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PROPOSAMENA PROPOSAMENA PROPOSAMENA PROPOSAMENA 



Jasotako ondorioak: 

oParte hartu duten pertsona kopurua (behintzat bilera batean 2012-13, 
lan talde bilerak + azken 2 topaketetan) = 170 (500 gonbidapen bidaltzen 
dira gutxi gora behera)

o Egun, Euskal Herri mailako egitura baten hutsunea dago.

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

o Identifikazio tresna bat beharrezkoa da.

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

o Herritarren parte hartzea beharrezkoa dugula. + Herritarrekin EHKOren
baloreak landu behar direla.



LAN ESPARRUAK 

o Euskal Herri osoko LOTURA ZUBIA, egiten duen egitura kolektiboa. 
3 hizkuntzetan lan egiteko erronkarekin.

o Euskal Herriko proiektu AGROEKOLOGIKOA bere gain hartzen duena, 
kontzeptua definituz, lan marko eta antolaketa bat proposatuz, kontzeptua definituz, lan marko eta antolaketa bat proposatuz, 
proiektua orientatzeko eta garatzeko. 

o INDENTIFIKATZEKO eta DESBERDINTZEKO tresna garatzea. 
Komunikazio plan bat definituz eta aurrera eramanez.

o Elkarteen arteko ELKARLANA sustatu. Komunikazioa eta hartu 
emanak indartzeko.



HELBURUAK:HELBURUAK:HELBURUAK:HELBURUAK:HELBURUAK:HELBURUAK:HELBURUAK:HELBURUAK:

• Euskal Herri osoko laborariak Euskal Herri osoko laborariak Euskal Herri osoko laborariak Euskal Herri osoko laborariak ELKARTZEAELKARTZEAELKARTZEAELKARTZEA

• AGROEKOLOGIAAGROEKOLOGIAAGROEKOLOGIAAGROEKOLOGIA definitu + lantzeadefinitu + lantzeadefinitu + lantzeadefinitu + lantzea

• IDENTIFIKAZIOIDENTIFIKAZIOIDENTIFIKAZIOIDENTIFIKAZIO tresna martxan jartzeatresna martxan jartzeatresna martxan jartzeatresna martxan jartzea



Ikurra

Laborantza eredu Laborantza eredu Laborantza eredu Laborantza eredu BIOBIOBIOBIO----EKOLOGIKOA, BERTAKOA, ETXALDEKOA EKOLOGIKOA, BERTAKOA, ETXALDEKOA EKOLOGIKOA, BERTAKOA, ETXALDEKOA EKOLOGIKOA, BERTAKOA, ETXALDEKOA 
eta eta eta eta HERRIKOIAHERRIKOIAHERRIKOIAHERRIKOIA egiten dugun laborarien kolektiboa garaegiten dugun laborarien kolektiboa garaegiten dugun laborarien kolektiboa garaegiten dugun laborarien kolektiboa gara

Kolektiboki gizartearen aurrean Kolektiboki gizartearen aurrean Kolektiboki gizartearen aurrean Kolektiboki gizartearen aurrean IDENTIFIKATZEKOIDENTIFIKATZEKOIDENTIFIKATZEKOIDENTIFIKATZEKO eta eta eta eta 
DESBERDINTZEKODESBERDINTZEKODESBERDINTZEKODESBERDINTZEKO helburuarekinhelburuarekinhelburuarekinhelburuarekin

Komunikazioa mezuaKomunikazioa mezuaKomunikazioa mezuaKomunikazioa mezua: 



Gure hautuak: 

HELBURUAK:

Dinamizatu, identifikatu, 
ezagutarazi, Euskal Herri mailan 
eramandako lan kolektiboa 

Identifikatu eta ezagutarazi, lan 
kolektibo eta arau agroekologiko 
hauekiko bakoitzak hartzen duen 
engaiamendua.  

