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Sarrera
Finantzaz Haratago, Finantza Etiko eta Alternatiboen Euskadiko
Sarea, mundua ikusteko beste modu bat posiblea eta beharrezkoa
dela uste duen plataforma bat da. Hezkuntza finantzarioaren hausnarketa kritiko eta konstruktiboa sustatzen du, eta ekonomia eraldatzaileak bultatzen ditu. Sare hori Elkarcredit elkartasun-elkartearen, Economistas sin Fronteras erakundearen, Fiare Elkartearen,
Koop57 EH elkartearen eta Oikocredit Euskadi elkartearen sustapenari esker sortu zen.
Finantza-sistemaz eta egungo hezkuntzak dituen tresnez mintzatzen
garenean, uste dugu banku konbentzionalen presentzia oso nabarmen eta aktiboa dela, eta, horrela, haien mezua zabaltzen dela eta
sistema kapitalista hegemonikoa betikotzen dela. Horregatik, beste
material batzuk eskaintzen ditugu, sistema ekonomikoaren ikuspegi
kritiko batekin, mundu sozial eta jasangarriago batetara eramaten
gaituzten aukerak erakusten dituztenak.
Lan parte-hartzailea, eragin politikoa eta hezkuntza-sistemaren barruko hausnarketa eta hobekuntzak bilatzea dira gure nortasunaren
aztarnak. Testuinguru horretan, Hegoalde Globalean eta Euskadin
izandako esperientziei buruz “Finantza etikoen koloreak” argazki-erakusketa antolatu dugu.
Erakusketaren gidak pertsonengan eta komunitateetan gertatzen
diren eraldaketak erakusten dizkie bisitariei, Aitor López de Audícana argazkilariaren lanari esker, zeinak Nikaragua eta El Salvador herrialdeetako garapenerako lankidetzaren eta mikrokredituen
proiektuak, bidezko merkataritzaren ekoizleen familia-kooperatibak
eta emakumeen mikronegozioak irudikatu baitzituen.
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Kooperatibei finantzazioa eskaini behar zaie eta erkidegoaren aldeko
lanagatik eta onurengatik bidezko prezioa jasotzea ezinbestekoa da,
beraz, finantza etikoen indarguneetako bat da hori bermatzen duen
ereduaren aldeko apustua egitea. Horrek Euskadiko biztanleei ere
aukera ematen die Euskadin kontsumo kritiko, eraldatzaile eta solidarioa garatzeko.
Erakunde askok finantza etikoak erabiltzen dituzte emakumearen
bazterkeriarekin amaituko duten proiektuetan inbertitzeko eta haiek
finantzatzeko. Garapenerako mikrokredituetan emakumeek rol nagusia dute. Beste funts batzuk agroekologiara, energia berriztagarrietara eta ingurumena babestera bideratzen dira.
Klimaren aldaketaren aurka borrokatzeko eta aukera ekologikoak
sortzeko finantzaketa behar da, energia-eredu jasangarriak sustatze aldera. Ildo horri eutsiz, planeta zaintzen duen ekonomia eta
elikadura-burujabetza nahiz justizia klimatikoa defendatzen duena
bultzatu behar da.
Euskadin, finantza etiko eta alternatiboek hurrengo xedeak dituzte: gizarte-ekimenak, elkarlana, gizarteratze-enpresak, kultura eta
hezkuntza, bizia sustatzea eta erkidegoaren balioak.
“Finantza etikoen koloreak” argazki-erakusketak frogatu nahi du
gure finantzak alda daitezkeela, ekonomiaren errentagarritasunak
giza eskubideak eta ingurumena errespetatzeko. Gizarte-, ingurumen-, kultura- eta hezkuntza-ikuspuntutik balio erantsia duten
proiektuetan lan egin daiteke eta aberasgarria da, gero, herritarrei
azaltzen zaielako non inbertitzen diren haien aurrezkiak.

Denbora-leku batean, denboraz haratago, mundua grisa zen. Ishir indioek
jainkoei koloreak lapurtu zizkieten. Horri esker, mundua orain distiratsua
da, eta munduaren koloreak sutan daude haiei begiratzen dieten begietan.
Ticio Escobar eta telebistako talde bat elkar bidaiatu zuten El Chaco
eskualdera, urrutira, ishir deritzenen eguneroko bizitzako eszenak
filmatzera.
Neskato indigena batek taldeko zuzendariari jarraitzen zion, haren
gorputzera itsatsitako itzal isil baten antzera, eta aurpegira begiratzen zion
arretaz, oso gertutik, haren begi urdinetan sartu nahian bezala.
Zuzendariak Ticiori laguntza eskatu zion, haurra ezagutzeaz gain, bere
hizkuntza ulertzen baitzuen. Neskatoak esan zion:
– Jakin nahi dut zein koloretan ikusten dituzun gauzak.
– Zuk bezala, erantzun zuen irribarrez zuzendariak.
– Eta nola dakizu zein koloretan ikusten ditudan gauzak?
“Puntos de vista”. Eduardo Galeano
GALEANO, EDUARDO (2004): Bocas del tiempo, Siglo XXI, Buenos Aires, pág. 147.
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Denetik izango duen paisaia,
honela marrazten da:
mendiak,
pinu bat,
goian eguzkia,
behean bidea,
behi bat,
nekazari bat,
loreak,
errota bat,
oiloa eta untxia,
eta gertu lakua
ispilu baten antzera.
“¿Cómo se dibuja un paisaje?”
Gloria Fuertes
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Orain zuk jarri koloreak;
mendia marroiz,
eguzkia horiz,
nekazaria kolorez,
pinua berdez,
lakua urdinez
—zeruaren ispilua baita—,
behia behi-kolorez,
untxia grisez,
loreak…
zuk nahi dituzun moduan,
zure margo-kutxatik
erabili kolore guztiak!

Zergatik dira
arrakastatsuak
finantza etikoen
mikrokredituak?

Zein arraroa irribarreak ikustea banku-agentzia bateko
ilaran. Istorioa egitura daiteke pertsonak jabeak badira, El
Salvadorreko Ekoizleen Aurrezpen, Kreditu, Hornikuntza eta
Komertzializazio Elkarte Kooperatiboaren Suchitoto herriko
agentzian gertatzen den moduan.
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María Elizabeth Alemán Alfaro nekazariak
artoa landatzen du alokatutako partzelan.
Haren ahizpekin batu da landan dirusarrera ekonomikoak lortzeko.

Arrazoi nagusia da sistema ekonomikoaren jatorrira itzultzen garela, non pertsonen arteko konfiantza eta euren beharrak baitziren
oinarriak. Tratuak eskua ematen ixteko ohitura berreskuratu dugu.
Hori da gure sinadura. Eraginkorrak izateari utzi gabe eta utzitakoa
berreskuratuz, finantza etikoen erakundeek mikrokredituak ematen
dizkiete baliabiderik eta bermerik gabeko gizon eta emakumeei.
Nekazaritza-sektorekoak edo sektore informalekoak izan ohi dira.
Izan ere, kapitalismoak pobretu ditu, banku tradizionaletik baztertu
dituelako.
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Krediturako eskubideak esan nahi du guztiek daukatela euren garatzeko aukera, eta, horretarako, kreditua giza eskubide bat da.
Hauxe da banku etikoaren leloa: “Interesik handiena pertsona guztiena eta gure planetarena da!” Finantzaz Haratago, Finantza Etiko

