu,  berritu  edo
hobetzeko. 
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Irudiak: 2019ko hainbat lan-taldeetako argazkiak

15



Bilera hauek sektoreak bizi dituen gabezia handienak identifikatu eta elkarrekin konpontzeko
motibatzen dituzte laborariak.  Egoeraren jabe egiten dira,  sistemaren konplexutasunaz eta,
azken finean, beraien ekoizpenaren, etxaldearen eta sektorearen etorkizunaren burujabe egiten
dira Agroekologiaren bidean agente klabe eta protagonista bilakatuz. Lantalde hauek sektorea
pizteko  balio  dute,  eta  ekoizleak  EHKOlektibotik  haratago  antolatzen  hasteko.  Ekoizleen
ahalduntzea  trantsizio  agroekologikoa  eta  elikadura  sistema  alternatiboen  bidea
sostengatzeko prozesurik garrantzitsuenetakoa bilakatzen da. 

Adibidez, artzainek 2017an egin zuten bileran, emakumeek etxaldeetan, animalien hazkuntzan
eta  orokorrean  proiektu  agroekologikoetan  duten  tokiaz  eztabaidatu  zen;   frutazainen
bileraren kasuan, ikusi zen bazegoela behar bat, banaketak egiteko garaian elkarri laguntzeko.
Zitugileen  pasa  den  urteotako  trukaketa  esperientzia  positiboek,  Nafarroa  eta  Arabako
laborariak  bertako  eskaerari  erantzuteko  –okin  eta  abeltzain  ekologikoak  hornitzeko–
antolatzen ari dira, antzinako barietateen lanketa eta eskari-eskaintza taulen bidez. Esne-behi
lantaldeak  etxaldearen  autonomiaren  aldeko  aurrerapausoak  bultzatu  nahian,  Iparraldeko
teknikak  –aromaterapia  bidezko tratamenduak– hegoaldeko abeltzainei  erakusteko beharra
zegoela  ohartu  ziren,  eta  geroztik  formazioak  bultzatu  dituzte.  EHKOlektiboak  babesa  eta
bultzada  ematen  die  ekoizle  guzti  horiei,  beharrezkoak  dituzten  tresna  eta  baliabideak
bideratzen lagunduz.

Lan-talde bileretatik formakuntzara

2017an  behi-esne  lantaldeak  identifikatu  zuen  formazio  beharrak  beste  ate  bat  ireki  du
EHKOlektiboan.  Nekazarientzako bestelako formazio tekniko baten beharra.  Soka horretatik
tiraka antolatu zen 2017an BLE elkartearekin batera Sendabelar eta Olio Esentzialen formazioa
animalientzat eta Bionekazaritza elkartearekin Ongarri berdeen formazioa baratzezaintza eta
zerealgileentzako. Ikastaro horiek oso aberasgarria izan ziren eta  abeltzainen kasuan formazio
iraunkorraren beharra agertu zen eta ondorioz 2018an gai horretan sakontzeko bigarren saio
bat antolatu zen eta baita Europan ezagunagoa den Obsalim Metodoaren inguruan (esteka
artikulua). 

2019rako formazio hauei jarraipena eman zaie HAZI Fundazioaren laguntzaz, EHKOlektiboan ez
dauden laborariei ere teknika hauetan formatzeko aukerak eman ahal izateko. Orain arte egin
diren saioak oso arrakastatsuak izan dira. 

Abeltzainen  motibazioak  beste  lan-talde  batzuetara  iritsi  dira  eta   Okinek  antzinako  gari
barietatearekin  lan-egiteko  formazio  bat  antolatu  dute  2019ko  udazkenean  Maeztun.
Sendabelar ekoizle eta aurrautzgileak ere hasi dira pentsatzen 2020ean ekoizpen hauek ugaritu
eta  hobetzeko  beste  eragile  eta  erakundeekin  lanean  sortu  ditzakegun  formazio
proposamenetan. 
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Irudiak: okin eta abeltzainen formazioak, 2019

6.2 BASERRIKO UZTA: etxaldeak eta kultura batzen

Baserria,  laborantza ekologikoa eta musika uztartzen dituen ekimena da BASERRIKO UZTA.
Urtaro bakoitzean, baserri baten ateak eta musikari baten doinu kutxa zabaltzen dugu. Hala,
bien bizibidea, nola, egunerokoa ezagutzeaz gain, beraien uztaz gozatzeko. 

Urtaro  bakoitzeko  zuzeneko  bat,  herrialde  ezberdinetako  baserri  banatan.  Horixe  da
2017an  sortu  genuen  ekimen  berritzailearen  funtsa.  2017  ko  udazkenekoa  izan  zen
jasotzen  lehen  uzta,  oparoa  oso,  Antzuolako  Pikunietan  eta  Anariren  parte  hartzearekin,
Gipuzkoan.  Eta  geroztik  Euskal  Herriko txoko ugari  bisitatu ditugu:  Orduña,  Arbona,  Oibar,
Anuzita, Pagola eta Eibar. Lurraldetasuna, ekoizpen arloaren txandaketak eta musikarien estilo
eta generoaren aniztasuna balore garrantzitsuak dira ekimena osatzeko. 

Etxaldeetako ateak parez-pare irekiz laborantza ekologikoa eta euskal musika bezalako
bi  bazterreko  diziplina  ezagutzera  eman  nahi  ditu  Baserriko  Uztak.  Ekimaren
aurkezpenean horrela azaldu zuen EHKOlektiboko kide den Josebe Blancok: “Baserritarrok lan
polita egiten dugun arren ez dauka jendartean oihartzunik” , eta egoera irauli asmoz sortu zen
Baserriko  Uzta ekimen  berritzailea.  “Hurbiletik,  hurbiltasuna  baitugu  ardatzetako  bat
kolektiboan. Eta noski, formatuak elkar ezagutzeko eta solaserako tartea ematea espero dugu”.
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Baserriko  Uzta ez  da  baserrietan  kontzertuak
eskaintzera  mugatzen.  Hitzordua  goizeko  10.30etarako
jarri ohi da, etxaldea bisitatu eta nekazarien egunerokoa,
ogibidea  eta  ekoizten  dituzten  elikagaiak  gertutik
ezagutzen  dira.  Bisitaren  eta  hamaiketakoaren  ostean,
musika  emanaldia  egiten  da,  horretarako  etxaldeak
egokien  ikusten  duen  espazioan,  beti  ere  eguraldia  eta
pertsona kopurua kontuan hartuta. Eta azkenik, bisitaldia
borobiltzeko, bertaratutakoen arteko bazkaria egin ohi da,
EHKO kideen baserrietako elikagaiekin, jakina.

Ekimen  honetan  komunikazioak  leku  berezia  du,
musikariak  sortzen  duen  ikusmira  baliatzen  delako
Agroekologiaren balioak herritarrengana helarazteko. Hori
aurretik hedabide ezberdinak lotzen lantzen da idatzizko

eta irratiko elkarrizketak eginez eta ondorengo ikus-entzuneko eta idatzizko kronikaren bidez.
2017  eta  2018ko  Uztak  ZUZEU  oinkarian  jaso  ziren  eta  2019koak  berriz  ARGIAn.  Ikus-
entzuneko bideoa eguneko irudiekin zuzenean grabatutako abesti baten gainean egiten da.
Modu honetan pertsona ugarik ekimenaren oihartzuna jasotzen dute eta partaideei egunaren
memoria bezala ikusteko erabiltzen dugu. 

