
ELIKADURA BURUJABETZAREN EZARPENERAKO ARRAKASTAKO IRIZPIDEEN  

ERAIKUNTZA PARTE-HARTZAILEA 

Adituen Mintegiak 

 

Berriki Emaús Gizarte Fundazioak, EHNE-Bizkaia eta VSF-Herrien Bidezko Elikadurarekin batera, 

prozesu bat bukatu du non, Elikadura Burujabetza esparruan, nazioarteko, estatu eta Euskal 

Herri mailan erreferenteak izan daitezkeen pertsona talde txikiek, gizonek eta emakumeek, 

hausnarketa eta elkar trukaketa tailerretan parte hartu duten, bi alderdien inguruan:  

- Elikadura Burujabetzaren funtsezko osagaiak: zein dimentsio barne hartzen dituen, 

nekazal mugimenduetatik datorren proposamen honek zein neurritan barnera 

ditzakeen gizarte erakunde eta mugimenduen edo beste ekoizpen eremu batzuen 

ikuspegiak eta aldarrikapenak. 

- Elikadura Burujabetzaren aldeko prozesuen arrakasta edo/eta porrotaren osagaiak: 

hau da, ekimenak eta prozesuak hasterako garaian zein elementu identifikatzen diren 

gako edo giltza bezala (adibidez, instalazio, merkaturatze bezala, edo eragin edo 

sareen sorrera bezala), bere iraunkortasuna eta arrakasta lortzeari begira alternatiba 

erreal bezala. 

En los talleres han participado: 1) Internacional: Eva Torremocha (IFOAM), Freddy Congo 

(FENOCIN – Ecuador), Gustavo Duch (Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas), 

Henk Hobbelink (GRAIN), Paul Nicholson (EHNE-Bizkaia, La Vía Campesina), Peter Rosset ( Vía 

Campesina); 2) Galicia: Fernanda Couñago Otero (Amarante – Setem), Isabel Villalba Seivane y 

Lidia Senra Rodríguez (Sindicato Labrego Galego), Iñaki Varela Pérez (Verdegaia), Txetxu Núñez 

(Movimiento campesino Etxalde – Nekazaritza Iraunkorra; 3) Estatal: Andoni García (COAG), 

Belen Solana (CERES),  David Gallar (ISEC), David Sánchez (Amigos de la Tierra), Jeromo Aguado 

(Plataforma Rural), Patricia Dopazo (Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas), 

Tom Kucharz (Ecologistas en Acción); 4) Euskal Herria: Aitor Larrañaga y Pedro Lizarralde 

(Aramaio), Amaia Uribe (Emaús Fundación Social), Andoni Mujika (Bagara), Jakoba Rekondo 

(Zerain), Maite Aristegi (Etxalde), Paul Nicholson (EHNE-Bizkaia, La Vía Campesina), Saioa Polo 

(Mugarik Gabe). 

Hemen pertsona erreferenteek  garrantzitsu bezala nabarmendu dituzten ideia batzuk 

adierazten ditut: 

- Elikadura Burujabetza proposamen ez kapitalista bezala, eredu neoliberalaren 

hautabide bezala. 

- Nekazaleria duin bihurtzea, bere jakituriak, bere produkzio-, gizarte-funtzioa, gure 

proposamenak bere sen onean eta komunitarioan oinarrituz. 

- Emakumeen balorizazioa eta bisibilizazioa (beraien lana, jakituriak, hautemateak, 

ekarpenak, etab.), genero ikuspegia barneratzen duen gizarte eraldaketa bat bilatuz. 



- Aldarrikatzearen eta salatzearen, eta bertakoan edo tokikoan eskarmentu praktiko 

positiboak abian jartzearen arteko oreka. 

- Ekoizpen agroekologikoaren eta zirkuitu motzetan merkaturatzearen bideragarritasuna 

egiaztatzea.  

- Pertsona ekoizle eta kontsumitzaileen arteko harremana. 

- Ekintza kolektiboa proiektu politiko batean oinarrituz. 

- Elkarte – pertsona – errelebu politizatu, ideologizatuen garrantzia eta, hortarako, 

formakuntzaren beharra. 

 

Atzo argitaratu genuen post-a -  Euskal Herrian Elikadura Burujabetzaren aldeko kolektiboen 

formakuntza prozesua – mintegi hauekin loturik dago, aurretiko tailerretako ekarpenak, tokiko 

prozesu iraunkor eta eraldatzaileen  eraikuntzan laguntzea espero dugu. 

 

Informazio gehiagorako: Assumpta Ayerdi Olaizola (aayerdi@emaus.com)  