eta Alternatiboen Euskadiko Sarea, lan-ikuspegi horren parte da.
Sarearen barruan dago Elkarcredit elkartasun-elkartea eta 15 urte
daramatzan Euskaditik Amerika Erdialdean eta Espainiako Estatuan
elkartasunarekin, nazioarteko lankidetzarekin, gizarte-eraldaketarako hezkuntzarekin eta garapenerako mikrokredituekin lotutako
ekimenak sustatzen.
Aurrezteko eta inbertitzeko finantza etikoen sistema finantzario
berriak onura hirukoitza bilatzen du: soziala, ingurumenarena eta
ekonomikoa. “Hiruhortz solidarioa” da, hainbat erakunderen arteko aliantza estrategikoei esker. Adibidez, Elkarcredit elkarteak
proiektuak gauzatzen ditu El Salvadorreko Ekoizleen Aurrezpen,
Kreditu, Hornikuntza eta Komertzializazio Elkarte Kooperatiboarekin
(ACAPRODUSCA) batera. Nolanahi ere, horrek mikrokredituak ema-

ten dizkien emakume nekazariei, opil-ekoizleei, azoketako saltzaileei eta ekoizle txikiei. 225, 500 eta 1.000 dolarreko kredituak dira,
eta, horrekin batera, kooperatibako bazkide bihurtzen dira. Soilik
“zor-agiri” bat eta kanbio-letra bat eskatzen dizkiete, eta laguntza
jasotzen dute ordainketekin arazoren bat sortzen bada.
Beti dago lehenengo aldi bat. 2019ko apirilean, 23 urteko María Elizabeth Alemán Alfaro andreak bere lehen nekazaritza-kreditua jaso
zuen, 1.000 dolarrekoa, ACAPRODUSCA kooperatibarekin. Kuota
bakar batean ordaindu beharko du 2020ko apirilean. Ikusi zuenean
bere ahizpek kredituak zituztela eta egoera onean zeudela, berdina
egitea pentsatu zuen. Haiek (hiru ahizpa eta koinata bat) bazkideak
dira lurraren lanketan, eta sei hilabeterako bi partzela alokatu dituzte (100 dolar bakoitzak). “ACAPRODUSCA gomendatu zidaten,

kreditua baldintzarik gabe ematen baitute, ezertxo ere bahitu gabe”,
azaldu zuen gazteak. Ama ezkongabe da, eta bost urteko haur bat
du, Isaías Alexander.
Suchitotoko merkatuan, El Salvadorreko Cuscatlán departamenduan, 45 urteko Ada Marisol Tobar andreak 15 urte daramatza zerealak saltzen bere postuan. Eskerrak eman dizkio ACAPRODUSCAren maileguari, “lanean jarraitzeko aukera baitu”. 11 urte daramatza
ACAPRODUSCAren zerbitzuak erabiltzen. Gaur egun 500 dolarreko
kreditua dauka eta hilean 175 euroko kuota ordaintzen du. “Konfiantza asko ematen digute. Beren asmoa ez da gu itotzea. Lehenago, behar berdinagatik, mailegu-emaile batengana jo nuen, eta,
ACAPROSUCAren laguntzari esker, zor hori kitatu nuen”.
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Suchitoton, La Cruz auzoko Rafael Palacio etorbidean, 47 urteko María Leticia Tobarrek opilak egiten
ditu. Duela zortzi urte hasi zen, baina lau besterik
ez daramatza negozio propioarekin. Mila opil inguru
egiten ditu goizeko 8:00etatik eguerdiko 14:00ak
arte. Bakoitza sei zentabotan saltzen du. ACAPRODUSCAri erosten dio orea egiteko artoa. 21 edo 22
dolar ordaintzen ditu kintaleko (46 kg). Beste hornitzaile batzuek garestiago saltzen dute, dolar bat
gehiagora. “Garraioa aurrezten dut, postura bertara
ekartzen baitidate”, azaldu zuen. “Eskatzen dudana
da arto ona izatea. Kalitate bikainekoa”.
Premia biziko ondasunez betetako
postuak dira gehien topatzen direnak El
Salvadorreko merkatuetan.

27 urteko Silvia Coto andreak barazki- eta
fruta-postu bat du. Lau urte daramatza negozioarekin eta ACAPRODUSCAk hasieran 500
dolarreko kreditua eman zion. “Diru hori izan
ezean, ezingo nuke postua ipini, eta hori da
nire diru-sarreren iturri bakarra”, aitortu du
merkatariak. 8 urteko alaba bat du, Endi Jerusalén izenekoa.
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Amerika Erdialdean opilak, babarrunekin batera, elikagai
nagusiak direnez, opilen salmenta-negozioan lokatzezko
zartaginak eta surako egurra erabili ordez metalezko
plantxak eta gas-bonbonak erabiltzen hasi dira.

26 urteko Flor Elizabeth Salmerón etengabe ari da
lanean. Bere eskuak artozko orez betetako ontzietatik plantxara mugitzen dira etengabe. Lanaldi
bakoitzean mila opil inguru egin eta lau saltzen
ditu 25 zentaboren truke. Bi urte daramatza opilak
saltzen. Bere senarra, agronomoa, langabezian zegoelako hasi zen. Orain, bere ekarpena funtsezkoa
da etxeko ekonomian. Egunero egiten du lan, eta
atseden hartu nahi duenean deskantsatzen du.

ACAPRODUSCArekin, María Leticiak 1.000 dolarreko kreditua du, eta,
hari esker, plantxa eta opilak egiteko materiala erosi zituen. Kuota 100
dolarrekoa da, eta “aurrera noa”. “Beste tokietan (bankuetan) ez didate
krediturik ematen”.

14

15

Kooperatibista
izateak
pobreziatik
ateratzen
laguntzen dizu?
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El Salvadorreko Cuscatlán departamenduan,
Suchitoton erkidego bereko emakumeekin lurra
lantzeak nekazarien arteko harremanak estutzen ditu
agroekologiako lursailetan.
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Kooperatibisten hazkundeak statu quoa zalantzan jartzen du. Galderak egiten ditu. Hausnartu egiten du. Herritarren parte-hartzea
sustatzen du, errealitatea eraldatuko duten pertsonak topatuz.
Haien borrokak berehalako eraginak ditu pertsonengan, gizartean
eta ingurumenean. Haien egitekoa pertsonen eta erkidegoaren garapenaren zerbitzura dago, kooperatibismoaren partitura idatziz XXI.
mende nahasian.
Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA) erakundearen barruan El Gramal kooperatibako Emakume Nekazarien
Batzordeak, El Salvadorreko Santa Ana departamenduko El Porvenir
udalerrian, tomateak, lekak, pepinoak eta artoa ereiteko lursaila
du. Azken horretatik “elotes locos” direlakoak saltzen dituzte (arto-buruak saltsa eta gaztarekin). Emakume ekintzaileen ekimen bat
da.

Batasunak egiten du indarra. Are gehiago talde ahul batekoa bazara.
Besteekin batzeko eta kooperatiba baten parte izateko dinamikak
kapitalismoaren logika indibidualistak gainditzea eta komunitatearen eta pertsonen ongizatea bilatzea ahalbidetzen du.
Antolakuntza- eta ekoizpen-gaitasunak indartzea baliabide bihurtzen da sistema neoliberalaren bazterkeriatik, muturreko ahultasun-egoeratik eta aukeren ukapenetik ateratzeko baldintza ekonomikoak sortzeko.
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El Gramal kooperatiba 1993an okupatu zen lur batean dago. 150
lursail dira guztira. Onuradun bakoitzak bi lursail ditu. Gaur egun
darraien borroka-prozesu baten emaitza da, lur-eskubidearen aldekoa. 70 kooperatibistek osatzen dute guztira eta horien artean 20
emakumek. Familia-talde bakoitzak lau edo bost kide ditu. Hau da,
nekazaritza-ekoizpenaren menpe dauden 350 pertsona.
“El Salvadorreko emakume nekazarien gaitasunak indartzea autonomia ekonomikoan, ahalduntze soziopolitikoan eta eskubideen
defentsan” proiektua 2018ko urrian hasi zen, eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak finantzatzen du, 54 urteko Ana Miriam Ramosek zuzendutako emakume-taldearekin. “Behar asko ditugu”, azaldu zuen.
Hauek nekazaritza ekologikoa garatzen dute. Kontsumo propiorako
eta salmenta zuzenerako elikagai osasuntsuak ekoizteaz harro daude.

