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Zer da EHKOLEKTIBOA?Zer da EHKOLEKTIBOA?Zer da EHKOLEKTIBOA?Zer da EHKOLEKTIBOA?

•EHKOLEKTIBOA  elkartea, Euskal Herriko bio-baserritar agroekologiko eta 
herritarren kolektiboa da.

• Muga administratiboen gaindik, Euskal Herriko bio laborariak biltzen ditu. 

• Herritarrak ere, elkarteko kide izanik, parte hartu dezakete.  

Zer bultzatzen dugu ?Zer bultzatzen dugu ?Zer bultzatzen dugu ?Zer bultzatzen dugu ?

Agroekologiaren oinarritutako nekazaritza eredu bio-ekologikoa.



Irudia

Laborantza Laborantza Laborantza Laborantza BIOBIOBIOBIO----EKOLOGIKOAEKOLOGIKOAEKOLOGIKOAEKOLOGIKOA, BERTAKOA, ETXEKOA eta , BERTAKOA, ETXEKOA eta , BERTAKOA, ETXEKOA eta , BERTAKOA, ETXEKOA eta 
HERRIKOIA.HERRIKOIA.HERRIKOIA.HERRIKOIA.egiten duten laborariak geraegiten duten laborariak geraegiten duten laborariak geraegiten duten laborariak gera

Kolektiboki Kolektiboki Kolektiboki Kolektiboki IDENTIFIKATZEKO IDENTIFIKATZEKO IDENTIFIKATZEKO IDENTIFIKATZEKO eta eta eta eta DESBERDINTZEKO DESBERDINTZEKO DESBERDINTZEKO DESBERDINTZEKO 
helburuarekin. helburuarekin. helburuarekin. helburuarekin. 



3 HELBURU NAGUSI 3 HELBURU NAGUSI 3 HELBURU NAGUSI 3 HELBURU NAGUSI : : : : 

• IDENTIFIKAZIOA – DESBERDINTZEA: identifikatzeko herraminta • IDENTIFIKAZIOA – DESBERDINTZEA: identifikatzeko herraminta 
martxan jartzea, herritarrek ezagutzeko, eta merkatu handien 
dinamiketatik positiboki desberdintzeko. 

•AGROEKOLOGIA: kontzeptu zabal hau definitu eta gure lurraldea eta 
gizartea kontutan izanik, agroekologia garatu.

•ELKARTASUNA: lurralde ezberdinetako harremanak sustatu. 



- Zein dira  LAN  ILDOAK?Zein dira  LAN  ILDOAK?Zein dira  LAN  ILDOAK?Zein dira  LAN  ILDOAK?

- LAN TALDE DINAMIKAK: Ekoizpen lan taldeka lantzen dugu agroekologia. 
Baserriak garatu eta hobetze aldera, helburuak finkatzen ditugu. 

-LABORARIEN ARTEKO ERLAZIOAK: Bertako lehengai eta produktuak 
erabili ditzagun, egiten jakitea partekatzeko… beharrezkoa. Adibidez: zitu 
ekoizle eta abeltzainen arteko erlazioak.ekoizle eta abeltzainen arteko erlazioak.

- KOMUNIKAZIOA: 
•Euskal Herri osoko LOTURA egiten duen egitura. 3 hizkuntzetan lan 
egiteko erronkarekin.
• IDENTIFIKAZIOA eta DESBERDINTZE herraminta martxan jarri.
• Komunikazio plan bat definitu eta aurrera eraman. 

-Elkarteen arteko ELKARLANA sustatu, koordinazioa indartzeko.



Zer esan nahi du AGROEKOLOGIAK EHKOLEKTIBOArentzat?Zer esan nahi du AGROEKOLOGIAK EHKOLEKTIBOArentzat?Zer esan nahi du AGROEKOLOGIAK EHKOLEKTIBOArentzat?Zer esan nahi du AGROEKOLOGIAK EHKOLEKTIBOArentzat?

Nekazaritza eredua (maneiua eta teknika) bere osotasunean ulertzen 
duen kontzeptu zabala da; dimentsio ekologikoa, sozioekonomikoa, 
soziopolitikoa eta kulturala kontutan hartzen dituena.  

Agroekologiaren nekazaritza eredua BIO-EKOLOGIKOA izan behar du .Agroekologiaren nekazaritza eredua BIO-EKOLOGIKOA izan behar du .
Eta gainera, beste zenbait irizpide kontutan hartu behar ditu:

• Bertako ekoizpena, bertako kontsumorako. 
• Bide motzeko banaketa kanalak, gertutasuneko erlazioak
• Giza neurriko etxaldeak, baserritarren nekazaritza herrikoia.
• Lan baldintza duinak baserritarrentzat eta beren langileentzat. 



Zer esan nahi du AGROEKOLOGIAK EHKOLEKTIBOArentzat?Zer esan nahi du AGROEKOLOGIAK EHKOLEKTIBOArentzat?Zer esan nahi du AGROEKOLOGIAK EHKOLEKTIBOArentzat?Zer esan nahi du AGROEKOLOGIAK EHKOLEKTIBOArentzat?

