
Emaus, ikastaroa

- Zure lanean garrantzit-
sua da Elikadura buruja-
betzaren gaia? 
Hasieran, ingurumen hez-
kuntzan natura lantzen zen
batez ere, animalia, landare
eta ingurugiroarenganako
errespetu eta ardurarantz
bideratuz. Denborarekin,
jasangarritasun irizpideak
joan dira barneratzen eta
horretarako ezinbestekoa da
arlo ekonomiko eta sozialak
lantzea. Ildo honetatik,

geroz eta maizago lantzen
ditugu ekitatea, kontsumoa
eta antzerako gaiak. Hauen
artean Elikadura
Burujabetza geroz eta indar
handiagoa hartzen ari da
lehenago aipatutako hiru
gaiak uztartzen baititu: arlo
ekonomikoa, arlo soziala eta
ingumena. 

Momentu honetan,
Cristina Enea Fundazioan
hainbat proiektu ditugu gai
honekin erlazionaturik,

E
maus fundazio sozialak
EHNE Bizkaiarekin
elkarlanean antolatutako
ikastaroak Euskal

Herrian zein nazioartean
Elikadura Burujabetzaren aldeko
esperientzia, ideia, prozesuak eta
pratikak ezagutu eta lantzea izan
du helburu. Ikastaroan 25 lagun
inguruk parte hartu du -gehienak
arlo sozialean Elikaduraren gaia
lantzen ari diren erakundeetako-
ak, eta batzuk baserri munduan
murgildutako gazteak- eta oso
emankorra izan dela adierazi dute
bertan parte hartutako kideek. 

Bilbon eta Donostian landu
ziren lehen egunetako atal teori-
ko ideologikoak, tartean dinami-
ka partehartzaile askorekin, eta
gerora tokian tokiko esperient-
ziak ezagutzeko parada izan da.
Arratia aldean hasi, Zeberio eta
Ugaoko ekoizleekin hartu emana
izan, Larrabetzuko eskolako jan-
tokiaren proiektua ezagutu,
Euskal Herriko Laborantza
Ganbararen egoitzan nekazaritza iraunkorrari buruz jar-
dun, Lapurdin Itsasuko etxalde ezberdinen arteko
proiektu kolektiboa bertatik bertara ezagutu -
Basaburuko saskia: ortuariak, esnekiak, oilaskoak, txe-
rriak, bildotsak, gaztak, arraultzak...-;  emakume baserri-
tarren proiektu eta dinamikak ezagutu Arabako Ozaetan
edo Arratiako Zeanurin. Bisita ugari, galdera asko eta
esperientzia aberasgarriak izan dira dudarik gabe.

TxiLErA BiSiTA
Ikasleen artean Txilera bisita bat egiteko aukera eskaint-
zen zuen ikastaro honek. Eta horrela bertako Anamuri
emakume nekazarien erakundearekin lankidetzan, ikas-
taroko lau emakume Txilera joan ziren, bertako espe-
rientziak eta dinamikak ezagutzera. Txiletik bueltan,
Abadiñon azaldu zuten hango berri eta bertako emaku-
meen indarra eta burrukarako kemena nabarmendu
zuten, besteak beste. 

Hiria eta baserri munduaren arteko harremanetan
sakontzen, nekazarien mugimenduak eta erakunde
sozialen artean izan beharreko dinamikak aztertuz,
nazioartean bezala Euskal Herrian Elikadura
Burujabetzaren aldeko dinamika sozialean gogoeta guzti
hauek txertatzea izango da orain hurrengo erronka edo
pausua. Eta horretan, abiatu den dinamikak lagundu
egingo du dudarik gabe. Esparru ideologikoa, teknikoa
eta pratikoa uztartuz. Baserri munduan zein erakunde
sozialen esparruan lantzen direnak elkarren artean par-
tekatu eta aurrera begirako proiektu berriak sortuz. 

Eraldaketa soziala baserri
munduarekin lantzen
aRRakastatsua sueRtatu da emaus eta eHne Bizkaiak antOLatutakO
eLikaduRa BuRuJaBetzaRi BuRuzkO ikastaRO Luzea

OiHana ORkOLaGa CRistinaenea FundaziOa,
antiGuaOtaRRak kOntsumO taLdea

«Hiria eta baserri
mundua uztartzeko

ideiak hartu ditut
ikastaro honetan»
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Ekolapiko, eskola jangeletan
bertako produktu ekologiko-
ak kontsumitzeko proiektua,
Etxekolanda eskoletako
baratzak sustatzekoa eta ber-
tako baratza barietateen
haziak berreskuratu eta tru-
katzeko Haziera proiektua.
Horretaz gain sentsibilizazio
kanpainak ere egiten dira
banatzen dugun egutegian
edo urtero egiten dugun
ipuin lehiaketan gai hau sar-
tuz, kontsumo arduratsuaren

egunean «nondik dator jaten
duzuna» ekintzarekin,
Eskolako Agenda 21 proiek-
tuan elikadura edo kontsu-
moa bezalako gaiak landuz...

