
E
maús Gizarte Fundazioak eta EHNE-Bizkaiak elka-
rren artean antolatutako prestakuntza prozesu hau,
ezagutzaren eraikuntza parte-hartzailearen aldeko
apustu bat izan da, ikuspuntu desberdinak, espe-

rientziaren transmisio zuzena eta ikaskuntza kolektiboa balora-
tuz, elikadura burujabetza bertakora eta praktikara moldatzeko
eta gerturatzeko helburuarekin.
Prozesuak ondorengo elementuak konbinatu ditu:

- Elikadura Burujabetzaren aldeko mugimenduan ibilbi-
de esanguratsuak dituzten pertsonen hausnarketatik
sortutako oinarrizko materiala, bai nazioarte mailan bai
estatu edo erkidego mailan. Hausnarketa hauek, berriki
talde txikietako eztabaida tailerretan jaso dira. 
- Deialdia irekia alderdi desberdinetan aktibo dauden
pertsona eta taldeetara: nekazal mugimenduak, gizarte
mugimenduak, mugimendu ekologistak, antidesarrollis-
tak eta feministak, bertako taldeak, kontsumo taldeak,
bidezko merkataritza taldeak, GGKEak, gazte asanbla-
dak, instalazio prozesuan dauden gazteak, unibertsitate-
ak, etab. 
- Deialdia irekia baita ere bertako herri administrazioe-
tara, gizarte eta politika eraldaketara aldeko diren horie-
tara gerturatuz.
- Elikadura Burujabetzaren dimentsioen gaineko eta
arrakasta eta porrotaren irizpideen gaineko eztabaida
tailerrak, parte-hartzen duten pertsonen bizipenetatik.
- Ekoizpeneko, agroekologiara aldatzea, merkaturatze-
ko, enpresako, emakumeen mobilizazioko, antolakunt-
zako, etab. bertako esperientzietara formakuntza-bisi-
tak. 
- Vía Campesinako erakunde bati formakuntza-bisita
(ANAMURI, Txileko nekazal eta indigena emakumeen
elkarte nazionala).
- Azken tailerra: konklusioak eta ikaskuntzak nola apli-
katu behar direnaren inguruko ideiak. 

Zergatik uste dugu prozesu mota honek, Elikadura
Burujabetzaren proposamen politikoak defendatzen eta eskat-
zen duen, gizarte eta baloreen eraldaketaren alde egiten duela
eta berarekin sintonian dagoela:

- Jakintza eta bizipen guztien balorazioagatik, bai arra-
zoitik bai intuiziotik, eraikitzen ari garen alternatibent-
zat elementu gako bezala.
- Kolektibo eta pertsona bakoitzarentzat sortzen den
konfiantzako, giza harremaneko, elkarren arteko moti-
bazioko giroagatik.
- Emakumeen parte-hartze aktiboa eta erosoa errazten
duelako.
- Bai beharren eta ahultasunen, bai arrakasta gakoen
identifikazioagatik, modu gertu eta bateratu batean, teo-
rikotik praktikora pasatuz, Elikadura Burujabetzaren
defentsan inplikatuta dauden talde eta pertsonetatik
pasatuz, eta beraz, beraien hobekuntza edo/eta aplika-
zioa landu dezakete, modu sinergikoan.
- Informazio itxi baten hartzaileak soilik ez garen for-
mula bat delako, honek ikaskuntzak bereganatzea eta
hauen transferigarritasuna errazten du.
- Gizarte eragile desberdinen arteko topaketa eta elka-
rrizketagatik, herri administrazioa barne dagoelarik,
Elikadura Burujabetzan, horizontaltasunetik, taldekide
izatea sustatuz eta alderdi emozionalak eta sozialak bar-
neratuz.
- Nekazal eta hiri munduaren artean elkartzea eta elkar
ezagutzea sustatzen duelako. 
- Akatsak eta gatazkak, lan egiteko formula berriak
bilatzera bultzatzen gaituen ikaskuntza bat kontsiderat-
zen duelako, ibilbide horretan elkar banatu eta gozatze-
ko printzipioetatik.

Pertsona parte-hartzaileak erakutsi duten etengabeko konpro-
misoa, bai beraiek bai prestakuntza-bisitak jasotzen zituzten
pertsonek adierazitako asetasuna kontutan hartuta, tailerretan
eta bisitetan sortutako hausnarketak eta sortutako klima ere
kontutan hartuta, prozesu honen ikuspuntua zuzena izan dela
uste dugu. Guztion artean eraikitzen ari garen gizarte eta poli-
tika eraldaketa horretara, neurri batean lagun dezan espero
dugu. 
*ikaskuntzak publikazio batean argitaratuko dira, udazkenean
egongo da eskuragarri.
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