Laguntzaile bolondresen artean dagoen giro goxoak, eta laborari eta herritarren artean
ematen diren elkarrizketak erakutsi digute oso formula ona dela hiri eta herri, ekoizle eta
erosleen arteko distantziak murrizteko. 

Adibide bat pentsatzen azken Baserriko Uzta datorkigu gogora. Berezia izan Sosola baserrian
Eibarren  jaso  genuen  Udazkeneko  saioa.  Ikus-entzuneko  bideoak  laburbiltzen  du  ederki
ekimena  eta  bertan  bizi  den  giroa,  https://youtu.be/GfPMRNUiqm0.   Bi  asteetan  1.100
ikustaldi izan ditu bideoak.
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6.3 EHKOlektiboa bertsotan: Biziaren ahotsak

EHKOlektiboak  ekimen  berri  bat  abiatu  du  2019an,  BIZIAREN  AHOTSAK,  EHKOlektiboa
bertsotan  izenpean. Proiektu  honekin  bizitzaren  bi  oinarrietara  jo  nahi  izan  du  EHKOk:
elikadura eta ahotsa.

Ekimenaren  helburua  EHKOlektiboa  ezagutzera
ematea  izan  da,  eta  Agroekologiaren  alde  egiten
duen  lana  gertuagotik  ezagutzea.  Bizitzaren
oinarriak diren elikadura eta ahotsa batuz, bizitzaren
esentziara  hurbiltzea  izan  da  ekimenaren  beste
helburua; honen bitartez baserritar eta bertsolarien
lanaren garrantzia azpimarratzeko.

EHKOlektiboak  antolatzen  duen  Baserriko  Uzta
ekimenaren  ildotik,  etxaldera  bisita  eta  bazkari
agroekologikoa izan da ekimenaren erdigunea, eta
horretarako  euskal  sortzaileen  lana  izan  da
egunaren  eroalea.  Txapeldunak  izan  diren  bi  bertsolarik  parte  hartzea  ohorea  izen  zen
EHKOlektiboarentzat. 

Baserriko  Uzta  ekimenean   bezala,  lan-
komunikatiboak garrantzi handia du eta indarra
jartzen  da  aldez-aurreko  eta  ondorengo  bidea
egiten.  BIZIAREN  AHOTSAK  hedabide
ezberdinetan  presentzia  izan  du.  Idatziz
Gipuzkoako  Hitzan,  Gaienon  eta  Argian  jaso
genuen honen berri, eta irratian EITBko Faktoria eta Landaberri saioetan. Gaina ETBko Hitzetik
Hortzera bertsolaritza programan emanaldiaren bertso batzuk jarri zituzten eta saio gehienak
bertsoa.eus atarian daude ikusgai. 

Egunaren memoria idatzizko kronika baten jaso da www.ehkolektiboa.eus atarian:

 https://ehkolektiboa.eus/2019/10/25/kronika-bizitzaren-ahotsa-bizi-eta-ozen-  
pbikunieta-baserrian/

Ikus-entzunezko kronika laster plazaratuko dugu.
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6.4 AGROEKOLOGIA EROSKETA EREDUAK: Euskal Herriko kontsumo talde, elkarte eta
kooperatiben saretzea

XX. mendean, supermerkatuen arrakasta handitzearekin batera, gaur egungo kontsumitzeko
ohitura nagusi izatera iritsi da. Duela urte batzuk, produktu ekologikoek beren lekua topatu
zuten  merkatuan,eta,  orain,  supermerkatuen  apalak  hosto  berdeztatzen dira,  freskoak,
transformatuak  eta  antzeko eskaintza  aberatsekin.  Hala  ere,  produktu  horien  ekoizpenaren
atzean  laborantza  ekologiko  industriala  suma  genezake  (etxalde  alimalekoak,
monolaborantzak,  lan-baldintza  txarrak,  urrunekoak,  hainbat  araudi…);  azken  finean,  Euskal
Herrirako nahi dugun burujabetza eta lurralde-garapenetik urruneko eredua.

Horren  aurrean,  bestelako  aukera  da  EHKOlektiboa,  Agroekologiaren  bidean  diren  Euskal
Herriko  laborari  eta  herritarrak  saretu  nahi  dituen  elkartea.  2012-2014  bitartean  egindako
prozesu  baten  ondorioz  sortu  zen  EHKO  IDENTIFIKATZAILEA,  laborariek  kolektiboan
definitutako  irizpide  agroekologikoetan  oinarrituriko  berme-sistema  parte-hartzailea.  Azken
urteotan  identifikatzailearen  ibilbidea  herritarren  prozesuetatik  urrun  gelditzen  ari  zela
ohartuta, gerturatze-prozesua abian jarri da. Horretarako, 2018. urtean hasi zen Euskal Herriko
kontsumo talde, elkarte eta kooperatiba agroekologikoen  arteko harremana eta ekintza
kolektiboa  indartzeko  prozesua.  Ikerketa  parte-hartzailea  abiatu  zen,  merkaturatze-bide
laburrei  lotutako  kontsumo-eredu  antolatu  gaur  egun  Euskal  Herrian  bizi  duten  egoera
(dimentsio sozial eta ekonomikoa) ezagutzea helburu.

Ikerketan,  Euskal  Herrian  ditugun  merkaturatze-bide  laburrak  karakterizatu  dira,  bai  eta
kontsumo  antolatuari  lotutako  ekimenen  azterketa  sakona  egin  ere,  gaur  egun  martxan
dauden  kontsumo  elkarte,  talde  eta  kooperatibak  ezagutzeko  asmoz.  Nahiz  eta  ezin  izan
ditugun  jaso  definitutako  ekimena  eta  sare  guztien  inguruko  datuak,  bilaketa  horretan
eskuratu ditugun emaitzak oso aberasgarriak izan dira: 170 kontsumo-talde baino gehiago eta
16 kontsumitzaile-elkarte, guztira 14.000bat familia barnebiltzen dituztenak Euskal Herri osoan.

20



Azterketa  horrek  lagundu  digu  irudikatzen  zein  funtsezko  irizpidek  baldintzatzen  duten
ekoizpen  ekologiko  txikiaren  eta  herritar  kontsumitzaileen  arteko  zuzeneko  harremanean
oinarritutako merkaturatze-eredu ugarien etorkizuna. Aldi berean, ekimenek elkar ezagutzeko
bi  topaketa  aberasgarri  egin  dira,  eta  pozik  ondoriozta  dezakegu  badela  pixkanaka
egituratzenari den gogoa Agroekologian oinarritutako Euskal Herriko Elikadura Burujabetzaren
bidean lanean jarraitzeko, herritarren erosketa-gaitasuna oinarri. 

HAZI Fundazioarekin elkarlanean egin dugu ikerketa proiektu hau eta gure emaitzak publiko
egin nahian bi baliabide argitaratu ditugu. Alde batetik ikerketaren gako nagusiak jasotzen
dituen eskuorria (8 orrialde) eta ikerketaren memoria modu laburtuan jasotzen duen liburuxka
(44 orrialde). Txosten hauek denak hiru hizkuntzetan argitaratu ditugu. Datozen hilabeteetan,
ehkolektiboa.eus atarian eskuragarri jarriko dugu ikerketa eta  elkarrizketatu ditugun eragileei
banatuko zaizkie materialak.