Kooperatiba da nire beste familia. Nire talde solidarioa. Geografikoki gertu dauden eta elkar ezagutzen duten pertsonek osatzen
dute, bizi duinaren oinarriak eraikiko dituzte. Eguneroko borrokan
baliabideak partekatu eta sinergiak batzen dituzte. Aniztasuna eta
desberdintasunak dira taldearen aberastasun handienak. Erronka
handienetako bat emakume eta gizonen lidergoa finkatzea da, hura
baita desberdintasun eta zuzentasunik ezaren arazoak konpontzeko
bide bakarra.
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Proiektuak barne hartzen du elikadura-burujabetzarekin, landako
herritar feminismoarekin eta generoarekin lotutako prestakuntza.
2019ko martxorik aurrera, antzeko esperientzia bat hasiko da
Elkarcredit elkarteak eta ACAPRODUSCA kooperatibak babestutako nekazaritza ekologikoko lursailetan, Cuscatlán departamenduan. Batez ere, emakumeei eta gazteei eskainiko zaie arreta.
“Gazteen partaidetza sustatzea El Salvadorreko Suchitoto herriko
nekazaritza-garapen sozioekonomikoan” izena du proiektuak, eta
Andoain, Gernika, Laudio eta Ordiziako Udalek finantzatzen dute.
Nekazaritza organikoaren aldeko apustuak kontzientzia sortzen du
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produktu kimikorik gabeko laborantzak eskaintzen dituen onuren
inguruan. Horrekin batera, taldeak aurrezpenari, lidergoari eta generoari buruzko ezagutzak jasoko ditu. 20 pertsona dira guztira (16
emakume eta lau gizon): Sonia, Rosa, Yulisa, Mariana, Isidro, Esperanza, Katerine, Roxana, Elsa, Tatiana, Flor, Emilia, Nancy...
Prozesuaren bigarren fasean, simaur organikoa prestatzen da, eta,
ondoren, salgai jartzen da, taldeko kide bakoitzarentzat diru-sarrera ekonomikoak lortzeko; horrez gain, mintegi bat eta publikoari
zuzendutako landare-salmenta antolatzen dira. Errefauak dira merkaturatzen dituzten lehen produktuak.

Ereiteko orduan, lurrak
eta baliabideak edukitzea
garrantzitsua da, horren
menpe baitaude familiaekonomia eta belaunaldi
berrien garapena.

21 urteko Yulisa Lopezek bederatzigarren gradura arte ikasi zuen (DBHko
3. mailaren baliokidea). Betidanik aritu da lanean landan. Lantzen dituen tomateak eta pepinoak saltzea zoragarria iruditzen zaio. “Horrek
lagundu egingo dit”, azaldu du zoriontsu, eta gehitu du proiektuari esker “lagun berriak dituela”.

Euria nekazaritzako ondasunik
preziatuenetarikoa da, baita generoeta feminismo-prestakuntza ere.
Haien eskubideen berri izateak
askeago egiten ditu.
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43 urteko Elsa Guerra ezkonduta dago. Bi seme eta
bi alaba ditu. Hirugarren gradua amaitzea lortu zuen,
eta 12 urte zituenetik ari da lanean: artoari belarrak
kentzen dizkio, edo, bestela, arto-sailetan aritzen
da aihotzarekin. Babarrunak jaso, artoa tolestu,
sesamoa moztu eta antzerako lanak ere egin ditu.
Goizeko zazpietan hasi eta eguerdian amaitzen zen
bere lanaldia. Aitonarekin batera egiten zuen lan,
bost anai-arrebetatik zaharrena baitzen. Ondoren,
tomateak eta tipulak biltzen ikasi zuen. Produktua
merkatari batena zen eta ordaindu egiten zion herriko kaleetan saltzen zuenaren arabera.

14 gazteek legeak xedatutako gutxieneko soldata jasotzen dute:
304,80 dolar. Gehienek kontratu mugagabea dute. Kamioietatik
zakuak kargatu eta deskargatzeko lanak edo aletegiak betetzeak
motorrak erosteko aukera eman die, alde batetik bestera mugitzeko.
“Zaldi” modernoak dira.

Ezkondu ondoren, Elsak landan lan egiten jarraitu
zuen. Lehen alaba jaio zenean, eskura zuenarekin
moldatu behar izan zuen. Lurrean ohe antzeko bat
egiten zuen, eta bertan uzten zuen haurra, lo, lanean jarraitzen zuen bitartean. “Eltxoek zizta egiten zioten”, gogoratzen du nekazariak, lurraren
eta hura ereitearen gaineko ezagutza zabalarekin.
Elsarentzat, simaur organikoaren kontua berria da.
Ez zuen inoiz errefaua edo martorria landatu; soilik
saltzen ziharduen.
Nekazaritza ekologikoko lursailen ondoan, ACAPRODUSCAren bilketa-zentroa dago. Bihotz gaztekoa
da. Garbiketa-makinaren “besoak” 14 gazte dira:
bat berrikusteaz arduratzen da; beste batek zakuak
irekitzen ditu; lauk alez betetako zakuak makinara
eramaten dituzte; bik zakua ixten dute; bik aleak
jasotzen dituzte; hiruk ale garbiz betetako zakuak
eramaten dituzte (ondua, estibatua eta biltegiratua),
eta batek biltegia ordenatzen du.
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“Erreparatu arretaz naturan dagoenari, eta, horrela, hobeto ulertuko
duzu.” Hori da Augusto César Sandino sektore anitzeko kooperatiba
gidatzen duen pentsamendua, Nikaraguako Matagalpa departamenduan. 1998ko maiatzaren 19an sortu zen, 24 bazkiderekin: 21 gizon
eta 3 emakume. Gaur egun, 72 dira. 56 gizon eta 16 emakume.

El Salvadorreko landa-eremuetan,
gazteen enpleguak indarkeriaren eta
delinkuentziaren mundutik aldentzen
ditu.

24

Kooperatibaren erkidegoetara iristea oso zaila da, mendien artean
baitaude. Oro har, kafea, laranjak eta bananak ereiten dituzte. Kafearekin bidezko merkataritzaren zigilupean egiten dute lan, eta
“Fila Grande” izeneko eskola zoragarri bat sortu dute. Eskolak baserria eta baratza ditu, eta 3 eta 15 urte arteko 68 ikasle artatzen ditu.

Hezkuntza, genero-berdintasuna, elikadura-segurtasuna, emakumeen gaitasunen ahalduntzea eta nekazaritza- eta ekologia-praktiken bidezko ingurumen-ekoizpen arduratsua babestu eta indartzeko
gizarte-proiektuak egikaritzen dituzte, aldaketa klimatikoaren eragin negatiboak murrizteko xedearekin.
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Nikaraguako mendi berdeetatik Euskal Herrira goaz, Boga kooperatibara, alegia. Horrek honako aurkezpen-lelo hau du: “mundua
aldatzea, gure ametsa. Kantauri itsasoa, gure kultura. Talde-lana,
gure indarra. Garagardo naturala, gure zaporea”.
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Nikaraguako haurrek, hezkuntza
jasotzeko aukeraz baliatzeaz gain,
baratzea eta animalien baserria
kudeatzen ikasten dute Fila Grande
eskolan, Matagalpan.

