
Kaixo, lagun:

Iazko  batzarren  ondoren,  Talde  Eragilean  lanean  jardun  dugu  han  hartutako  erabakiei  forma  emateko.
Horietako  bat  EHKOlektiboko  IDENTIFIKATZAILEa  lantzea  zen,  bertaratutakoek  inoiz  baino
garrantzitsuagotzat  jo  baitzituzten  nekazaritza  eta  abeltzaintza  biologikoaren  inguruan  gertatzen  ari  ziren
aldaketak.

EHKOren sorrera, neurri batean, Iparraldean sumatzen zuten bio-industriaren indarrak bultzatu zuen. Gaur
egun, 12 urte pasa direnean, Iparraldean bio-industriaren sarea gero eta hedatuago dago, eta Hegoaldera ere
zabaltzen hasita dago.

Nekazaritza eta abeltzaintza biologikoa, txikia, gertukoa eta herriarekin konprometitua arriskuan dago, lehenaz
gain,  bio-industriaren  sareak  itota.  Sare  horren  tamainak  eta  dituen  lan-egiteko  moldeak  eta  ikuspegi
sozioekonomiko eta politikoak bere menpeko nahi ditu pertsonak eta herriak. Hasita gaude bio-industriaren
sare horren barruan itotakoak gertu ikusten –bioelkarteak eta denda txikiak–, laborarion prekarizazioa eta
proiektuen desagerpenak ez dira ezezagunak.

Horren aurrean uste dugu ekarpen interesgarria egin ahal dugula EHKOlektibotik, gure txikitasunean, gure
identifikatzailea indartuta, besteak beste. Behar-beharrezkotzat jotzen dugu gure eredua, gure bizitzeko eta
lan  egiteko  moldeak  nabarmentzea  eta  bereiztea  argiki  bio-industriatik,  Europako  zigilu  ofizialak  denak
berdintzen dituen honetan –handiak eta txikiak, herrikoiak eta globalizatuak...–. 

Badugu EHKOlektiboan pertsonak –laborariak eta herritarrak– lehenetsiko dituen alternatiba bat. Badugu zer
eskaini gure komunitateari: janari gertukoa, osasuntsu eta osasungarria, Lurra eta animaliak errespetatzen
dituzten  jarduera  eta  bizimodua,  laborarien  bizi  eta  lan  baldintzak  lantzen  dituena,  gure  herriaren
lurraldetasuna aintzat hartzen duena, pertsonengan oinarria duen eredu ekonomikoa, eta eraldatzailea izan
nahi  duena,  bidezkoa.  Badugu,  beraz,  Euskal  Herriarentzat  hitz  bakar  batean  laburbiltzen  den  bide  bat:
AGROEKOLOGIA.

Hori dela eta, Talde Eragiletik luzatu nahi dizuegu IDENTIFIKATZAILE proposamen bat, 2020an zehar landu
nahi duguna EHKOlektiboko kide guztion artean. Horretarako, prozesuan zehar denok izango dugu aukera
gure ekarpenak egiteko eta parte hartzeko.

Lanketa horren oinarria izango da gure Berme Sistema Parte-hartzailearen garapena, non, ezinbestean, eta
garena izanda ere –laboraria, herritarra, elkartea, erakundea–, EHKOlektiboaren eredua landu nahi dugun,
gure irizpideak ezarrita; beti ere konfiantzan eraikitako prozesuak izan behar duela kontuan izanda.

Ez  da  lan  samurra  izango  EHKOlektiboarentzat,  baina  Talde  Eragileko  kideok  behin  eta  berriz  jasotzen
ditugun ezinei, beharrei eta gogoei erantzun behar diegula uste dugu, konpromiso hori hartu baikenuen orain
dela urtebete.

Benetan uste dugu merezi duela bio-industriaren sarean ez itotzeko ahalegina egitea, eta gure indargune
bakarrenetarikoak EHKOlektiboaren baitan biltzen diren sinesmenen indarra, txikion arteko elkartasuna eta
zintzotasuna dira.

Horregatik animatu nahi zaitugu Martxoaren 14an, larunbatarekin, egingo dugun Topaketara etortzera.

Besarkada handi bat...
EHKOlektiboko Talde Eragilea



motak
13. Topaketetarako bidean gauden honetan, batzar horretan proposatuko dugun antolaketa
aldaketa  baten  berri  eman nahi  dizugu.  EHKOlektiboko kidetza  aspalditik  dugu  alborat
utzia,  eta  datuak  eta  konpromisoak  berritzeko  beharra  ikusten  dugu.  Zentzu  honetan
KIDETZA EREDUA aldatzea proposatuko dizuegu, bi kide mota bereziz. 

Proposamen honekin, eta topaketan aurkeztuko dizkizuegun beste hainbatekin,  kolektibo
sendoago bat osatzeko helburua dugu, non kide bakoitzak bere burua identifikatzailearen
prozesuaren baitan  kokatu  ahal  izango duen,  bizi  momentu eta  motibazioaren arabera,
modu partehartzailean izan edo babesle moduan. Biak izango baitira behar-beharrezkoak.

Gustora jasoko ditugu proposamen honen gaineko zure ekarpenak .

KIDE PARTAIDEA 
Ulertzen dut EHKOlektiboa kideen parte-hartzean oinarritzen dela, eta indar hori 
emateko prest eta motibatua nago.

◦ KIDE IZAN DAITEKE: laborari/etxalde, herritar, elkarte/erakunde
◦ KONPROMISOAK:

▪ Parte-hartze “aktiboa” urtean behin:
1. EHKOren ekintza batean parte hartzea (topaketa, lan-talde, Baserriko Uzta, 

azoka)
2. ETXALDE-BISITA bat egin edo jasotzea

▪ Kide-kuota ordaintzea
▪ Kolektiboan ardura lanak hartzeko konpromisoa  (lan-talde ardura, talde eragilea, 

Onarpen Komisioa) 
◦ ONURAK:

▪ Identifikazio prozesuaren barne zaude, laborariek, EHKO-ETXALDE izateko aukera
▪ Barne komunikazioa jasotzea (abisu mezuak, e-postak, gutunak eta deiak)
▪ Lan-talde, formazioa eta bestelako ekintzetan lehentasunez parte-hartzeko aukera 
▪ Erabakitze-ahalmena izatea elkartearen funtzionamenduan eta irizpideen lanketan

KIDE BABESLEA 
Ulertzen dut EHKOlektiboa kideen parte-hartzean oinarritzen dela, baina momentuz 
ezinezkoa zait modu aktiboan parte hartzea. 

◦ KIDE IZAN DAITEKE:Laborari/etxalde; Herritar; elkarte /erakunde
◦ KONPROMISOAK:

▪ Parte-hartze ez-“aktiboa”. EHKOren ekintzetan parte hartzen saiatzea
▪ Kide kuota ordaintzea
▪ Kanpainetan parte hartzea: diru-bilketa, auzolan...

◦ ONURAK:
▪ Barne komunikazioa jasotzea (abisu mezuak, e-postak, gutunak)
▪ Lan-talde, formazioa, eta bestelako ekintzetan lehentasunez parte hartzeko aukera   
▪ Batzarretan parte hartzeko aukera (bozkatzeko aukerarik gabe)