IRUDIAK: AGROEKOLOGIA erosketa ereduen eskuorri eta liburuxka. 
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6.5 IDENTIFIKATZAILEA

Orain  hamar  urte,  nekazaritza  eta  elikadura  ekologikoaren  ildoan  lan  egiten  zuten  Euskal
Herriko laborari zein herritarrak ekoizpen mota desberdinen arabera antolatu, eta hausnartze
prozesu  batean  murgildu  ziren.  Hausnarketaren  ondorioek  Euskal  Herriko  egitura  baten
beharra, inguruko baserritarrekin elkartu eta partekatzeko interesa, identifikazio tresna baten
premia  eta,  herritarren  parte  hartzearen  garrantzia  erakutsi  zuten;  funtsean  bertako  bio-
nekazaritza baserritarra Euskal Herri mailan identifikatu eta babesteko beharra. 

Egungo  merkatuen  garapenaren  aurrean,  bai  eta  mundu  mailan  elikadura  ekologikoaren
merkatua izaten ari den garapenaren aurrean, logika hauetatik desberdinduko zen tresna baten
baten  gogoeta  piztu  zuten.  Zigilu  komertzial  baten  alternatibismo  gisa,  identifikazioan
oinarrituko zen tresna, bestelako euskarri komunikatiboak eta pedagogikoak erabiliko zituena,
eta kontrol mekanismoetatik haratago sare-sozial baten oinarri parte-hartzaile baten gainean
eraikia.  

Gure  lurraldeetatik  haratago  horrelako  sistemak  erabiltzen  dituzten  beste  proiektu  batzuk
ezagutu  ziren,  eta  hauen  funtzionamendua  eta  IFOAMek  eskaintzen  dituen  tresnak
erreferentzia  hartuta,  Euskal  Herrian  Agroekologiaren  bidean  dauden  etxaldeak  konfiantza
sareetan oinarrituz eta  jakintzaren elkartrukea eta kolektiboaren babesaren bitartez sortzea
erabaki zen 2014ean.  Berme Parte-hartzailean oinarriak jarraituz lan egitea aukera zen  izan
ere  sistema hauek   elikagai  konkretuak ziurtatu ordez,  ekoizpen proiektuak edo etxaldeen
prozesuei  erreparatzen  die  eta  prozesuan  inplikatutako  eragileen  lankidetza  aktiboan
oinarritzen  dira;  hain  zuzen  ere  EHKOlektiboaren  balioak  eta  egiteekin  guztiz  bat  datozen
tresnak. 
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EHKOlektiboarentzat  BSPa  laborantza  bio-ekologikoa,  bertakoa,  etxaldekoa  eta  herrikoia
egiten duten Euskal Herriko bio baserriak identifikatzen eta desberdintzen dituen tresna da.
EHKO  Agroekologiaren identifikatzaile herrikoia- izena hartzen du. Identifikatzaile hori ez da
produktuaren bermea ematen duen label bat, baizik eta etxaldeak identifikatzen ditu. Modu
honetan,  bi  gauza  bermatzen  ditu  prozesuak;  alde  batetik,  lan  kolektibo  batean
konprometitzea; eta bestetik, Europako araudi ekologikoari gehitutako arauak errespetatzea,
sistema bio-industrialetik bereizteko eta baserritar/herritar harremana ziurtatzeko. Jendarteari
Agroekologiaren praktikotasuna erakusteko tresna pedagogiko paregabea da, Agroekologia
kontzeptua etxalde hauetan gorpuztu eta praktikotasunean ikusten baita. 

EHKOlektiboaren BSPak Onarpen Komisio baten bidez funtzionatzen du,  kolektiboak berak
finkatutako  oinarrizko  Agroekologia  irizpideak  betetzen  direla  bermatzen  duena.  Onarpen
Komisioko 5 kideek, Euskal Herriko lurraldetasuna ordezkatzen dute, eta aldi berean, ekoizpen
zein kontsumo arlo ezberdinetako adituak dira. “Konpromiso agiri” baten bitartez etxaldeek,
EHKOlektiboaren  irizpideak  betetzen  dituztela  eta  kolektiboarekiko  eskatzen  diren
konpromisoak  hartzen  dituztela  sinatzen  dute.  “Konpromisoen  agiria”,  kolektiboak  definitu
zuen  zuhaitzean  oinarritzen  den  dokumentua  da.  Zuhaitza  sinbolo  hartuta,  sustraietan
konpromisoak jasotzen dira,  enborrean oinarrizko baldintzak eta adarretan garapen bideak.
Orotara,  zazpi  bat  konpromiso  eta  hazkuntza,  agronomia,  salmenta  eta  alderdi  sozialean
oinarriturik  dauden 15  bat  baldintza  jasotzen  ditu  dokumentu  honek.  Onarpen Komisioak,
etxaldeen  “Konpromiso  agiriak”  aztertzen  ditu,  eta  konfiantzan  oinarriturik,  etxaldeek
Agroekologiaren bidean hobekuntzak egiteko proposamenak egiten ditu. 

Irudietan: EHKOlektiboaren materialak, konpromiso agiria, eta webguneko mapa interaktiboa
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Gaur egun 73 etxaldez osatuta dago sarea, herritar eta gizartearen aurrean Agroekologiaren
ispilua direnak.  Sarea osatzen duten etxaldeen mapa osatu dugu, eskuorri fisiko bezala eta
baita online erabili daitekeen tresna gisa (https://herrigis.gis-cdn.net/EHKOlektiboa/)

Identifikatzailearen etorkizuna

Agroekologiaren  ikuspuntutik  gaur  egungo  nekazaritza  sektorearen  egoera  ezin  dugu
etxaldeen begirada tekniko batetik soilik ulertu,  sektorean eragiten duten bestelako alderdi
sozial, kultural eta ekonomikoak kontuan hartzea ezinbestekoa da. Baina horiek dira neurtu eta
baloratzeko irizpiderik zailenak. Gaur egun erabiltzen den Konpromiso Agiria dokumentuak,
irizpide hauek jasotzen dituen arren, hauen inguruko berrikuste bat egin behar da, hainbat
eztabaida  berriro  ere  kolektiboki  hausnartu eta ebazteko.  Horretarako,  etengabeko lanketa
behar-beharrezkoa  da,  eta  identifikatzailea  tresna  dinamikoa   bilakatu  behar  da.  Zeregin
horretan,   identifikazio-sistema harreman  sozialetan  oinarritutako  sarea  izan  behar  duenaz
jakitun, hainbat oztoporekin aurkitu gara. 

Batetik, zailtasunak ageri  dira herritarrak BSPaz jabetzeko eta prozesuaren parte sentitzeko,
herritar-baserritar arteko distantzia sinbolikoak zein fisikoak handiak izaten jarraitzen dute, eta
gizarteari Agroekologiaz trebatzeko informazioa falta zaio. Horrez gain, BSPa etxaldeek hartzen
dituzten konpromisoetan oinarritzen den arren, prozesuak bere ibilbidea egin ostean, zaila izan
da laborarien harreman sarea bizirik mantentzen, eta sistema bera indarrez mantentzen. 
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Identifikatzailearen  erabileren  inguruan ere  hausnarketa  bat  egiteko beharra  dago.  2018ko
azaroan  egindako  ez-ohiko  batzarrean  behin  eta  berriro  aipatu  zen  identifikatzailearen
irudiaren  erabilpena.  Etorkizuneko  identifikazio  joerak  zein  dira?  Zein  dira  herritar  eta
laborarien beharrak? Marka moduan erabili nahi da? 

Galdera horiek guztiak etxalde sarearekin aztertuko dira identifikatzailearen geroaren funtsa
marraztu ahal izateko. 