Taldea? Zazpi gazte profesional. Boga 100 pertsona eta erakunde sozial baino gehiagok sustatu dute, horien artean Koop57.
Finantzaketa finantza etikoen bitartez burutu zen. Energia elektrikoa erabiltzen dute, % 100 berriztagarria eta Goienerrek egiaztatua
(energia berriztagarria sortu eta kontsumitzeko proiektu kooperatiboa, Euskal Herrian burujabetza energetikoa berreskuratzeko).
Garagardo euskaldun eta naturala ekoizten dute. Tokiko gastronomiaren eta ekonomiaren aldeko apustua egin dute. Horregatik, ahalik eta gertuen dauden ekoizle eta hornitzaileekin egiten dute lan.

Ez dituzte gehigarri eta kontserbagarri artifizialak erabiltzen, eta
kalitatezko lehengaien bitartez ekoizpen-prozesua zaintzen dute.
Bestelako mundua eta garagardo-kultura lor daitezkeelakoan daude, hortaz, gazte inkonformistek abentura kolektibo bati ekitea erabaki zuten izen propio batekin: Boga!
Zergatik egin zuten hori? Erantzuna: “Itsasoa gure kulturaren parte da, eta harreman estua dauka Euskal Herriko gastronomia eta
kirolarekin. Garagardoaren sinbolo eta metafora ere bada haren
antzinako izaeragatik, olatuen indarragatik, freskotasunagatik...
Osagaiak gure printzipioak bezain oinarrizkoak dira: ura, malta,
lupulua eta legamia. Horiek poz handiarekin nahasten ditugu, garagardo euskalduna eta naturala eskaintzeko, gizartearekin eta ingurumenarekin konprometitua.
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Bidaia 2014an hasi zen, itsasontzia eraiki eta abian jarri zutenean,
ondoren Bizkaiko kostatik mundu osoko itsasoak zeharkatzeko.
2018an, Boga kooperatibak 80.000 litro banatu zituen 350 salmenta-puntutan eta 110 ekitaldi eta azokatan. Jasotako diru guztiaren
% 80 (304.000 euro) Euskal Herriaren garapen ekonomiko, sozial eta
kulturalera itzuli zen.
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Koopera deritzonak ere ekarpen handia egiten du. Euskadiko kooperatiba bat da, non ekimen sozialeko kooperatibek eta
gizarteratze-enpresek hartzen baitute parte. Caritas erakundeak
sustatzen ditu horiek. Kooperatibaren helburua gizarte-bazterketa
arriskuan edo egoeran daude pertsonen gizarteratzea eta laneratzea
da. Xede horrez, honako jarduerak garatzen dira: ingurumen-zerbitzuak, berrerabili eta birziklatzea, kontsumo jasangarria, prestakuntza, pertsonekiko arreta eta helburua lortzera bideratutako bestelakoak.

Pertsonen egoera hobetzeko egiten dute lan, bereziki beste aukera
bat behar dutenentzat; errealitate bihurtzen dute ekonomia sozial
eta solidarioa. Haien eguneroko zereginak berrikuntzara eta hazkundera bideratzen dira, pertsona erdigunean jarrita eta taldeko lana
garatuz.

Kooperak ingurumen-zerbitzuak ematen ditu, nagusiki hondakinen kudeaketa. Gainera, produktu solidario, justu eta ekologikoak
merkaturatzen ditu, kontsumo arduratsua, planetaren garapen jasangarria eta merkataritza-harreman justuak sustatzen dituztenak.
Kooperan mundu parekideago baten alde egiten da lan, ekonomia sozial eta solidarioaren sustapenaren bidez garapen-bidean
dauden herrialdetan. Politika horren barruan, Fiare Banku Etikoan
oinarritzen da.
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Nork irabazten
du bidezko
merkataritzarekin?
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FAIRTRADE produktuak erosteak ongi sentiarazten zaitu, batez ere argazkia
ikusi eta Sao Tome eta Principeko Cristina Sánchez Da Silvaren mezua
irakurtzen baduzu, prestatu duen txokolatea erosten duzunean: “CEQAC-11
deritzonaren kide garenetik, gehiago ordaintzen digute gure kakaoagatik.
Azkenean behar bezala baloratzen da Sao Tomeko kakaoa”.
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Guztiek irabazten dute. Bidezko merkataritza merkaturatze-kate bat
da. Bere balioak elkartasuna eta ongizate erkidea dira. Kate-maila bakoitza (ekoizpena, erosketa, garraioa, salmenta, publikoaren
arreta) indartsuago bihurtzen da, eta soilik horrela eskaini ahal
zaie laguntza produktuak kokatzeko beste tokiko eta nazioarteko
erakunde batzuekin aliantza estrategikoak egin dituzten erkidegoei,
kooperatibei, erakundeei eta biztanleei.
Sareak zintzotasunaren, gardentasunaren, leialtasunaren, elkartasunaren eta justiziaren balioekin funtzionatzen du. Nagusiki,
pertsonak, haien beharrak, haien gaitasunak eta haien lana
aintzatesten dira, kapitalaren eta pilaketaren gainetik dauden balioak baitira. Helburua proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa
lortzea da, bidezko merkataritzaren arauekin, giza eskubideak eta
ingurumena errespetatuz.
Praktika onak egiten ditugu. Beste ikuspegi bat, hain zuzen,
finantza etiko eta alternatiboen sistemarena, erabiltzen dugu negozioak egiteko orduan. Ekintza ekonomiko bakoitzak, bitartekaritza
etiko bakoitzak, eraldaketa bat eragiten du ekonomian, eta eraldaketa horrek mendekotasunak eta desberdintasunak ezabatzen
ditu, batez ere emakumeen artean, independentzia ematen duten
baliabideak eskuratzen baitituzte.
Piezaz pieza, beste eredu ekonomiko bat eraikitzen da. Gizarteak,
oro har, hobeto ezagutzen ditu bidezko merkataritzaren artikuluak.
Sentsibilizazioa handitu egiten da,
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eta eskariak gora egiten du; giza eskubideekin lotutako produktuak
kontsumitzeko erabaki pertsonalari esker, justizia ekonomiko eta
sozial handiagoa ahalbidetzen da. Ondorioz, eragin sozial positiboa
izango duten proiektuak, iraultzaileak, tokiko eta mundu-mailako
aldaketa demokratikoak sustatuko dituztenak, sortuko dira.