•Landa garapena: baserritar gazteen instalazioa, lana sortzea
• Materiaren zikloak kudeatzea, birziklatzea
• Gardentasuna
• Bio eta agro aniztasuna• Bio eta agro aniztasuna
• Laborarien erabakitzeko gaitasuna, ekoizpenean, eraldaketan eta 
salmentan.
• Elikadura buru jabetza
•(…) 



-IDENTIFIKAZIOA  IDENTIFIKAZIOA  IDENTIFIKAZIOA  IDENTIFIKAZIOA  ---- DESBERDINTZEA DESBERDINTZEA DESBERDINTZEA DESBERDINTZEA 

-Identifikatzaileak, ETXALDEAK identifikatzen ditu. (Ez da 
produktuaren bermea ematen duten label bat) 

- 2 gauza bermatzen dituen identifikatzailea: 
- lan kolektibo batean konprometitzea - lan kolektibo batean konprometitzea 
- Europako araudi ekologikoari gehitutako arauak 
errespetatzea, sistema bio-industrialetatik desberdintzeko eta 
baserritar/herritar harremana ziurtatzeko. 

-Gertutasunezko komunikaziorako egindako identifikatzaile mota da, 
(geografikoki eta sozialki). Harreman zuzenetarako aurre ikusiak diren 
tresnak erabiliz, (exportaziorako bokaziorik ez).



IDENTIFIKAZIOA  IDENTIFIKAZIOA  IDENTIFIKAZIOA  IDENTIFIKAZIOA  ---- DESBERDINTZEA DESBERDINTZEA DESBERDINTZEA DESBERDINTZEA 

- Gure baserriei identitatea emango dien identifikatzailea da. - Gure baserriei identitatea emango dien identifikatzailea da. 
- Bertako jatorria bermatuko diguna.  
-Oinarrizko arauak errespetatzea = identifikatzaileari 
SINESGARRITASUNA ematen dio. 
- Kolektiboan parte hartzeko hartzen diren konpromisoek = balore 
erantsia dute.



ONARPEN KOMISIOAONARPEN KOMISIOAONARPEN KOMISIOAONARPEN KOMISIOA

•ONARPEN KOMISIOAK, kide laborarien jarraipena egingo du. 
Zalantzazko kasuak aztertuko ditu.

• Talde eragilea (junta) osatzen duten kideez osaturik dago, eta bio-
elkarteetako adituen laguntza izango dute. (Besteak beste, BLE, Biolur, elkarteetako adituen laguntza izango dute. (Besteak beste, BLE, Biolur, 
Bionekazaritza, Lurreko, Landare, ENEEK…) Onarpen komisioa, 
EHKOLEKTIBOA elkarteak berak aukeratzen du.

•Estatutuen arabera, lehendakaritzak, eta onarpen komisioaren 5 kidetik 
3 “EHKO” kide laborari izan behar dute. Gainera, onarpen komisioak 
herritar ez laborari baten presentzia izan behar du.

•Komisio honen lana, barne araudia eta konpromisoak betetzen direla 
ziurtatzea da. 



- EUROPAKO BIO ZIGILUA  EUROPAKO BIO ZIGILUA  EUROPAKO BIO ZIGILUA  EUROPAKO BIO ZIGILUA  

• Epe motz batean, EHKO identifikatzailea erabili ahal izateko bete 
beharreko oinarrizko baldintza da. 

• Europako araudiak, nekazaritza eredu bio-ekologikoa definitzen du, eta 
hortik haratago habiatzeko oinarri bezala ikusten da. hortik haratago habiatzeko oinarri bezala ikusten da. 

• Gure etxaldeak hobetzeko helburuarekin, EHKOLEKTIBOAren barne 
araudiak, Europako araudiari, agroekologian oinarritutako arau zorrotzagoak 
gehitzen dizkio. 



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 >>



ELKARTEEN ARTEKO KOLABORAZIOA. ELKARTEEN ARTEKO KOLABORAZIOA. ELKARTEEN ARTEKO KOLABORAZIOA. ELKARTEEN ARTEKO KOLABORAZIOA. 

•EHKOLEKTIBOA Euskal Herriko bio elkarteekin kolaborazioan dago: BLE, 
Biolur, Lurreko, Bionekazaritza, Landare eta ENEEK (Euskadiko 
Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua) 

•Koordinazioa duplizitatearen ordez: elkarte bakoitzak bere lan markoa •Koordinazioa duplizitatearen ordez: elkarte bakoitzak bere lan markoa 
dauka, helburu ezberdinekin, koordinazioa landuko da duplizitateak alde 
batera utziz.



““““EHKOLEKTIBOA”ren historia:EHKOLEKTIBOA”ren historia:EHKOLEKTIBOA”ren historia:EHKOLEKTIBOA”ren historia:

• 2007-2008 urteetan, Euskal Herriko bio elkarteek lehen gogoetak 
mahai gainean jartzen dira: bertako bio nekazaritza baserritarra 
identifikatzeko beharrez dago.