Horregatik  guztiagatik  iruditzen  zaigu  nahitaezkoa  EHKO  Agroekologiaren  identifikatzaile
herrikoiaren prozesu guztia berrikusi eta berrantolatzea.  Aurretik dugun lana ez da makala.
Konpromiso  Agiria  aldatu,  laborariekin  batera  hori  bete  eta  informazio  eguneratua  lotu;
etorkizunera  begira  jarriko gaituen  ikerketa  egin;eta  hori  dena jendarteari  eskuragarri  jarri,
pixkanaka herritarrak  eta bestelako eragileak ere identifikatzailearen garapenean txertatzen
joaten daitezen. 

Norabide horretan planteatzen dugu kolektiboaren BSPa irekitze fase batean murgiltzea 2020
urtean.  EHKOlektiboaren  etxalde  sareak  duen  balio  erantsia  jendarteak  aitortzeak,  tokiko
ekonomian eragingo duen inpaktua zuzena du, harreman sozial horiek ekonomiko bilakatuko
direlako. Ez bakarrik EHKOlektiboaren konpromisoak hartu dituzten baserritarrek merkaturatze
bide laburren bitartezko salmentetan goranzko joera izango dutelako, baizik eta belaunaldi
berriei ere, sektorean instalatzeko iniziatiba suspertuko zaielako. Sektorean enplegua sortzeaz
gain, belaunaldien arteko erreleboa ziurtatzeko aukerak zabalduko ditu.  
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6.6 ELKARLAN SAREA

EHKOlektiboko etxaldeak Euskal Herriko hiru administrazioen menpeko  lurraldeetan aurkitu
daitezke eta ondorioz leku bakoitzean errealitate ezberdinak  ikus ditzakegu. Administrazio
bakoitzean dituzten betebehar eta zailtasunak ezagutzea harrigarria da zenbaitetan, batez ere
araudiaren  interpretazioari  dagokionez  (nabarmenak  dira  etxaldeetan  eraldatzen  diren
produktuen araudia eta komerzializazio desberdinatasunak Iparralde eta Hegoaldean) . Muga
administratibo  hauetatik  haratuago elkartasunean  jarduteko  sortu  zen  EHKOlektiboa.
Euskal  Herriko  eragile  desberdinekin  elkarlanean   lan  egiten  dugunez,  lurraldez  lurralde
proposamen berritzaile interesgarriak trukatzeko erronka dugu.. 

EHKOlektiboaren  parte  dira  Euskal  Herriko
nekazaritza  ekologikoaren  elkarteak  (BLE-
BIOLUR-BIONEKAZARITZA-LURREKO-  ENEEK-
CPAEN/NNPEK); elkarte hauekin lan koordinazioa
behar  beharrezkoa  da,  Agroekologiaren  lanketa
tokiko  oinarriekin  osatzen  egiten  delako.
EHKOlektiboak,  elkarte  hauei,  Euskal  Herri
mailako ikuspegia eta sarea ahalbidetzen die. 

Elkarte hauetatik haratuago Euskal Herriko herri mugimenduarekin saretua dago EHKOlektiboa
eta  maiz  agertzen  dira  proiektu  eta  elkarlanerako ideia  berriak.  Azken  urteetan   elkarlana
sustatu da eraile askorekin: EHU, (EAE), Arrapitz Federazioa (Iparraldea), Gaindegia (EH), Emaus
Fundazioa  (EAE),  BIZILUR (Bizkaia),  ZUZEU.eus  orainkaria,  ARGIA aldizkaria  (EH),  Olatukoop
(EH), Errigora,…

EHKOlektiboa harremanetan dago Euskal Herriko Gobernuekin. Politika publikoak bideratzen
dituzten arduradunekin harreman zuzena izatea garrantzitsua da EHKOrentzat. Izan ere, EHKOk
herritar guztientzat eskuragarri izango den bertako ekoizpen ekologiko eta soziala bideratu
nahi  du  eta  horretarako  ezinbestekoa  da  sektorea  arautzen  duten  eragileekin  hitz  egitea.
Agroekologiak ekarri ahal izango du etorkizuneko landa eremu osasuntsu eta bideragarri
bat,  eta honetarako laborarien ahotsa eta lana kontuan hartzea beharrezkoa da. Bide
honetan  aurrerapausoak  emateko,  bilerak  egin  izan  dira  EAEko  probintzietako  Foru
Aldundiekin, Euskal Hirigune Elkargoarekin, Nafarroako Gobernu eta Eusko Jaurlaritzarekin. 
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6.7  IKERKETAK ETA ELKARLANAK

◦ Berme Sistema Parte-hartzaileen proiektuen saretzea

EHKOk beste Berme Sistema Parte-Hartzaileak ere barne biltzen dituzten plataformetan bere
lekua aurkitu du, eta eguneroko errealitatetik aldendu gabe, esperientzia praktikotik jasotako
zenbait irakaspen partekatu eta beste iniziatiba erreferenteetatik ikasteko aukerak baliatu ditu.
Aipatzekoa da, Estatu Espainiar mailan azken urteetan ospatutako lau topaketetan parte hartu
izana, hasi 2015an Balentzian izandako topaketetatik eta aurten (2019an) berriz Granadan. 

Kordoba Unibertsitatea BSP proiektuen sistematizatze saiakera bat egiten ari  da Espainiako
Zientzia,  Berrikuntza eta Unibertsitateen Ministerioko babesarekin.  Proiektuaren izena  SPG:
SISTEMAS DE CONFIANZA,  PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y  GARANTÍA da,  eta  helburua  gaur
egun  martxan  dauden  proiektuen  ikerketa  bat  egitea  da  etorkizunera  begira  esperientzia
hauek indartzeko. EHKOlektiboa proiektuko ikerketa kasua da eta modu aktiboan parte hartzen
dugu proiektuaren jarraipenean .  

Paraleloan  Estatu  Frantsesean  antzeko  mugimenduak  eman  dira,  bertan  BSP  esperientziak
lurraldean errotuagoak daudelako eta hainbat kasutan erreferentzia handia bilakatu direlako ,
Nature  &  Progressen  adibidez.  2019An  CIRAD  ikerketa  zentroak  Frantziako  esperientzien
saretze bat  bultzatu  du  eta  2020tik  2022ra  garatuko den ikerketa  proiektu  bat   sortu  du,
espainiarraren antzera. EHKOlektiboak bi lurraldeetako proiektuetan parte hartuko du. 

Horrez  gain,  EHKOk  2020  urteko  topaketak  antolatzeko  konpromisoa  hartu  du,  sarearen
heldutasun eta egonkortasun maila adierazten dituen ardura. Erronka handia izango da gure
nortasunari eutsi eta Espainiako eta Frantziako esperientziak gonbidatu nahi ditugulako. 

Irudietan., Madrilgo 2018ko topaketak. 
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◦ Kordobako  Agroekologiaren  Kongresu  Internazionalean  tailer  bat  antolatu
dugu

2018ko maiatzaren 30,31 eta ekainaren 1ean egin zen Kordoban
Agroekologiaren Inguruko XII Nazioarteko Kongresua. Kordobako
Unibertsitateak EHKOlektiboa gonbidatu zuen Berme  Sistema
Parte-hartzaileen inguruko tailer bat dinamizatzera (BSP) mundu
mailako beste lau egitasmorekin batera Eskolaurre (Balentzia), El
Encinar  (Granada),  Red  de  Tiangis  Mexicana  (Mexiko)  eta  
Ecotambo (Bolibia)).  BSPen nortasuna eta  lan moldea plazaratu
genuen kongresuko parte-hartzaile guztiekin eta horretarako bi dinamika prestatu genituen
konfiantza eta eraginaren inguruan.