Mendiko begetazio trinkoaren erdian, Nikaraguako
Matagalpa departamenduan, Augusto César Sandino
sektore anitzeko kooperatiba kafea ekoiztez bizi da.
FAIRTRADE ziurtagiria du, eta bidezko merkataritzaren merkatuan saltzen du. Ekoitzi eta merkaturatzeaz
gain, balio erantsia lortzen dute ingurumen-ikuspegi
arduratsuarekin. Itzalpean ereiten dute, finken dibertsifikazioa errespetatuz eta bazkideak konprometitzen dira erkidegoko bizitzaren gizarte- eta ingurumen-garapenarekin eta bizi-kalitatearekin.
Nekazaritza integratuaren labore eta espezien
dibertsifikazioak aukera eskaintzen du familiei elikagaiak emateko eta diru-sarrera ekonomikoak lortzeko. Elikadura- eta nutrizio-segurtasuna lortzen dute
euren baliabide propioekin, eta osasuna hobetzen
dute. Gainera, belaunaldiz belaunaldi transmititu
diren landare sendagarrien barietate tradizionalak
berreskuratzen dituzte.
Kooperatibak bidezko merkataritzaren printzipioak
zaindu eta aplikatzen ditu:
- Baliabide naturalak zaindu eta errespetatzea.
- Haurren esplotazioa arbuiatzea.
- Genero-berdintasuna.
- Hezkuntza.
- Berdintasuneko tratu justuak.
- Bizi-kalitate handiagoa guztientzat.
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Lan-ildo horri jarraituta, kide diren eta ez diren familien berrikuntza
eta ekintzailetza sustatzen da. Kreditu-zerbitzua ekoizle txikiei
eskaintzeko estrategia definitzeko erronka onartu zuten, interes
txikiekin eta bermeak eskuratzeko dokumentazioarekin; izan ere,
banku nazional tradizionalak ez die mesede egiten euren kreditu-politikekin.
Nikaraguatik Euskal Herrira hegan egingo dugu. Kidendaren saltokira iritsiko gara. Alboan, Cáritas eta Misiones de Bilbao erakundeek sustatu duten bidezko merkataritzaren proiektua dago, ekimenarekin hegoaldeko herrialdeak garatzen laguntzeko. Xede horrez,
bidezko merkataritzaren erakundeetako produktuak merkaturatzen
dira eta, aldi berean, gizarteari sentsibilizatzen zaio nazioarteko
merkataritzaren errealitate eta iparralde-hegoaldeko harremanetan bere ondorioei buruz, bidezko merkataritzak planteatzen duen
hautabidea azalarazi eta kontsumo arduratsuaren aldeko apustua
egitearekin batera.
Kidendak hiru lerrotan dihardu:
- Bidezko merkataritzaren produktuak merkaturatzen: artisautza,
bitxiak eta ehunak. Bitartekaririk gabe erosten dira, hegoaldeko
herrialdeetako (Ekuador, Peru, Nikaragua, India, Paraguai, etab.)
erakunde ekoizleekin zuzeneko harremana dagoelako. Teknikoki eta gizartearen nahiz ingurumenaren ikuspegitik kalitatea
bermatzeko irizpideak betetzen dituzte. Latinoamerika, Afrika eta
Asiako herrialdeetan, bidezko merkataritzako erakundeetan aritzen
diren ekoizleek beren lanarengatik ordainsari duina jaso dute, eta
irabaziak komunitatea garatzeko erabiltzen dituzte.
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- Sentsibilizatzen. Guregan, oro har, herritarren artean jarrera
aldatzea, batetik, gizartea aldatzeko eta, bestetik, iparralde/hegoaldearen arteko zuloa murriztu eta deuseztatzeko funtsezkoa

delakoan daude. Bidezko merkataritzak kontsumo arduratsua
eta kritikoa sustatzen du. Sentsibilizazioa salmenta-jarduerekin
batera doa. Bestela, berariaz lantzen da, eta, horretarako, hitzaldiak, jarduerak, prestakuntza-ikastaroak edo idatzizko materialak
gauzatzen dira.
- Boluntarioak sustatzen. Bai pertsonek eta bai taldeek proiektuan
partaidetza eraginkorra dute. Izan ere, boluntarioek bidezko merkataritzaren proiektua egi bihurtzen dute eta ingurune hurbilean
Kidendaren zeregina bultzatzen dute. Zereginak arlo desberdinetan
banatzen dituzte: merkataritza, sentsibilizazioa, dendan arreta eta
taldeko jarduerak.

Elikagaien eremuan egungo eskaintzak ez duela asetzen ikusirik,
kontsumo-eredu desberdinaren alde dihardute lanean, eta ekoizleek
nahiz kontsumitzaileek batera egindako ahaleginei esker hazi dira.
Produktuak hautatzeko hiru irizpide nagusi hartzen dira kontuan:
- Tokikoa izatea. Produktu hurbilen aldeko apustua egiten da. Ildo
horri eutsiz, tokiko ekonomia defendatzen da eta, aurrekoaren harira, ekoizleekin konfiantzako harremanak zehazten dira, ingurumena
errespetatzeaz gain.

- Ekologikoa suertatzea. Elikaduraren bitartez osasuna zaintzen
da, elikagai aizundu eta industrialetatik urrunduz. Hala, elikagai
osasuntsu aberatsak eta kalitatekoak eskaintzen ditu.
- Bidezkoa izatea. Irabazi-asmorik gabeko elkartea denez, ez du esklusiboki errentagarritasun ekonomikoa gidari. Ekoizleen laguntzaz
bidezko prezioak adosten dira eta, ondorioz, arrazoizko prezioetan
kalitatezko produktuak saltzen dira.

Kidenda 1996. urtearen amaieran sortu zen, eta 2002. urteko abenduan bidezko merkataritzaren denda ireki zuen Bilboko Epaltzaren
Alargunaren kalean. 2004. urtean, berriz, Oikocredit Euskadiko proiektuan nahasi zen. Bidezko merkataritza eta kontsumo
arduratsua abiapuntutzat hartuta, gune hau egungo ekonomia
sistemarekiko aukerako proposamenen inguruan hausnartzeko
eta ekiteko tokia da. Nolanahi ere, proposamena abian jartzen
denean, merkataritza bidezkoagoa izatea lortu nahi da. Azken
finean, ereduak kontsumoa eta aberastasuna modu zuzenean
banatzea du helburu eta, xede horrez, gizarteak giza balioetan oinarritu beharko du, balio ekonomikoak alde batera
utzita.
Balio berdinak partekatzen dituzte Euskal Herriko lankidetza-supermerkatuek. Labore, Bilboko lehenengo
lankidetza-supermerkatua, Santutxuko auzoan
kokatua dago. Irabazi-asmorik gabeko ekimena
da, eta elkarkideek sortu zuten beraientzat. Gainera, etikoki, besteak beste, Fiare banku etikoa bezalako erakundeek finantzatzen dute.
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Zoriontasuna
ematen al du
hezkuntza
eraldatzaileak?
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maistrek nahiz ikasleek estatus bera partekatzen dute, elkarrizketa
pedagogikoan batera eraiki ondoren. Hezten duena ikaslearekin egituratutako elkarrizketan hezten da.
Hezkuntza eraldatzaileak humanismoa eta errealitatearen erronkei
erantzuna emateko gaitasuna indartzen ditu. Ildo horri eutsiz, La Vía
Campesina erakundeak nekazaritza ekologikoan herritarrentzako
hezkuntza-apustu tekniko eta politikoa egin du ‘Nekazaritik Nekazarira’ Metodologia (MCaC) erabiliz. Ildo horri eutsiz, Latinoamerikan nekazarien herri-eskolen sarea ardaztu da, eta IALAk deritze.
Elkarcrediten laguntzaz, besteak beste, Ixim Ulew (hizkuntza maian
k’iche’ hitzak “artoaren lurra” esan nahi du) Latinoamerikako Institutu Agroekologikoa (IALA) aurki daiteke Nikaraguan.
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Beldarraren metafora betetzen da. Bizia duen bitartean, gizakiak
ikasten du. Bere metamorfosia prozesu luzea da, eta izaki hegoduna
izaten amaituko du, hezkuntza eraldatzailearen esperientzia badu.
“Askatzailea”, Paulo Freire Brasilgo pedagogoaren arabera. Bere
esanetan, “erakustea ez da ezagutza transferitzea, norberak ekoitzi
edo eraikitzeko aukerak sortzea baizik”.

