izan zaitez
EHKO kide
kide,
jarri
harremanetan
gurekin!

• Ekimen hau bultzatu nahi duen oro izan
daiteke kide, bai laborariak zein herritarrak!
• Kidetza bakoitzari esker, EHKOlektiboa bere
barne kudeaketan autonomoagoa izango da!

EHKO
IDENTIFIKATZAILEARI
BURUZ

Gertutasunezko komunikaziorako pentsatutako
identiﬁkatzailea da = harreman zuzeneko difusio tresnak
(baserritar–herritar) erabiliz.

Arau hauek, kolektiboko laborariek beraiek deﬁnitu dituzte
= Ekoizpen lan taldeka lan egiten dugu.
Onarpen komisioak, baserrien jarraipena egiten du,
irizpideak betetzen direla ziurtatuz eta hobekuntzak
proposatuz.

KIDETZA DATUAK
• Izen Abizenak ..................................................................................................

EHKO berme sistema parte hartzailean oinarritzen da.
= Elkarteko kideek onarpen komisioan parte hartzen dute.

.................................................................................................................................
• NAN zenbakia .................................................................................................
• Helbidea ...........................................................................................................
................................................ Posta kodea ......................................
• Herria .................................................................................................................
• Telefonoa .........................................................................................................
• Emaila................................................................................................................
• Hizkuntza (komunikaziorako, bileretarako) ..........................................
• Laboraria o, herritarra o edo erakunde o ?
• EHKO identiﬁkatzailea lortu nahi dut (Laborarien kasuan) o
• Zure kontu korrontearen zenbakia (Kuotaren domiziliazioarentzat)
.............................................................................................................................
SINADURA

[ 30 € kuota / urtean ]

eta

IDENTIFIKAZIOA
helburu

EHKOk ETXALDEAK identiﬁkatzen ditu = Baserriak
EHKOk
bere osotasunean, kolektiboak deﬁnitutako irizpide
AGROEKOLOGIKOAK errespetatzen dituela esan nahi du.

Europako BIO araudiari, EHKO IDENTIFIKATZAILEAK
arau propioak eta zorrotzagoak gehitzen dizkio, arlo
ekologikoaz gain, arlo soziala, ekonomikoa eta kulturala
kontutan hartuz = AGROEKOLOGIA.

tez
izan zai

AGROEKOLOGiA

EHKO PARTE HARTZE HANDIKO
EKIMENA DA!

EUSKAL HERRIKO
LABORARI ETA HERRITAR
AGROEKOLOGIKOEN
KOLEKTIBOA

Nekazaritza bio-ekologikoa egiten duten
Euskal Herriko laborari eta herritarrak
biltzen dituen elkartea gara.
Agroekologian oinarritutako laborantza
bultzatzen dugu.
EHKOLEKTIBOA ELKARTEA

Garro Jauregia
64240 Lekorne
Lapurdi

www.ehkolektiboa.eus
ehkolektiboa@gmail.com

ETXALDEAK

IDENTIFIKATU
AZKENEAN
MARTXAN DA
EUSKAL HERRIKO BIO-LABORARIEN
IDENTIFIKATZAILE BERRIA!

baserria
OGIA
L
O
K
E
RO

AGROEKOLOGIAN
OINARRITUTA

Europako araudia
+ arau propioak

EUSKAL HERRIKOA
eta inguru hurbilekoa

AUTONOMIA

helburu duten baserriak

SOZIALA

Giza neurriko baserriak,
lan baldintza duina …

EGITEA

ETXALDEAK HOBETZEA

KONPROMISOA

AG

BASERRI
BIO-EKOLOGIKOA

ELKAR LANA

EA

Z
PARTE HART

IBOARENTZAT DA:

AGROEKOLOGIA EHKOLEKT

gikoa.
* Nekazaritza eredu bio-ekolo
ntsumitzeko.
* Bertan ekoiztu – bertan ko
e laburrak
* Salmenta eta banaketa bid na).
ma
(baserritar –herritar harre
ldintza sozial duinak.
* Giza neurriko etxaldeak: Ba
ura buru jabetza.
* Autonomia = Baserrian, elikad
ta-salmentan
* Laborariak ekoizpen-eraldake
a.
erabakiak hartzeko gaitasun
.
* Gardentasuna prozesu osoan
* BIO-AGRO aniztasuna.
* Lan kolektiboa.
* + beste hainbat irizpide!

...Laborarien artean
...Herritarrekin.
...Beste ELKARTEEKIN
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KOLABORATZAILEAK

www.ehkolektiboa.eus
EUSKAL HERRIKO LABORARI ETA HERRITAR AGROEKOLOGIKOEN KOLEKTIBOA