◦ CPAEN-NNPEK  (Nafarroako  Ekoizpen  Ekologikoko  Kontseilua)
Agroekologiaren sentsibilizazioa teknikariekin. 

Nafarroako Nekazaritza Ekologikoa arautu eta kudeatzen duen kontseiluarekin urteko proiektu
garrantzitsu  bat  egin  da  Agroekologiaren  eredua
lurraldean zabaltzeko.  Horretarako lan estua proposatu
da  ekoizpen ekologikoa  ziurtatzen  duten  teknikariekin,
lehen  pertsonan  ezagutu  zezaten  ekoizpen
ekologikoaren  baitan  laborariak  sortu  dituzten  bizi
proiektuak. 3 saio interesgarri egin dira elkarlanean eta
horietako  batean  Iparraldeko  2  etxalde  eta  eraldaketa
gune bat bisitatu dira. 

ZIURTAPEN EKOLOGIKOAN LAN SAIO TEKNIKOA Iparraldean: CPAEN (Naf) + ENEEK (Euskadi)
+ ECOcert + BLE (Ipar EH)

◦ TRIGOPANECO  proiektuan  parte  hartu  da  Estatu  Espainiarreko  beste  5
erakunderekin bateratu

NEIKER eta Espainiar Estatuko beste hainbat kidek bat eginik (ITACyL, IRTA, INTIA, Molinos del
Duero, AN Coop., CAYSA), hainbat autonomia erkideren arteko berrikuntza taldea osatu dugu
(SUPRAGO). Proiektu parte-hartzaile eta berritzaile honen helburua da ogia egiteko kalitate
oneko  gari  ekologikoaren  ekoizpena  bideratzea.  Espainiako  Nekazaritza,  Arrantza  eta
Elikadura Ministerioko Landa Garapenaren  2014-2020 Planaren barnean aurkeztu da proiektu
hau. Lehen fasea  2018ko uztailetik aurrera gauzatu zen  eta  orduan eragile guztiak elkartu eta
proiektua prestatzeko aukera izan zen, elkartruke eta bakoitzaren beharren analisia egin zen. 

28



2018an proiektua egituratzeko lau bilera egin ziren.  Lehengoa Gaztelan (ITACyL),  bigarrena
Lleidan (IRTA), hirugarrena Nafarroan (INTIA) eta laugarrena Euskadin (NEIKER). EHKOlektiboak
bilera  hauetan  parte  hartu  du,  ikerketak  begirada  agroekologikoa  ekarriz.  2019Ko azaroan
Espainiako Ministeritzak ez du erantzun oraindik proiektuak jarraipena izango duen hala ez. 

◦ MENDIKO  ARTZAINTZAREN  IRAUNKORTASUNA  IKERKETAN  (EHU)  oinarri
izango dira EHKO artzain-etxaldeak

EHU,  NEIKER  eta  BC3  ikerketa  lan  taldeak  osatzen  duten  proiektua  da  hau.  Ikerketaren
helburua  izan  da  aztertzea,  azken  10  urteotan,  mendietan  abereen  larratzearen  uzteak
larrearen  dibertsitate,  kalitate  eta  ekoizpen  dinamikan  nola  eragin  duen,  eta  orain  garatu
dituzten tresnak gizarteratzeko pausoa eman nahi dute. Helburu komertzialik gabe ikuspegi
akademiko  zientifikotik  Agroekologiaren  ereduan  lan  egiten  duten  artzainen  ustiategien
inguruko  analisiak  eta  balorazioak  egin  dira,  ereduaren  inguruko  datuak  hartzeko
helburuarekin.  Ikerketa  Aralarreko  Parke  Naturalaren  baitan  kokatzen  den  Enirio-Aralar
Mankomunitatean gauzatu da orain arte, Euskal Autonomia Erkidegoko Gipuzkoako Lurralde
Historikoan. 

Euskal  Herriko  Unibertsitateak  Agroekologiaren  ereduan  lan  egiten  duten  ardi-ustiategiak
aztertu nahi ditu ikerketaren hurrengo fasean (artalde gaztagileak eta esne-ekoizleak,  baita
haragi-ekoizleak  ere).  Euskal  Herri  osoko  esperientziak  bildu  nahi  dituzte,  sailkapen-
karakterizazio orokor bat egin eta, ondoren, elkarrizketa bidez informazioa jaso. Elkarrizketa
horiekin  EHKOko  etxaldeetan  ardien  elikadura  aztertuko  dute:  zer  eta  nola  jaten  duten,
nolakoak diren larreak,  nondik ekartzen den alea,  zein kostu duen horrek;  hurrengo urrats
batean garatu nahi dituzten tresnak ahalik eta eraginkorrenak izateko helburuarekin. 

EHKOlektiboak aktiboki lagundu nahi du ikerketa hau bultzatzen.  Horretarako, dinamizazio eta
artzain  lan-taldearen  antolakuntzatik  ahalik  eta  informazio  gehien  erraztuko  zaio  EHUri.
EHKOlektiboak dituen giza-baliabideak eskainiko dira zerrendak ahalbideratu eta artzainekiko
harremanak errazteko. Unibertsitatearekiko elkarlana 2018ko udazkenean egin da da. 

◦ UNISECO  Agro-ecological  Knowledge  Hub  (Jakintza  agroekologikorako
taldea.)

Europa mailako ikerkuntza proiektu bat da UNISECO.  Unibertsitate, ikerketa zentro, ingurumen
eta  nekazaritza  erakunde  ugarik  egiten  dute  bat  proiektu  honetan  (https://uniseco-
project.eu/partners).  Espainiar  estatuko  kide  bezala  GAN-NIK  erakundea  dago,  Nafarroako
Gobernuko ingurumen enpresa publikoa da.
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UNISECOko partaide bakoitzak, eredu agroekologikoan lan egiten duen, proiektu, kolektibo
eta nekazaritza elkarte batekin elkarlana egin behar du, eta GAN-NIKek EHKOlektiboa aukeratu
du  kasu konkretu bezala (Champion Stakeholder). Izan ere  UNISECO proiektuaren helburua,
Europar Batasuneko nekazal sistemetan ,  eredu agroekologikoaren garapena sustatu edo
zailtzen  duten  faktore  sozio-ekonomikoak  eta  politikoak  ulertzen  lagunduko  duten
ikuspegi berritzaileak garatzea da .

Bi urte iraungo dituen proiektu honetan, EHKOlektiboak proiektuaren fase guztietan parte
hartuko du. Lehen fasean,  EHKOko zereal ekoizle etxaldeak ikertu  dituzte, adierazle sozio-
ekonomikoak  neurtu  eta  aztertzeko.  2019Ko  udaberrian  beste  proiektuekin  batera
Helsinkira  bidaiatu  zuen  EHKOk  proiektua  sakonago  ezagutu  eta  esperientzien  arteko
trukaketak egiteko.  Topaketa hauetan baserritarren partehartze errealaren gogoeta jarri
genuen mahai gainean. 

2019Ko abenduan Nafarroako hainbat erakunde eta eragile arteko topaketa bat egin nahi
da eta EHKOlektibotik egun honen antolaketa bideratzen lagunduko dugu. Proiektu honek
jarraipena izango du 2020 urtean. 