Ikasgelan edo beste edozein gunetan, baita zuhaitz orritsuaren
itzalean ere, haurrek, gazteek, pertsona helduek edo hirugarren
adinekoek esperientziak trukatzen dituzte. Ikasten dute. Bilatzen
dihardute. Ezagutza eraikitzen dute, guztiak izaki pentsatzaileak
eta kritikoak baitira eta bizi duten errealitateari buruzko hausnarketa egiten baitute. Ezagutzearen ekintza gertatzen da, eta horretan

Halaber, Finantzaz Haratago erakundeak eduki-proposamenak eta
bestelako programak aurkeztu ditu bankuaz gaindi ikuspuntu etikotik finantza-hezkuntza pentsatzeko. Sareko kide bat, hain zuzen,
Mugarik Gabeko Ekonomialariak, erreferentzia gisa hartu behar
da orokorrean herritar informatuak eta gaitasun kritikoa dutenak
sortzeko orduan. Horri esker, zuzentasuna, gizarte-justizia eta giza
eskubideak oinarritzat hartuta, gure buruari galdetuko diogu zer
eredu ekonomiko nahi dugun eta horretan finantzek zer toki izan beharko luketen. Izan ere, finantzak ekonomiaren tresna bat dira, eta
pertsonen eta ingurunearen beharrei lotutako gizarte-zientziatzat jo
beharko lirateke.
Hezkuntza eraldatzaileak lantzen duen ezagutza-eremua alde batera
utzita, askatasuna eta kritikarako gaitasuna “hegan” dabiltza. Beraz, sormena eta ekintza politikoa esnatu dira.
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Adalberto Blanco eta Alex Chavarría proiektuaren buru salvadortarrak egon dira. Beren esanetan, “nekazaritza ekologikoko baratze
bihurtuko da”.
Obraren ondoren upategia, etxea, terrazak eta bederatzi partzela
azalduko dira lursailaren hiru etxadi eta erdian. Lanei 2019ko urtarrilean ekin zitzaien. Emakumeekin prestakuntza-prozesua, ordea,
2020. urtean hasi zen, eta nekazaritza ekologikoa, ekonomia feminista, nekazarien herritar feminismoa eta elikagaien burujabetza
izan zituzten aztergai. Hala, ezagutzak partekatzen dira, eta Las Mélidas nahiz ANTA erakunde feministak nahasiak daude. Lehenengo
urtean 60 emakume baino gehiagok parte hartu dute.

Edozein obratan, zimenduak oinarrizkoak
dira. Hori badakite Adalberto Blancok
eta Alex Chavarríak, eta horregatik El
Salvadorren El Faro Agroecológico “6 de
marzo” erakundearen eraikuntza ikuskatzen
dute.
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Faro Agroecológico “6 de marzo” erakundeak Ixim Ulew IALArekin
hazi- eta truke-bankua izango du. Bi zentroek nekazarien ezagutzak
jasoko dituzte, oinordetzan eskuratutako jakintza ugari baitituzte,
nahiz eta erregistrorik ez dagoen eta belaunaldi berriei helarazten
ez dizkieten.
2019ko neguko euriteak hiru partzelatan ereiteko aprobetxatu ziren
eta Gliricidia, urtebetera zuhaitza izango dena, material begetatiboa,
milpa, ejote-landareak, txileak, zitrikoak, meloia, sandia… landatu
zituzten. Baratze berria hazi da. Ixim Ulew IALAn antzeko estrategia aplikatu zuten. Aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan,
baita emakumeen burujabetza eta lidergoaren aldeko jardunean
ere, nekazaritza ekologikoko igarobidea zabaltzeko erreferentziazko
zentroa da.

El Salvadorren Erdiko Eskualdean Nekazaritza Berrikuntzarako Kooperatiba Federazioaren barruan (FECORACEN) Faro Agroecológico “6 de marzo”
erakundeak bere izena 1980. urtean Nekazaritza Berrikuntza aldarrikatu
zen egunaren omenez hautatu du. Lur harritsuaren erdian nekazaritza- eta
ekologia-eskola izango denaren zimenduak jarri dira, Erdialdeko Amerikan
eta kontinentean proiektatzeko. Erabaki bakoitzak La Vía Campesinaren
beste eskola batzuetan ikasitakoa du abiapuntu. Nolanahi ere, horietan
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Ixim Ulew IALAk hiru lan-ardatz garatzen ditu:
a) Emakume nekazarien antolaketa- eta politika-lidergoa nahiz
ekonomia-autonomia indartzea eta emakume gazteei arreta berezia eskaintzea.
b) Ondorengo hauek sustatzea: nekazaritza ekologikoaren ekoiz-
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pen-arloangaitasunak, sistema horien inplementazioa eta aldaketa klimatikoarekiko eta hondamendien aurrean arriskuak kudeatzeko erresilientzia-neurriak.
c) Paulo Freireren herritar hezkuntzan oinarrituta, ‘Nekazaritik
nekazarira’ metodologian gaitzea, nekazarien herritar feminismoaz baliaturik.

43

Margaret Mariela García de la Cruzek 22 urte ditu, eta Dominikar Errepublikakoa da. Ixim Ulew IALAra 2018ko maiatzean iritsi zen. Comité
para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) giza eskubideetarako erakundearen kidea da, eta landako nahiz hiriko gazteak
antolatzen ditu. Kanpamentu batean Nikaraguako IALAn parte hartzeko proposamena egin zitzaion, eta etortzea erabaki zuen. Batetik, nekazariek hirian elikagaiak nola ekoizten dituzten eta, bestetik, landan
bizi daitekeela ikusi nahi zituen.
16 urterekin, Estelíko (Nikaragua) Denis Omar López erleetan aditua
da. 2016. urtean FEM (Fundación Entre Mujeres) erakundeari esker
antolaketa-ibilbidea hasi zuen, erakundeak nekazaritza ekologikoa
eta genero-berdintasuna nahiz -zuzentasuna defendatzen baitihardu. Nekazaritza ekologikoari buruzko ikastaro birtualean esku hartu

zuen, eta erle izeneko intsektuaz maitemindu zen. Berarentzat munduko zortzigarren miraria da: osasun eta ingurumenerako onurak eta
jakitear dauden beste asko. Melipona erlea nabarmentzen du guztien
gainetik. Amerikakoa da eta ez du ziztatzen.

Denisek munduari laguntzeko nekazaritza ekologikoko ingeniaritza ikasi nahi du. Herrirako, pobreentzat ekoiztea du helburu.
“Askok gutxi dute eta gutxik, ordea, asko. Ikasten ari garena
erabilita, bizitzan zerbait ederra egin behar da”, baieztatu zuen.

Nikaraguako gazteak oraindik ez du Bigarren Hezkuntza amaitu. IALA
eta eskolara joaten da. Lehenengoa unibertsitatea baino askoz gehiago iruditzen zaio; izan ere, politikaz, nekazaritzaz dakite eta ikasleak
gizon eta emakume nekazari arduratsuak dira, lurrei balioa ematen
baitiete. Bere esanetan, “IALAk ekintzekin, ez hitzekin, ziurtatzen
du”. “Orokorrean ulertzen den irakaslerik ez dago. Irakasleak esandakoaren arabera, zer ekarpen egin dezaketen pentsatu behar dute”.

