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Bidea pentsatu, babes ekonomikoa lortu, eta denok 
gogoratuko dituzue 2020an egin genituen ETXALDE 
BISITAK, prozesu honen abiapuntu izan zirenak. EHKOn 
garena eta duguna arakatzea zen asmoa, ulertu eta 
ondoren transmititu ahal izateko. 

EHKOlektiboko Talde Eragilea

Informazio guzti horrekin jarri genituen BSParen oinarriak, ZUHAITZ 
BATERATU berriarekin ondotik pausoz pauso, TOPAKETA zein LAN-TAL-
DEETAN ahalik eta modu parte-hartzaileenean josten jarraitu dugu. 
ONARPEN KOMISIOAri protokoloa eman genion eta ederki bete ditu bere 
eginkizunak azken hilabete hauetan.

Pasa ditugun bi urteak ez dira errazak izan herri mugimendu naiz 
proiektu parte-hartzaileentzat eta etxalde askotan bizi diren ezin-iritsi eta 
lan-zama astunak, parte-hartze desiragarria 
zaildu dute, eta  ondorioz pentsatutako 
prozesuan hutsuneak izan ditugu. Badugu 
hor kolektiboki zer landu eta babestu, bai 
etxalde mailan laborarien artean eta baita 
egitura mailan parte-hartze bizigarri bat 
lortzen ere. Baina hala ere, oztopoen 
gainetik  amestutako jomugara iritsi gara eta 
EHKOk badu ETXALDE SARE BERRIA!!!  

>> Atzera begiratuz hasi nahi dugu buletin hau, 2021. urte hasieran proposatu genizuen 
bideari erreparatzen. 2018. urteko bidegurutzearen ostean Talde Eragileak 
IDENTIFIKATZAILEAREN indartze prozesua abiatu nahi izan zuen BSP tresna garatuz. 

MILA ESKER PROZESU GUZTI HONETAN 
EKARPENEN BAT EGIN DUZUN PERTSONA GUZTIEI

Ikaragarrizko lana dago bide honenetako 
harri bakoitzaren atzean. Inurri askoren maila 
anitzeko laguntza! Ez da erronka makala, Euskal 
Herri luze-zabal honetan eta Agroekologiaren 
bueltan, EHKOlektiboa bezalako indar bat bizirik 
mantentzea, herri bat sanoki elikatzea!

Bide honen amaierak, beste mugarri batzuen aurrean utzi gaitu. 
Ez galdu bidea eta segi Agroekologiaren iparrorratzari!

Baina, adi! 



etxalde bisitak
onarpen komisioa

EHKo sarea
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>> 2022ko ETXALDE BISITA 
KANPAINAN ehunetik gora 
pertsonek parte hartu dugu. 
Guztira 72 bisita egin dira, eta 
horietatik 14 izan dira lehen 
aldiz bisita jaso duten 
etxaldeak. 

Komunikazioan ahalegin 
berezia jarriz, herritarren parte 
hartzea sustatzen saiatu gara, 
eta bisiten %63an bermatu da 
euren parte-hartzea. Hala ere, 
etxaldeek herritarrak lortzeko 
gehiago inplikatzea komeniko 
litzateke, oihartzun gehiago 
izan dezagun. 

Galdetegia aurrekoa baino 
motzagoa izatea ongi baloratu 
da, baina galderak garbiagoak 
behar dutela konturatu gara, 
eta irizpideen artean oreka eta 
osotasun bat lortzeko 
ahalegina egin beharko dugu 
hurrengoan. 

Bisitetan IDENTIFIKATZAILE-
ren inguruan galdetu dugu eta 
denetariko erantzunak jaso 
ditugun arren, garbi gelditu da 
KOMUNIKAZIOAN eta 
SENTSIBILIZAZIOAN indartu 
behar garela ezer baino 
lehenago.

Orokorrean ikusi dugu bisita 
kanpainarako ezarritako 
helburuak bete direla: EHKOko 
kideak elkarren artean 
sakonago ezagutu dira, 
irizpide/galdetegien garapenak 
eman du zeresana, eta herritar 
eta laborariak neurri batean 
behintzat saretu dira. Etorkizu-
nera begira, horiez gaindi, 
bisitak elkar babeserako 
espazioak izaten ahalegin-
duko gara.

>> 2021eko hausnarketa 
prozesuaren ondoren 
ONARPEN KOMISIO berria 
eratu da 2022ko Uztailean. 
Bertako partaide dira: Amaiur, 
Aitor, Fermin, Judith, Iñaki, 
Leire eta Mikel

Uztailean jarri zen martxa 
komisioa eta geroztik lanean 
aritu da 72 etxalde bisiten 
galdetegiak ban-banan, 
2021eko LAN-TALDEETAN 
landutako irizpide eta muga-
rriekin alderatzen. Agroekolo-
giaren bermea ematea 
prozesu oso konplexua da, 
etxalde bakoitzak baititu lan 
egiteko modu propio eta 
testuinguru konkretua, beraz, 
ez da ardura makala komisio 
honek duena!