Irudia: UNISECOren weborriko EHKOren storytelling-a
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6.8 KOMUNIKAZIOA

EHKOlektiboaren jarduera nagusietako bat Agroekologiaren inguruko pedagogia eta difusioa
egitea  da,  hots,  promozioa  komunikazioaren  bitartez.  Agroekologiak  nekazaritza  eredu
ekologikoa du oinarrian, eta honi beste irizpide ekonomiko sozialak gehitzen dizkio. Horregatik
Agroekologiaren  komunikazioa  egiten  dugunean  ekoizpen  ekologikoa  babesten  dugu
oinarritik, kalitate araubide hau aldarrikatuz.  

Komunikaziorako  espazio  berritzaileen  beharrak  ekimen  kulturaletara  salto  egitera  eraman
gintuen BASERRIKO UZTA eta BIZIAREN AHOTSAK ekimenarekin adibidez. Baina horietaz gain,
espazio  askotan  presente  egoteko  indarra  jartzen  dugu,  hala  nola  nekazaritza  sektoreak
proposatzen  dituen  azoka,  merkatu  eta  ekitaldietan,  zein  herri  muginduak  proposatzen
dituenak. 

Komunikazioaren atalak bere estrategia propioa du. Lan hauek hobekiago egiteko 2018. urtean
Komunikazio Estrategia landu genuen ZUZEU orainkariarekin elkarlanean. 

Jarduera hauen hainbat adibide:

 EHKOlektiboaren BARNE ETA KANPO KOMUNIKAZIOA

◦ Web orria  eta sare sozialak 

EHKOlektiboa.eus web orria blog moduan sortu zen 2012an eta 2018an itxura berritze bat egin
genuen, dinamikoagoa eta eskuragarria egin ahal izateko. 2019an edukien inguruko gogoeta
egiten ari gara 2020ean webgune argiago bat erakutsi eta bisitariak EHKOlektiboa errazago
ulertzeko helburuarekin. Kontziente gara webgunea milaka pertsonetara iristen de erakuslehioa
dela,  eta  horregatik  jakin  behar  dugu egiten duguna eta  gure nortasuna adierazten.  Gure
jarduera gehienak blogean sartzen saiatzen gara maiztasun handiz. 

Sare  sozialen  erabileran  asko  dugu  oraindik  egiteko!  EHKOlektiboa  TWITEER  plataforman
bakarrik dago aktibo, izan ere balibaide mugatuak ditugu komunikazaiorako eta herramienta
honek komunikazio azkar eta xinple batekin ohiartzun nahikoa ematen ditugu.

Etorkizunean beste sare sozialetan aktibitatea izateko baliabideak edukitzea espero dugu. 

◦ Berri Papera + Buletina

Barne mailan komunikatzeko,  hau da gure kide eta lagunei  egiten ditugun jardueren berri
emateko, modu ezberdinak ditugu. Azkarrenak WhatsApp bidezko difusioa da. Berriki hasi gara
horrela komunikatzen eta kideen erantzun azkarrak bide ona izaten ari dela adierazten digu.
Ekimen konkretuen difusioa  egiteko eta  bideoak eta  berri  azkarrakak bidaltzeko erabiltzen
dugu. 
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Sakontasun  gehiagorekin  informatzeko  Berri-Paperak  ditugu,
mailing  edo  buletin  elektronikoa  ere  deitua.  Gutxi-gora-behera
hiru-hilabeteko maiztasuna  du,  eta  hiru  hizkuntzetan izaten  da.
Egindako jardueren kronika edo laburpenak egiten ditugu, ekimen
berrien komunikazioa eta tartetxo bat uzten dugu etxaldeak eta
herritarren  proiektuen  berri  emateko.  650  emailetara  iristen  da
buletin hau. 

Urtearen amaieran EHKOlektiboko bazkide guztiei etxera iritsi zaie
urteko jarduerak laburbiltzen dituen buletina. Batzar Orokarraren
deialdia egiteko ere aprobetxatzen da. 

 AZOKAK

2019an  EHKOlektiboak  Iparraldeko  azoketan  jarri  du  indarra  eta  ASUNAK  bio-topaketetan
IDOKI (Etxe-ekoizleen elkarteak) merkatuan eta LURRAMAN parte hartu dugu bereziki. Azken
urteetan, EHKOk hainbat modu aurkitu ditu parte-hartze aktiboa bultzatzeko espazio hauetan,
EHKO ekoizleentzat gune berezituak jartzen Bionekaraban zein talo postuak jartzen adibidez
BIOTERRA, REASen azokan, etab. Herritarrekin harremanak sustatzeko modu berriak bilatzen
saiatzen gara.

Irudiak: Ezkerretan EHKOlektiboko etxaldea identifikazio ohlarekin. Eskubian BIOTERRA azokan
izan genuen talo-postua.

 JARDUNALDIETAN PARTE HARTZEA

Nekazaritza  ekologikoa  eta  Agroekologiaren  difusioa  egiteko  behar  beharrezkoa  da  beste
eragileek antolatzen dituzten jardunaldietan parte hartzea. Azken urteetan herri mugimenduak
proposatu dizkigun espazio askotan parte hartu dugu, kasu batzuetan antolakuntza mailan
inplikatuz eta beste batzuetan gure esperientzarekin ekarpena eginez. 
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 HEDABIDEEKIN HARREMANAK

EHKOlektiboaren kanpo komunikazioa indartzeko hedabideekin aliantzak izatea garrantzitsua
iruditzen  zaigu.  Egindako  bideari  esker  gaur  egun  harremanak  zuzenak  ditugu  honako
hedabide edota informazio kanalekin: 

 Landaberri:  EITBko Irratsaioa.  Landa gune eta nekazaritza sektoreko berriak ematen
dituzte.  EHKOlektiboko jardueren berri  ematen dute eta elkarrizketa ugari  egin  izan
ditugu. 

 Faktoria: EITBko goiz-programa nagusia.  Aurkezlearekin harreman zuzena dugu,  eta
Baserriko Uzta eta ekimen berrien inguruan hitz egiteko aukera eman izan ditugute. 

 ARGIA  aldizkaria: 2019  hasieran  erreportai  nagusia  argitaratu  zuten  EHKOrekin
elkarlanean. Bizi-Baratzea atalean maiz aurki daitezke EHKOlektiboarekin kolaborazioak.

 EKOLURRA aldizkairia: Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak
(ENEEK)  argitaratzen duen aldizkaria da.  Euskal Herriko ekoizpen ekologikoaren elkarte
eta  mugimenduen  erakusleihoa  izanik,  EHKOlektiboak  bere  sorreratik  parte  hartze
aktiboa  izan  du  azken   aldiro-aldiro  EHKOren  jardunaren  berri  emanez.  Ekolurra
aldizkaria digitalean zein paperean argitaratzen da, 2500 ale fisikoko tiradarekin. 
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7.ITXIERA

Garrantzi  handia du ulertzea Agroekologiak bere baitan,  ekoizpen eredu ekologikoaz
gain,  alde  soziala,  ekonomikoa  eta  kulturala  biltzen  dituela.  Izan  ere,  Agroekologiak
dakartzan  balio  erantsi  horiek  jendarte  zabalak  ezagutzen  eta  barneratzen  dituen
heinean,  eragin  positiboa  biderkatuko  da  gure  komunitatean,  hainbat  arlotan.
Ingurumenaren  iraunkortasunari  dagokionez,  kasu,  bide  horretan  sakontzeko  irizpide
interesgarriak  aintzat  hartzen  baitira  eredu  agroekologikoan  –bertako  hazi  eta  arrazen
erabilera...–. Arlo sozio-ekonomikoari  begiratuko bagenio,  gertutasunaren ardatzak tokiko
garapen  ekonomikoa  sozialagoa  sustatzen  du,  eta  horren  ondorioz  jendarte
kohesionatuagoa  lortzeko  bidean  jartzen  gaitu;  eta,  datorkigun  klima-aldaketa  aurrean,
tokiko elkartasun sareak behar-beharrezkoak izango dira.  Osasungintzari erreparatuz gero,
eredu agroekologikoaren onurak esanguratsuak dira.