• Azken urteetan eramandako lan talde dinamika eta topaketen • Azken urteetan eramandako lan talde dinamika eta topaketen 
emaitzaren ondoren, 2014ko martxoan EHKOLEKTIBOA elkarte 
autonomo gisa ofizializatzen da. 

•POCTEFA garaian (2012 uztaila – 2013 abendua), 220 pertsonek 
parte hartu zuten (500 gonbidapen inguru bidali zirelarik)
EHKOLEKTIBOAn. Garai honetan, EHKOren orientazioa eta helburuak 
finkatu ziren.  



POCTEFA garaian POCTEFA garaian POCTEFA garaian POCTEFA garaian jasotako ondorioak: 

o Egun, Euskal Herri mailako egitura baten hutsunea dago.

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



POCTEFA garaiko argazki batzukPOCTEFA garaiko argazki batzukPOCTEFA garaiko argazki batzukPOCTEFA garaiko argazki batzuk: 



EHKOLEKTIBOA momentu hauetan…EHKOLEKTIBOA momentu hauetan…EHKOLEKTIBOA momentu hauetan…EHKOLEKTIBOA momentu hauetan…

• 2014ko apirilak 8an, EHKOLEKTIBOAren zuhaitza landatu zuen Talde 
eragileak (juntak). Elkartearen egoitza den GARROko jauregiaren 
eremuetan, « Dantzari gorria » izeneko bertako sagarrondo bat.

• 2014ko martxoaren 24ean EHKOLEKTIBOA elkarte ofiziala bilakatzen da, 
Frantziako elkarteen erregistroan. 
• 2014ko martxoaren 24ean EHKOLEKTIBOA elkarte ofiziala bilakatzen da, 
Frantziako elkarteen erregistroan. 
•Talde eragilea 11 kidez osaturik dago (9 laborari, 2 herritar)

•Lehendakaria, Maialen Martiarena artzain Nafartarra dugu eta lehendakari 
ordea, Jokin Zaldunbide, Lapurtarra.  



EHKOLEKTIBOA momentu hauetan…EHKOLEKTIBOA momentu hauetan…EHKOLEKTIBOA momentu hauetan…EHKOLEKTIBOA momentu hauetan…EHKOLEKTIBOA momentu hauetan…EHKOLEKTIBOA momentu hauetan…EHKOLEKTIBOA momentu hauetan…EHKOLEKTIBOA momentu hauetan…

• Barne araudiaren erredakzioa.

•2014ko TOPAKETAK Bizkaian izango dira. Barne araudia aurkeztuko 
da, baita onarpen komisioa ere.  

• EHKOLEKTIBOKO KIDE IZATERA GONBIDATZEN ZAITUZTEGU!



Nor izan daiteke EHKOLEkTIBOko KDIENor izan daiteke EHKOLEkTIBOko KDIENor izan daiteke EHKOLEkTIBOko KDIENor izan daiteke EHKOLEkTIBOko KDIE ????

•EHKOLEKTIBOA mugimendua bultzatu nahi duen pertsona oro izan 
daiteke kide. 

•2 motako kidetza daude : 
• Oinarrizkoa, guztioi irekia, 30 eurokoa. • Oinarrizkoa, guztioi irekia, 30 eurokoa. 

• bio laborarien kidetza: berme sistema parte hartzaileen bidez, 
onarpen komisioak onartutako kidetzak izango dira, EHKO baserrien 
identifikatzailea erabiliko duten kideena. 



Nola Nola Nola Nola eginegineginegin EHKOLEKTIBOkoEHKOLEKTIBOkoEHKOLEKTIBOkoEHKOLEKTIBOko KIDE?  KIDE?  KIDE?  KIDE?  

GUREKIN HARREMANETAN JARRIZGUREKIN HARREMANETAN JARRIZGUREKIN HARREMANETAN JARRIZGUREKIN HARREMANETAN JARRIZ

ehkolektiboa.wordpress.comehkolektiboa.wordpress.comehkolektiboa.wordpress.comehkolektiboa.wordpress.com

ehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.com

(0034) 655.713.077(0034) 655.713.077(0034) 655.713.077(0034) 655.713.077

1.1.1.1. ZURE KIDETZA DATUAK JASOKO DITUGUZURE KIDETZA DATUAK JASOKO DITUGUZURE KIDETZA DATUAK JASOKO DITUGUZURE KIDETZA DATUAK JASOKO DITUGU
2.2.2.2. UrtekoUrtekoUrtekoUrteko kuotakuotakuotakuota kontukontukontukontu korronteankorronteankorronteankorrontean sartuzsartuzsartuzsartuz



¡¡ MILESKER GUZTIOI¡¡ MILESKER GUZTIOI¡¡ MILESKER GUZTIOI¡¡ MILESKER GUZTIOI!!!!

ehkolektiboa.wordpress.comehkolektiboa.wordpress.comehkolektiboa.wordpress.comehkolektiboa.wordpress.com

ehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.com