Denisek prestakuntzari eusten dion bitartean, Euskal Herrian
ASAKEN kooperatibak sendotzen jarraitzen du. Sokaren bitartez
iristeko konponbideak eskaintzen dituzte, eta urtero bere fakturazioaren % 30 baino gehiago bideratzen dute langileen trebakuntza hobetzera. Horiek batez beste 32 urte dituzte. Prestakuntza Espainian edo bestelako herrialdeetan egin daiteke.
ASAKENek Koop57ren bitartez finantza etikoak erabiltzen ditu.
Sokaren bidezko irisgarritasunean puntako enpresa da, eta
2005. urtetik ari da lanean. Hala, nazioartean erreferentzia bat
da. Gazteen talde batek sortu zuen, euren elkargunea mendia
eta alpinismoa zirelako. Nolanahi ere, zaletasun hori lan bihurtu zuten; hasieran, soketan zintzilik jarri eta fatxadak garbitzeko, baina orain lan garrantzitsuagoak onartzen dituzte. Bilbon
San Mames berriari dagokion estalkian egituraren zati bat
muntatu dute; lehorrean edo itsaso zabalean haize-sorgailuen
palak ikuskatu dituzte; halaber Panamako kanalean konportak
aztertu dituzte.
Eskalatzaileak, gazteak eta ekintzaileak. Hiru elementu horiek batu ondoren, ziur zeuden beren trebeziak eta ogibidea
garatzeko negozio-hobia aurkituta zutela, eta, ondorioz, kooperatibaren araubidean, hiru euskal gazteek enpresa sortu zuten.
Modu horretan eratu zen ASAKEN lan bertikal berezien enpresa
aditua, eta eraikinak birgaitzeko nahiz azterketa teknikoak egiteko atal bat eta prestakuntzarako beste atal bat duen talde
txikiaren buru da.
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Emakumeak
ahalduntzea
beharrezkoa
al da?
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Emakume bakoitza jakitun da bere ekarpena El
Salvadorreko El Gramal kooperatiban Emakume
Nekazarien Batzordea finkatzeko baliozkoa dela.
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Gizateria existitzen denetik, emakumeen agora saio iraunkorrean
dago. Besteek, erkidegoak, gizarteak errealizazioa bilatu nahi izatea ia beti mehatxutzat jotzen dute, eta biziaren jario historikoaren
barruan bizirik irauteko, horri eusteko eta borrokatzeko estrategia
desberdinak garatu dira.
Emakumeen artean lagun izatea ahalduntze-prozesuan biderik ederrenetarikoa da. “Emakumeen arteko adiskidetasunerako itun zehatzak egin eta sinergiak lortu behar dira, besteek egiten dutenari
batzeaz gain”, Marcela Lagarde feminista eta antropologoak adierazitakoaren arabera. Elkartuta egonda, nahigabeak hondoratzen dira,
poztasuna azaleratzearekin batera. Ametsak portu onera gidatzeko
unea da, nahiz eta bidezidorrak erabili. Emakumeok elkar babestuko
dugu, esnatzeko orduan ur nahasi edo goxoetan aurrerapausoak
ematen ditugun bitartean.
Esperientzia bakoitzak batzen du. Gainerako gizakiekiko baldintza
berdinetan emakumeen eskubideak defendatzeko ekarpena da. Inor
ez da bestea baino gehiago. Milaka emakume jasandako bidegabekerien aurrean ahotsa altxatzeagatik erailak izan dira. Martxoaren
8ko, hau da, Emakumearen Nazioarteko Eguneko aldarrikapenak
egunero bizi dira, egunak dituen 24 orduko minutu bakoitzean. Arau
bera azaroaren 25erako, hots, Emakumeen aurkako Indarkeria Deuseztatzeko Nazioarteko Egunerako. Gauza bera gertatzen da emakumeen eskubideak finkatzen laguntzen duten gainerako urteurren
eta oroitzapenekin.

“Emakumeak lozorrotik irteten dira autonomia ekonomikoa
duten neurrian”, dio Cruz María Escobarrek, ACAPRODUSCA
Zuzendaritzakoak. Hain zuzen ere, horrek laster bere genero-politika izango du. Kooperatiban emakumezko langileak % 65 dira, baina
Administrazio Kontseiluan bakarrik hiru emakume daude, eta Batzar
Nagusiaren Batzordean, gizonak besterik ez, kideen artean ehunaka
emakume dauden bitartean.
“Gorria odola, gorria alkandora”, dio Ana Miriam Ramos El Salvadorreko emakume nekazariak, 54 urtekoak, FMLN, Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional alderdiari buruz. Etxeko patioan
hegaztiak aske ari dira hegan. Larruazal beltzaraneko emakume mardulak pozik ikusten ditu oilo eta oilaskoak. Indartsua da,
janzten dituen koloreak (beltza eta gorria) bezainbeste. Berak azaldutakoarekin bat, bederatzi seme-alaba ditu, eta beti izan du gustuko lanean aritzea. Hitz egiten duen artean aitzurra eusten du, eta,
noski, erabileran oso aditua da. Bere lagunek errespetatzen dute.
El Gramal kooperatiban Emakume Nekazarien Batzordeko burua da.

Orduan, akelarreari eutsiko diogu. Gure buruan konfiantza irabaziko dugu. Bere prozesua bizi duen lagunari laguntzean, bizipen
askatzaileak metatzen ditugu eta esnatzen ari gara. Guztiak lelo
berdinari jarraiki: “utz nazazu ni neu izaten!”.
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Santa Julia departamenduan (Nikaragua), El Crucero udalerrian, Gloria Quintanillak du kooperatiban
emakumeen lidergoa. Halaber, LLEn dago. Burua,
Eloísa García Castro; buruordea, Claudia Albarán, 23
urtekoa; idazkaria, Lea Moncada, 30 urtekoa; eta diruzaina, Lola Esquivel.

Ana Lilian
Martínezeknekazaritza
ekologikoko teknikei
buruzko katedra ematen
du. Bere baratzea urik
gabeko gunean eta
higadura-arazo larriak
dituen horretan jateko
landareen eta frutazuhaitzen oasia da.

Mango handiaren itzalean FECORACEN kooperatibako kideen talde
bat diagnostikoa egiten ari da non dauden, zer nahi duten eta partzelatan nolako landare edo fruta-zuhaitzak ereingo dituzten
jakiteko. 52 urteko Ana Lilian Martínezen La Libertadeko El Mango nekazaritza ekologikoko baratzean daude. Oasian 12 urteko lana
dago. Akatsak eta asmatzeak orain erkidegoko beste emakume
batzuek ezagutzen dituzte.
La Daliako (Matagalpa) Nikaraguako Landa Emakumeen Kooperatibako Tomasa Cortedanorentzat garrantzitsua da partekatzea: be-
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raz, 34 emakumek parte hartzen dute bertan. 15 urte daramatzate
oinarrizko aleak eta kafea ereiten. Landako Langileen Elkartekoak
(LLE) dira.
Tomasa Barrandino Díaz Ochoa sindikatuan 15 urterekin hasi zen,
eta gaur egun 51 urte ditu. Garai hartan sariak ematen zizkieten
hobe ebakitzen zutenei, eta alfabetatze-prozesua bizi izan zuten.
Bera gizonen lana egiten hasi zen eta gizonekin, gainera, emakumeen artean kontzientzia sortzeko.

Erkidegoan 79 familia daude, eta kooperatiban 20
emakume. “Gloria Quintanilla” izena departamenduan bertan Médicos del Mundo erakundean lan egin
zuen emakumearen omenez jarri zioten. Izan ere,
berak asko erakutsi zien. 11 urte bete dituzte. Kooperatiba sortu zenean matxismo asko zegoen, baina
emakumeak ahalduntzea lortu da. Sexu-hezkuntza
dute, preserbatiboak erabiltzen dituzte, hiru hilabeteko injekzioak, emaginak eta abar ere bai.
Emakume gazte eta helduek osatutako kooperatiba
liderra dela onartzen dute. Beren buruak hornitzeko
jasangarria da, eta landa-turismoa nahiz nekazaritza
ekologikoa sustatzen dute. Are gehiago, emakume
bazkideen, departamenduaren eta udalerriaren baldintzak hobetzen laguntzeko bizi-eredutzat dute hori.
Emakume nekazariek apiriletik abendura bitartean
ostiralero lau orduz prestakuntza-prozesuetan parte
hartzen dute. Finantza-erregistroak egiteko eta beren batzarra izateko gaitu dituzte. Funts txandakatuekin aurrezki-kontua hasi zuten, eta materialak
erosteko erabiltzen da. Hilabete bakoitzeko azkeneko
igandean biltzen dira, eta kooperatibaren eragiketak
aztertzen dituzte, maileguak ordaintzea barne.
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Blanca Isabel Ruiz Dominikar Errepublikakoa da, eta 23 urte ditu.
COPADEBA (Comité para la Defensa de los Derechos Barriales)
GKEko kidea da. Giza eskubideei buruz hezteko kultura, dantza eta

antzerkia gustuko ditu. Bere herrialdean landako gazteekin lan egiten du. Berak azaldutakoaren arabera, “landaz maiteminduta nago”.