Nahiz eta Agroekologiak oso filosofia mamitsua eta zabala eskaintzen duen, EHKOlektiboak
adibide praktikoa izan nahi du, mugimenduarekin bat egiten duten etxaldeak balore guzti
horien  erakusleiho  bilakatuz.  EHKOlektiboa  erreferente  izanik,  euskal  jendarteak  gure
lurraldean Agroekologia non aurkitu dezakeen jakingo du.

Agroekologiaren  bidea  erronkaz  beterik  dago,  eta  datozen  urteetarako  lan  handia  du
EHKOlektiboak.  Alde  batetik,  barne  mailan  indartzen  eta  estrukturatzeko  beharra  dugu.
Bestaldetik, jendartearekiko dugun konpromisoa plazaratzen jarrituko dugu. 

2020  urtea  interesgarria  izango  da  EHKOlektiboarentzat. Kolektiboa  eraberritu  eta
antolaketa aldatuko  dugu, elkartea  eta  kideen  bizi-iraunkortasunaren  bidean  formula
berriak aurkitu ahal izateko. Modu berean, EHKO identifikatzailearen inguruko hausnarketa
sakon bati ekingo diogu: etxalde eta eragileei elkarrizketak, lurraldez-lurraldeko parte-hartze
saioak  eta  lan-talde  dinamikak  bideratuko  ditugu  orientazio  berrirako  gako  nagusiak
identifikatu  eta  sistematizatzeko  helburuarekin.  Hori  prozesu  bezala  irudikatzen  dugu  eta
helburua izango da EHKO Agroekologiaren identifikatzaile sendoago bat izatea 2021ean. 

BASERRIKO UZTA eta  BIZIAREN AHOTSAK izeneko  ekimen kulturalei  jarraipena emango
zaie. Dagoeneko hasi gara lurraldeko eragile berriekin elkarrizketak izaten, eta elkarlan berriak
izateko bidean gara (ERRIGORA-AGERRALDIArekin, adibidez). 

EROSKETA  EREDU  AGROEKOLOGIKOAren  inguruko  ikerketako  emaitzak  aurkeztu  eta
garatzen  jarraituko  dugu kontsumo  talde  eta  elkarteekin.  Horien  eskaria  izan  da
EHKOlektiboa izatea kontsumo agroekologikoa saretzen duen erreferentziazko eragilea,  eta
pixkanaka sare hori josten saiatuko gara. Zentzu horretan gure asmoa da ikerketaren bidetik
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jarraitu  eta  elikadura  ekologikoaren  komerzializazioa  sakonago  ezagutzea,  aurrean  dugun
testuingurua hobeto ezagutzea funtsezkoa iruditzen zaigulako.

Bukatzeko, urteko erronka handi bat izango da BSP edo SPG topaketak antolatzea Euskal
Herrian. Estatu espainarreko eta frantseseko esperientziak elkartu nahi ditugu, gure sareak
elkar-ezagutu eta elikatu daitezen behar handia baitago. Aurreikusten dugu topaketa horietan
80-100 bat pertsona elkartuko direla; hortaz, hizkuntz, lan-molde eta nortasun ugarik egingo
dute bat. Horrek erronka handia izango da EHKOlektiboarentzat, baina ziur gaude apostu hau
babestuko duten eragile eta erakundeak bidelagun izango ditugula. 

Elkarlan  saria  EHKOlektiboak  jasotzea  babes  handia  izango  da,  jendarteak
iraunkortasunerako  egin  behar  duen  trantsizio  horretan  ekarpena  egiten  jarraitzeko;
Agroekologiaren  bidea  da  EHKOlektiboak  duen  tresna  denon  ongizatearen  alde  lan
egitek; lurra, pertsona eta bizidun guztien alde, egin ere. BIONEKAZARITZA elkarteko
lagunek esaten duten bezala, bakarrik azkarrago joango gara, baina elkarrekin urrunago
iritsiko gara. 

Bide luzea dugu Agroekologia,

 goazen ELKARLAN.EAN!
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ERANSKINAK

 1.- Kontzeptu gakoen defnnznoa

◦ Agroekologna

Altieriren (200009) hitzeetzane Agroeeooeloegia “neoaearitzea iousprusntzus eooeloegiooe batzetio aetzertzeen dusen dieirlina
eientifiooea da. Hoertio haratzagoee Agroeeooeloegiao iouspregi eabalagoea duse neoaearitzeari loetzustzaooe oeetzoeroeao moedus
hoeliptiooe  batzean  uslertzaraetzen  ditzusena.  Eooeierenean  ausroitzeen  ditzusgusn  gausr  egusngoe  araeoeao  dimentzpioe
tzeoniooetio abiatzustzae beptzelaooe dimentzpioe poeeiale eooenoemiooee roelitiooee ousltzusral etza eooeloegiooeetzara eramatzen
ditzus”. 

Altierireoin batzera Glieppman ere aitzeindaria iean da Agroeeooeloegia ooentzeertzusa erabili etza garatzeeraooe oerdusan.
Hala eree eusreo ee dustze inoelae ere Agroeeooeloegia apmatzuse milaoa usrtze ditzusen rraotioa ousltzusrala baitzae herri
baooeitzearen errealitzatzeari loetzustzaooe dibertzpitzatze etza bariaeioe gusetiao barnebiltzeen ditzusena.

Glieppmaneoe  1996ane  Agroeeooeloegiae  agroeeooepiptzema  japangarrien  dipeinus  etza  erabileraraooe  rrintzeirioe
eooeloegiooeen  arlioaeioeareoin  loetzeen  dus.  Ondoerene  tzrantzpieioe  agroeeooeloegiooeraooe  rroeeepusen  analipiane  bere
definieioeari beptzelaooe elementzusao erantzpie etza elioadusra piptzema gloebalaren iouspregian ooeoatzeen dus. Bere
hitzeetzane  Agroeeooeloegia  “eientzeiae  rraotioa  etza  musgimendus  poeeialaren  artzeooe  gusrustzeaoetzatio  poertzeen  den
dieirlina da”.

◦ Elnkadura Burujabetza

Elioadusra Busrusjabetzea La Vía Camrepina musgimendusao 1996an aldarrioatzustzaooe  tzerminoea da. Elioadusraren
Musndusooe  Gailusrreane  40000  neoaeari  eraousndeo  hoenela  definitzus  eustzen  Elioadusra  Busrusjabetzea:  herrieoe
ooemusnitzatzeeo  etza  herrialdeeo  beren  neoaearitzeae  abeltzeaintzeae  arrantzeae  elioadusra  etza  lusrralde  roelitioa
rroerioeao definitzeeooe epousbidea dustzee noero bere eeausgarrien araberae eooeloegiooeoie poeeialoie eooenoemiooeoi etza
ousltzusraloi japangarriao diren rraotioao erabilie. 