Bestalde, Antiguaotarrak
kontsumo taldeko partaide
bezala ere, Elikadura
Burujabetza da gure lanaren
ardatz nagusia eta ekoizle
ezberdinekin elkarlanean
aritzeaz gain, gai hau ezagu-
tarazi eta alternatibak sort-
zen saiatzen ari gara.

- Ikastaro teoriko ideologi-
koak eta bisita pratikoak
egon dira, zer iruditu zaiz-
kizu? Nabarmenduko
zenuke zerbait?
Bisita praktikoak oso aberas-
garriak izan dira. Nik pertso-
nalki hiritar edo kontsumit-
zaileen ikuspegitik egiten dut
lan eta baserritarren ikuspe-
gira gerturatzeko asko lagun-
du didate. Horretaz gain

ideiak hartzeko eta gure
ekintzetatik behar desberdi-
nak kontutan hartzeko ere
laguntzen digute.  

Alde teorikoa ere oso balio-
garria izan da, oinarriak fin-
katu eta sendotzen joateko
(zer da elikadura burujabet-
za? nola aplikatzen da hori
Euskal Herrian?...) eta batez
ere azkenengo zatia. Oso
jende interesgarriak hartu du
parte ikastaroan, lan asko
egiten ari dena, eta batzuen
eta besteen esperientziak
entzuteak ideia eta pista asko
ematen ditu bai gauzak ondo
egiteko garaian eta baita gaiz-
ki funtzionatzen duten gau-
zak ez errepikatzeko.

- Hainbat emakumek
Txilerako bidaia ere egin
duzue, ikastaro honen bai-
tan. Zer ekarri duzue han-
dik?
Txilera egindako bidaia izu-

garri ona izan da, bai arlo tek-
nikoan eta baita pertsonalean
ere. Bertan topatu dugun jen-
dearengandik asko ikasi
dugu. Han denbora asko
daramate nekazari eta batez
ere emakume nekazarien
eskubideen alde borrokan eta
hori baino garrantzitsuagoa
iruditu zait borroka hori
beraien bizitzetan barneratu-
ta dutela. Hau da, ez da
beraien denbora librean egi-
ten duten zerbait, edo
"modan" jarri den zerbait.
Oso argi daukate borroka
hori gabe beraien bizimodua
eta gizartea ulertzeko duten
modua sistema kapitalista eta
patriarkalaren azpian des-
agertu egingo litzatekeela,
han bezala mundu osoan, eta
horregatik egunero daude
borroka horretan burubelarri
sartuta beraien herrietan,
Txilen, Latinoamerikan eta
mundu osoan.

- Zein izan zen ikastaroen izena
emateko arrazoia?
Eragile eta erakunde anitzetatik
hainbat pertsona elkartzeko
aukera zen, eta hori, Elikadura
Burujabetza mugimendu eraldat-
zaile boteretsu eta beharrezkoa
bihurtu delaren seinale da niret-
zako. 

- Zure eguneroko jardunean
zertan lagunduko du?
Nire Elikadura burujabetzaren
inguruko pertsona sarea zabaldu
eta indartu dit, hau da, aukerak
biderkatu dizkit. Baldintzak sort-
zen etorriko diren elkarlanetara-
ko...

Aurrerantzean formazioaren
esparruan, Elikadura burujabet-
zaren inguruan zelango betebe-
harrak ikusten dituzu?

Garbi dagoena Elikadura
Burujabetza prozesu kolektibo
anitzez osatutako prozesua dela.
Horrek izugarrizko erronkaren
aurrean jartzen gaitu: nola kokat-
zen gara eta nola jokatzen dugu
esparru kolektiboan? Lidergotza,
boterea, gatazkak, generoa...izaki
kolektiboak izan eta ez jakin
kolektiboan egoten. Hori muga
potoloa eta hori aukera potoloa. 

Norainoko aniztasuna kudeat-
zeko konpromezua dugu? Asko
ikasi eta desikasteko aukera.
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«Elikadura burujabetza mugimendu eraldatzaile
boteretsu eta beharrezkoa bihurtu dela ikusi dugu»