 Balorazioak egiterako 
garaian Onarpen Komisioak 
berriro landu edo segurtatu 
behar diren irizpideak 
aurkitu ditu, eta TOPAKETE-
TAN emango dugu horien 
berri. Prozesu baztertzailetik 
ihesi, eredu agroekologikoak 
proposatzen digun bertutean 
eta hobekuntzarako bidean 
jarri nahi izan dute indarra. 

>> EHKO ETXALDE SARE 
berria prest dago bi urtetako 
ibilbidearen ostean!

Estreinakoz, LAN-TALDEE-
TAko Irizpide horien betetze 
mailaren arabera sailkatu 
dira, izan ere Agroekologiaren 
prozesu izaerari garrantzia 
eman nahi izan dio Onarpen 
Komisioak. 

 irizpide guztiak bere 
osotasunean betetzen dituzten 
etxaldeak EHKO ETXALDE dira.

eta irizpideren bat 
“beharrezkora” iristen ez diren 
kasuak, EHKO ETXALDE 
BIDEAN. 

ETXALDE MAPA eskuorri 
bezala inprimatu dugu eta 
web-orrian ere modu interak-
tiboan etxaldeen oinarrizko 
informazioa aurki daiteke. 

Lagundu gaitzazue Agroe-
kologiaren adibide diren 
etxalde guzti horien lana 
jendarteratzen!
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BASERRIKO UZTA
itzela izan dugu 

2022n 

Udaberrian JAUREGIA etxaldean 
egin zen PETTIren emanaldiarekin

Udazkenean OIHANARTIA etxaldean
pasa zen XENDARINEKO AHIZPEN doinuekin
MILA ESKER ETXALDEEI, BOLONDRES GUZTIERI ETA PARTE HARTU 

DUZUEN GUZTIOI!
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>> Gure jateko eta kontsumitzeko moduak gure osasu-
nean ez ezik, naturan ere eragiten ari dira eta urrutiko eta 
gertuko eremuetan eragin sozial eta ekonomiko ugari sortzen 
dituenaren jakitun gara. Gai hau landu asmoz, Landarlan 
Ingurumen Elkarteak eta ON Produkzioak-ek elkarlanean 
“Zure platerean hasten da mundua” dokumentala ondu dute 
2020 eta 2021 urteetan. Proiektu honek gure elikatze eta kont-
sumo ohituren inguruko hausnarketa bultzatu eta bakoitzak 
beretik, pauso txikiak ematera gonbidatu nahi du, gure elika-
dura eta kontsumo ohiturak bestelako mundu baterako 
aldaketan ezinbestekoak direlako. Gure plateretik mundua 
aldatu dezakegula erakutsi nahi izan dute, naturarekin erres-
petuz arituko den mundu baterantz alegia, mundu iraunkor 
eta bidezkoago baterantz. Pasa den maiatzean aurkeztu zen 
lana Hernaniko Oronako auditorioan.

Lan honi zabalkundea emateko, EHKOlektiboarekin lanki-
detza bat sinatu zuen Landarlan Ingurumen elkarteak, sentsi-
bilizazio-kanpaina bati forma emanez. Eskaintza honen bidez, 
dokumental emanaldi eta solasaldiaz gain, azokan edo herriko 
plazan informazio/sentsibilizazio puntua eta ikastetxeetan 
lanketa ere bideratu da, honetarako hainbat euskarri didaktiko 
sortu ditugularik. Eta besteak beste, EHKOlektiboko etxaldeek 
agroekologiari egiten dioten ekarpena solasaldi-merienda 
baten bidez ezagutzera emateko aukera, zein herritarrak 
EHKOlektiboko hainbat etxaldetara gerturatzeko aukera ere 
eskaini digu sentsibilizazio-kanpainak. 

2022ko udazkenean Gipuzkoan zehar ibili gara. Zerain, 
Ataun, Deba, Bergara, Oñati, Billabona,... 10 herritik gora pasa 
ditugu, hainbat plaza, kultur-etxe, eskola, baratza zein ikuilu 
zapaldu eta nola ez, elikagai agroekologiko goxoak dastatu ere 
bai. Hemendik eskerrak eman nahi dizkizuegu zuen etxaldee-
tako ateak ireki dizkiguzuen guztiei.

Gustura gaude emaitzekin, jendarteratze lan hau ezinbestekoa iruditzen zaigu eta lankidetza-
rekin jarraitzeko asmoa dugu. 2023an Euskal Herrira hedatuko dugu eskaintza. Beraz, badakizu, 
eskaintza hau zure herrira eramateko interesik baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan eta 
elkarrekin agroekologia jendarteratuko dugu.
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>> Proiektu honetarako garatu dugun alfonbra erraldoiaren irudia.

>>

>> Ordiziako azokako
informazio eta jolas gunea.
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>> Aurreko orrialdeetan kontatu dizugun bide guztia finantziazio iturri egonkor bati 
esker egin ahal izan dugu. Hain zuzen ere, 2020ean (EHKOko bazkide den) BIZILUR 
elkartearekin garatu genuen aliantzak, ahalbideratu zuen dirulaguntza garrantzitsu bat 
elkarrekin eskatzea. Bada bide horri jarraiki pasadan urtean beste proiektu baterako lotu 
ginen elkarrekin. 