Elioagaiao eooeietzus etza  epousragarri  ieatzeooe epousbidea japoetzeen duse  alegiae  herritzar  gusetieo dustze  elioagaiao
eooeietzeooe beharreeooeao diren baliabideao ieatzeooe epousbidea etza elioagai oepapusngarrie nustzritiboee pegusrus etza
ousltzusraloi egoeoiao ieatzeooe epousbidea. Eredus hoeneoe elioagaiao eooeietzuse banatzus etza ooentzpusmitzeen ditzusetzenao
elioadusra-roelitioen  ardatze  bilaoatzeen  ditzuse  meroatzus  etza  enrrepen  epoaoieusnei  musein  eginee.  Elioadusra
Busrusjabetzeao herrieo  etza ooemusnitzatzeeo naguspitzapusna dustzela  epan nahi  duse  meroatzaritzea  auseien gainetioe
elioagai eooeierena etza elioagaiao ooentzroelatzeeooe.

Elioadusra Busrusjabetzeao harreman poeeial berriao eratzeen ditzuse earalousntzeario gabeooe harremanao: apoeaoe
emaousme etza gieoenen artzeooe eeberdintzapusnio gabeaoe ee etza herrie  arraeae eprarrus poeeial etza belausnaldi
eeberdinen artzeooerio ere.

Elioadusra Busrusjabetzearen pei euspoarriao (Nyélénie 200007):

1.- Herritzarrentzeaooe diren elioagaietzan eentzratzeen da.

2.- Elioagai eooeiele etza eraldatzeaileao baloeratzeen ditzus.

3.- Elioadusra piptzemao loeoalieatzeen ditzus.

4.- Elioadusraren gaineooe ooentzroela loeoalieatzeen dus.
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5.- Eeagustzea etza gaitzapusnao eratzeen ditzus.

6.- Ama-lusrrareoin lan egitzen dus.

◦ Berme Snstema Parte-hartzanlea

IFOAM  (Internatinaa  Federatin  if  Organic  Agricuature  Mivements)e  naeioeartzeooe  eragile  eooeloegiooe
depberdinao  eloartzeen  ditzusen  eraousndearen  araberae  “Berme Siptzema  Partze-Hartzeaileao  eremus  loeoalean
oalitzatzearen bermea eiusrtzatzeen dustzen pareao dira. Elioagai ooenoretzusao eiusrtzatzus oerdeee rartze hartzee aotiboea
dustzen eooeieleeo bermatzeen ditzusetze  eusren eooeieren rroeieotzusao.  Beraee  inrlioatzustzaooe eragileen lanoidetzea
aotiboean oeinarritzeen dira etzae ooenfiantzea rartzeoatzusee pare poeeialen babepean etza jaointzearen eloartzrusoearen
bitzartzee eraioitzeen dira”.

Musndus  eabalean  eehar  barreiatzusrio  dausden  eprerientzeia  anitzeeo  eusren  egitzeooe  moedusao  ooenrartitzeen
baditzusetze  eree  pare  baooeitzeao  bere  usleroera  dus  Berme Siptzema Partze-Hartzeaileei  dagoeoioenee.  Frantzeiaooe
Nature et Prigrès-entzeatz “Berme Siptzema Partze-Hartzeaileeoe etza erabiltzeen ditzusetzen tzrepna redagoegiooeeoe
bermea  dinamioa  poeeialen  erdigusnean  ooeoatzeen  dustze.  Ziusrtzagirietzatio  haratzagoee  rraotioen  hoebeousntzea
jarraitzusa ahalbidetzeen dustzee etza noerabide ooemusn ooeleotiboe batz rartzeoatzeeooe balioe dustze”.

“La Xarxetza” Katzalusniaooe baperritzar agroeeooeloegiooeen parearentzeatz berriee “Berme Siptzema Partze-Hartzeailea
gausr  egusngoe  eertifioaeioe  eooeloegiooe  oefieialaren  altzernatiba  da.  Eooeieren  etza  ooentzpusmoe  rroeeepusan
inrlioatzustzaooe eragileeo poertzustzaooea ieanioe eeinbeptzean ooeleotiboeae rartze hartzeailea etza loeoala. Sarea oepatzeen
dustzen  rartzaideeoe  adoeptzustzaooe  rrintzeirioe  etza  tzeonioa  eehatze  batzeuso  jarraitzeen  ditzusetzela  bermatzeen  dusen
metzoedoeloegia”.

Berme  Siptzema  Partze-Hartzeaile  gusetieo  ideoeloegia  bera  rartzeoatzeen  dustzee  Agroeeooeloegia  euspoarri  hartzustzae
elioadusra busrusjabetzearen aldeooe rroeeepusao dirae  etza ooeoereraeioean oeinarritzusaoe iousprusntzus depeentzralieatzus
batzetioe tzoeoiooe tzrepna rraotiooe etza roelitiooe gipa uslertzeen dira.
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ERANSKINAK

2.- BASERRIKO UZTA: saio guztien bilduma

I. uztaldia, 2017-2018

2017an  proiektuaren  lehenengo  saioa  ospatu  zen  azaroaren  4ean  Antzuolan,  Pikunieta
baserrian, eta ordutik ekimen  honek jarraipen polita izan du:

 2017 Lehena,  udazkenekoa,  Anariren kargu  doa  azaroaren  4an,  Pikunieta  baserrian
(Antzuola, Gipuzkoan). Hemen kronika:zuzeu.eus/  udazkeneko-uzta  

 2018 Negukoa, Arbegain baserria, Etxarri Larraun, Beltxaren bikotea . 

 2018  Udaberrikoa   maiatzaren  19ean  Rafa  Rueda darama  Urduñako  Santa  Clara
baserrira (Bizkaia). Hemen duzue kronika.

 2018  Udakoa,  Mikel  Urdangarin  ekin   uztailaren  28an,  Arbonako  J.  Zaldunbideren
baserrian (Lapurdi). Honatx kronika.     

 2018  Udazkenekoa,  Fermin  Balentzia  eta    Jesus  Ayesa  ,  azaroaren  3an,  Oibarreko
Mendiko Upategian. Hauxe kronika.

II. uztaldia, 2019

 Uztaldiaren prentsaurrekoa BioAlai kontsumo elkartean Gasteizen. Argia-ko berria

 2019 Udaberrikoa  ekainaren 15ean Olatz Salvadorren emanaldian Anuzitako Beltzitina
etxaldean (Araba) . Hemen duzue kronika. 

 2019 Udakoa,  E  ñaut Elorreitarekin   abuztuaren 30ean Pagolako  Safran Lilia etxaldean
(Zuberoa). Honatx kronika.      

 2019  Udazkenekoa,  Ruper  Ordorikaren kontzertua,  azaroaren  9ean  Eibarko  Sosola
Baserrian (Gipuzkoa)-. Hauxe kronika.
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http://www.badok.eus/euskal-musika/mikel-urdangarin
https://zuzeu.eus/euskal-herria/udaberriko-uzta-jaso-dugu-urdunan/
http://www.badok.eus/euskal-musika/rafa-rueda/
https://zuzeu.eus/euskal-herria/neguko-uzta-jasoko-dugu-larunbatean/
https://zuzeu.eus/euskal-herria/udazkeneko-uzta-jaso-dugu/
https://zuzeu.eus/euskal-herria/udazkeneko-uzta-jaso-dugu/
https://zuzeu.eus/euskal-herria/udazkeneko-uzta-jaso-dugu/
http://www.badok.eus/euskal-musika/anari
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