BIDE ESTRATEGIKOAK:

Ekimen 
PARTE HARTZAILEA
(engaiamenduen 
sinadura orria, barne 
onarpen komisioa) eta 
LABORARIAK
(beste kideekin)

2 gauza bermatzen ditu identifikatzaileak:
-Lan kolektibo batean engaiatzea
- Europako araudiari gehitutako arau sinple 
batzuen errespetatzea
Sistema bio industrialen aurrean desberdintzeko
« bertako ekoizpena / bertako kontsumoa » 
ziurtatzeko
Harreman zuzena bermatzeko: laborari / 
herritar

Gertutasuneko komunikaziorako 
egindako identifikatzaile mota 
(geografikoa eta soziala)
Harreman zuzenerako aurreikusitako 
difusio tresnak (exportaziorako 
bocaziorik ez)



EHKO identifikatzaile kolektiboa 

○ Gure etxaldeei nortasuna emango dion IDENTIFIKATZAILEA. 

○ Lurraldetasuna – bertakotasuna ziurtatuko diguna.

○ Herritarren aurrean desberdintzeko balioko digun TRESNA.

○ Engaiamenduak etxaldeak eta kolektiboa HOBETZEKO.

○ Oinarrizko baldintzak betetzea = Identifikatzaileari IZAERA EMATEA.

○ Kolektiboan egoteak biltzen dituen giza baloreak = BALORE ERANTSIA.



IDENTIFIKATZAILEA:

o Kolektiboko KIDE IZANIK , identifikatzen gira.

o Identifikatzaileak etxaldea identifikatzen du. 

o Komunikazioa eta balore erantsia: “Euskal Herriko beste laborariekin 
elkarlanean, gure etxaldeak hobetzeko EHKOlektiboko kide gira.”elkarlanean, gure etxaldeak hobetzeko EHKOlektiboko kide gira.”

o Kolektiboak ateratako materialaren bidez komunikatzen dugu.

o Kideak, BALDINTZA batzuk bete eta ekintza konkretu batzuetan 
parte hartzera ENGAIATZEN dira, minimoki:

o Kolektiboak antolatutako lan bilera 1–ean parte hartzera.
o Urteko komunikazio planeko ekintza 1-ean parte hartzera.



IDENTIFIKATZAILEA:

o Kide izan nahi duten laborariek, elkarrizketa bat izango lukete.

o Baldintzak bete, eta konpromisoak hartzen direnaren orria sinatzen da.

o ONARPEN KOMISIOAK, kideen jarraipena egingo luke. Zalantzazko o ONARPEN KOMISIOAK, kideen jarraipena egingo luke. Zalantzazko 
kasuak aztertu. 

o Onarpen komisioa elkarteetako laborari, animatzaile-teknikari, aditu 
(tartean ENEEK langile bat) eta herritarrez osatuta dago, Euskal Herriko 
errealitatea eta jendartea ondo ezagutzen dutelarik, onarpen komisioa 
aholkatu eta orientatuko dutenak.  

o ZUZENDARITZA BATZORDEAK, zalantzazko kasuetan azken hitza 
dauka.   



Zuhaitz bateratua: 
konpromisoak – oinarrizko baldintzak – idealak

Garapen bideak, idealak

Konpromiso moralak

Oinarrizko baldintzak



SUSTRAIAK: SUSTRAIAK: SUSTRAIAK: SUSTRAIAK: Laborarien engaiamendu

� Parte hartzea: lan bilera 1 + komunikazio ekintza 1 min.