Proiektu berriarekin jarraipena emango diogu noski BSParekin abiatutako erronkari, 
baina irizpideen inguruko formazioan sakontzeko aukera izango dugu. Gainera udako 
bisitetan gehien errepikatu den behar bati bide emango diogu, hots, KOMUNIKAZIOAri. 
IAMETZAren eskutik landuko dugu komunikazio lanketa, eta eurekin ere jarraituko dugu 
belarriak, barrenak eta bihotzak berotzen dituen Baserriko Uzta ekimenarekin. 

Bere osotasunean BIZILURREK prestatu duen proiektua zinez interesgarria da, izan ere 
helburu nagusia da elikadura osasungarri eta jasangarria lortzeko aukera tokiko agendan 
kokatzea, arreta berezia jarriz kolektibo ahulenen elikaduran eta hori lortzeko eskubidean.

Laburbilduz nekazaritza oinarritzen den lehen sektorea eta hirugarren sektoreko gizarte 
lanketa egiten duten eragileen arteko elkarlana sustatu nahi da, eta horrekin jendarte 
zahurgarrienek ere elikadura osasuntsua lortzeko bidea egin nahi da.

BIZILURREKIN  
elkarlanean
jarraituko
dugu

Eskerrik asko BIZILURreko kideei 
EHKOn lana errazteagatik!
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>> 2022ko udaberrian Talde Eragileak AISE 
Kooperatibaren eskutik bide-laguntza prozesua 
abiatu genuen taldea berriro indartu, berritu eta 
batez ere funtzionamenduaren hausnarketa 
egiteko gogoz.

Udatik hona Garoa eta Oihanekin lan egin 
dugu hainbat hausnarketa saioetan, eta mota 
honetako prozesuak oso motelak (baina sakonak) 
direnez oraindik lanean jarraitzen dugu. Bidean 
gure ibilbideak utzi dituen hainbat korapilo 
aurkitu ditugunez, nekeza ere izan da prozesu 
honi indarrez eustea. 

Prozesu honetan EHKOlektiboarentzat mugarri 
izango diren hainbat pauso eman ditugu, 
horietan garrantzitsuena LAN-HITZARMENA 
dela uste dugu. Orain arte, langileak, barne araudi 

edo markorik gabe jardun du, baina laster lan 
harremanak eta baldintzak arautuak izango 
ditugu, langilearen eta kide guztion lasaitasune-
rako. 

Hala, EHKOk momentuan duen erronkarik 
nagusienerako, Talde Eragilearen ERRELEBO-
RAKO, oraindik ez dugu aterabiderik aurkitu. 
Bada gaur egungo egoerak TOPAKETAN puntu 
horren inguruko hausnarketa kolektibo bat 
egitera eramango gaitu, eta ea orduan bai denon 
indarrarekin lortzen dugun, proiektu eder honen 
taupada izango den taldetxoa. 

Gainera, bestelako ariketak ere egin ditugu, 
proiektua eta Talde Eragilearen nortasunaz 
hausnartzeko, hala nola IKUSMIRA eta 
BALOREAK aipatu genituen. Hementxe dituzue 
Talde Eragileak sortuak EHKOren balore sorta:

EHKOlektiboaren sorreraren muinean herrigintza dago, eta parte-hartzearen bidez 
josten den sarea da EHKO. Estatuek eta administrazioek ezarritako mugen gainetik, 
EHKOk konpromisoa hartu du Euskal Herria eta euskararekiko.

Lurra, animaliak eta pertsonak errespetatuz bio-industriari bertako eta osasungarria 
den alternatiba eman nahi zaio Euskal Herriari, herritik eta herriarentzat. Nekazari 
xumeen jakintzaren indarraz gain, trukatzea eta formazioa erabiliz.

Elkartasuna dago oinarrian, elkar elikatzea eta elkarri laguntzea, bio-laborariek 
elkartasun horretan topatzen du babeslekua. Pertsonek eta dituzten beharrek izan 
behar dute ekonomiaren ardatza, kolektibitatearen laguntzaz asetzea bilatzen duen 
sistema ekonomikoa.

Horrek, ezinbestean, ekarriko du ongi bizitzearen aldeko kolektiboa. EHKOk aldarri-
katzen ditu, beraz, justizia soziala, laborarien duintasuna, berdintasuna, aniztasuna, 
bizipoza eta plazera.

Zintzotasuna berezko ezaugarria behar du izan EHKOk, pertsonen tamainako 
kolektiboa izan nahi dugulako, konfiantzan eta gardentasunean oinarritutako 
harremanak bilatzen ditugulako gure artean, beti hobetzeko gogoz.

Euskal Herria balore horietan eraiki nahi dugulako, EHKO ALA HIL. Etorkizunera 
begira, dauden zailtasunen aurrean, badago bide bat egitea elkarrekin: EHKO.