� Euskal Herriko harremanen berri eman

� Gardentasuna kolektiboarekiko

� Nekazarien arteko elkartasuna bultzatu

�Ekologikoa, Bertakoa, Etxaldekoa eta Herrikoia kontsumitu



ENBORRA: ENBORRA: ENBORRA: ENBORRA: Oinarrizko baldintzak

� Nekazaritza eta abeltzaintza eredu ekologikoa
� Lehengaiak ekologikoak
� Bioaniztasuna eta agroaniztasuna landu; 
� Ekoizpen eremua  =  etxaldearen radio bat. 
� Elikadura autonomia % minimo bat etxaldekoa
� Entsilatuak mugatu (gutxienez maximo “malgu bat”)� Entsilatuak mugatu (gutxienez maximo “malgu bat”)
� Tratamenduak mugatu (urtean gehienez 2 antiparasitario)
� Transgenikorik ez
� Mixtizitaterik ez.
� Ingurumena errespetatu eta zaindu (zaborren kudeaketa…)
� Eraldaketa, lehengaiak etxaldekoak (zati nagusi bat minimo)
� Salmenta zuzena edo hurbilekoa egin (behintzat zati min.)
� Salmentarako inguruko laborariak kontuan hartu
� Baldintza sozial duineko giza neurriko etxaldeak
� Gardentasuna komertzializazio praktiketan



ADARRAK: ADARRAK: ADARRAK: ADARRAK: Garapen bideak

� Laborantza laborarien ogibidea, ez negozioa
� Bertako arrazak
� Bertako hazi eta landare ekologikoekin
� Etxaldearen autonomia maximoa, laborarien elkarlana

+ LAN TALDEEN HELBURU ZEHATZAK+ LAN TALDEEN HELBURU ZEHATZAK+ LAN TALDEEN HELBURU ZEHATZAK+ LAN TALDEEN HELBURU ZEHATZAK

� Etxaldearen autonomia maximoa, laborarien elkarlana
� Ekoizpen- eraldaketa – salmenta, laborarien esku eta 
bertakoa
� Elikadura burujabetza gure gizartearentzat
� Herritarrekin harremana eta komunikazioa >>



EHKO kolektiboa ELKARTEAELKARTEAELKARTEAELKARTEA:

1.1.1.1. Zuzendaritza Batzordea osatzeaZuzendaritza Batzordea osatzeaZuzendaritza Batzordea osatzeaZuzendaritza Batzordea osatzea

2.2.2.2. Onarpen komisioa eratzeaOnarpen komisioa eratzeaOnarpen komisioa eratzeaOnarpen komisioa eratzea

• Kideak:Kideak:Kideak:Kideak:• Kideak:Kideak:Kideak:Kideak:
• LaborariakLaborariakLaborariakLaborariak
• ElkarteakElkarteakElkarteakElkarteak

• HerritarrakHerritarrakHerritarrakHerritarrak

• Kidetasun kuota Kidetasun kuota Kidetasun kuota Kidetasun kuota 

3. Finantziazio iturriak bilatzea3. Finantziazio iturriak bilatzea3. Finantziazio iturriak bilatzea3. Finantziazio iturriak bilatzea



EHKO kolektiboa:EHKO kolektiboa:EHKO kolektiboa:EHKO kolektiboa:

Aurrera egiten ahal dugu proposamen honekin?Aurrera egiten ahal dugu proposamen honekin?Aurrera egiten ahal dugu proposamen honekin?Aurrera egiten ahal dugu proposamen honekin?• Aurrera egiten ahal dugu proposamen honekin?Aurrera egiten ahal dugu proposamen honekin?Aurrera egiten ahal dugu proposamen honekin?Aurrera egiten ahal dugu proposamen honekin?

• Bozkatu : BAI / EZBozkatu : BAI / EZBozkatu : BAI / EZBozkatu : BAI / EZ



ESKERRIK ASKO ESKERRIK ASKO ESKERRIK ASKO ESKERRIK ASKO URTE HONETAN URTE HONETAN URTE HONETAN URTE HONETAN 

ZEHAR EHKOn PARTE HARTU ZEHAR EHKOn PARTE HARTU ZEHAR EHKOn PARTE HARTU ZEHAR EHKOn PARTE HARTU 

DUZUEN GUZTIOI !! DUZUEN GUZTIOI !! DUZUEN GUZTIOI !! DUZUEN GUZTIOI !! 