Ixum Ulew IALA emakumeen ahalduntzeak eta lidergoak bideratzen
du. Migadalia Esther Cruz, 21 urtekoa, Jinotegatik dator. Kooperatibako kidea da, eta nekazarien gazte-mugimenduan lanean dihardu.
“Landa-inguruneko gazteak gara, eta bizitzan trebatzen ari gara, ez
onura ateratzeko, zaintzeko baizik”, dio berak.
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Nekazaritza
ekologikoak
planeta salbatu
al du?
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Seinaleak nabariak dira. XXI. mendearen hasieran aldaketa klimatikoa iritsi zen, eta ama lurrak natura-baliabideen kalte itzulezinez ohartarazten du. Erruduna egungo sistema kapitalista eta
harrapakaria da. “Itxuraz, erronka honako hau da: naturarekin
gerran dagoen industria-ekoizpeneko gizartetik naturaren zikloekin eta zuzentasunarekin bat datorren bizi oro sustatzeko gizartera
pasatzea”, ohartarazten du Leonardo Boff Brasilgo ekologistak.
Orainak elikadura-burujabetzaren eta nekazaritza ekologikoaren
ikuspegi holistiko eta integrala aldarrikatzen du. Alderdi ekonomikoak, sozialak, kulturalak, politikoak, etikoak… kontuan hartzen
dituen ingurumenikuspegia da, hain zuzen, ama lurra defendatzen
duen nekazaritza-kultura, pertsona eta herri gisa gure biziaren oinarria. Ama lurrik gabe, zaindu eta bere jakinduriari esker mundu
osoa elikatzeko produktu osasuntsu eta onak ateratzen dituzten
nekazari, abeltzain eta arrantzalerik gabe, inoiz ez da askatasun,
burujabetza eta justiziarik izango.

Nekazaritza ekologikoan antzinako jakinduria, herritarra, eta zientziaezagutza elkartzen dira. Diziplina askoren artekoa da. Elkarrekintzan
aritzen den osagai eta faktore bakoitzak nekazaritza-ekosistemaren
dinamika eta orekan oinarrituta printzipio ekologikoak mantentzea
du helburu. Sistemek naturarekin bat ekoizten dute, eta tokiko
testuinguruak dituzte abiapuntu, orokorrak baztertu gabe. Familiaren eta erkidegoaren lanean funtsatzen dira. Kanpoko sargaiekiko
(garestiak eta toxikoak) mendekotasun gutxi dute, eta sargai organikoen ekoizpena nahiz nekazaritza-ekosistema bioanitzen diseinua
indartzen dute, ingurumen-zerbitzuak eta produktibitatea eskaintzen baitituzte.
FECORACEN erakundearen San Isidro kooperatiban El Mango nekazaritza ekologikoko baratzera piztien kale estua ibilita iristen da.
Erdi egokituak daude lur orotako ibilgailuak pasatzeko eta, gero,
lur-bidetik berrogei bat minutu egin behar dira oinez. Ibilbidearen
amaieran opari ederra dago: landareen baratzea, oraindik bakarrik
lurraren eta ingurumenaren aberastasuna suntsitzeko jarduerak
ezagutzen dituzten lurren artean.

El Mango 52 urteko Ana Lilian Martínezen etxea da. Ildo horri eutsiz,
12 urte eman ditu bere familiarekin lanean landareak, fruta-zuhaitzak nahiz animalia eta hegaztien abeltegia izateko. Hala, barazkiak
eta frutak lortzen ditu azoka hurbilenean saltzeko eta arasa partikularra hornitzeko.
Ana Lilianek bere esperientzia beste nekazari batzuei transmititzen
die, eta guztiek batera partzelen arazoak eta ezaugarri fisikoak definitzen dituzte. Batzen dituena kleraz arbelean idatzia dago: “ama
lurra ederra da gure etxe erkidea, guztion etxea, alegia, bizitzeko
babesa eta elikagaiak eskaintzen dizkiguna, eta hori ahazten dugu-
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nean, orduan, kaltetzen dugu, bai bera, baita bertan bizi garen izaki
guztiak ere”.
Baratzean landare hostotsuak daude: pasio-fruta, ananaren muluak, papaiak, guanabak, martorria, tipulinak, masusta, juka… Ana
Lilian tomate eta txiliaren muluak ereiten hasi zen, “eta ereiteari
gustua hartu genion. Nekazaritza ekologikoko tekniketan gaitu ginen, eta duela urte batzuk Chiltuipáneko azokan gertuko komunitateei barazkiak eta frutak saltzen hasi ginen. Igandeetan jendea gure
produktu fresko eta osasuntsuen zain dago”.
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Orain dela hiru urte eremu malkartsuetan fruta-zuhaitzak ereiteko
erronka jarri zuten. Nekazari trebeenek ere zalantzan jartzen zuten
mendi-mazela kontuan hartuta. “Lurzoru mota guztietan ahal dela
egiaztatu dugu”, dio harro Ana Lilianek. Baratzeak lana sortzen du,
eta hori da beste onura bat. Lau pertsona kontratatu dituzte, eta to-

kiko enplegu-iturri bihurtu da. Horrez gain, euren jasangarritasuna
nahiz elikagaien burujabetza ziurtatuta dago, eta etxebizitzaren inguruan mikroklima atsegina eratzen da. Aurrekoari eutsiz, pixkana
San Isidro kooperatibako beste etxebizitza batzuetara zabaltzea du
helburu.

Ana Lilianen familiaren esperientziari esker, bestelako nekazariek
denbora laburragoan nekazaritza ekologikoko baratzea lortuko dute.
Lurraldean urik ezari aurre egiteko erretenak eraikiko dira. Modu
horretan, ura gordeko da, eta lurraren elikagaiak mantenduko dira.
Halaber, egiaztatuta dago landareen dibertsitateak laguntzen diola
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mikroklimari baita izurriak tratatzeko bilatzen den orekari ere, bestela, uztak suntsituak geldi baitaitezke.
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ten. Erlategiari buruzko ezagutza teoriko eta praktikoaketa izurriak
saihesteko teknikak ikasi zituzten,esate baterako, har-izurriak.
Ekoizpena urtean bitan ateratzen da: urtearen bukaeran (abendua)
eta urtearen hasieran. Urtearen bukaeran erlategiak eztiarekin 30
erlauntz baditu, El Enjambrek gutxi gorabehera 7 suil atera ditzake.
Bakoitzak 30 botila ditu, eta unitateko 4 dolar balio dute. Lehenengo diru-sarrerekin materialak gordetzeko txanpa eraiki zen. Ha-

laber, ura gorde eta tresnak garbitzeko harraska eta komuna egin
zituzten. Baina bultzadarik handiena Eusko Jaurlaritzak eman zuen
2017. urtean: komodatuan (erabileraren mailegua) duten lurrean
etxe mistoa eraikitzeko funtsak esleitu zizkien. 2018ko otsailaren
15ean inauguratu zen.

Gazteen taldeari eztitik beste produktu batzuk lortzeko gaitasuna eman
zitzaion. Saiakuntzak egiten formula findu zuten. Alexander Cortezek
29 urte ditu, eta 2014. urtetik dabil
kooperatiban. Gaur egun merkatua
aztertzen du, salgaiak dendetan nola
mugitu hobeto ikustearekin batera.
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Naturarekin antolatzen den harreman bikaina adierazteko beste
esperientzia bat Juajoyo baserrian, San Vicente departamenduaren
Tecoluca udalerriko La Soledad kantoian, El Enjambre ezti naturalerako elkarte kooperatiboan bizi dute. Kooperatibako burua María
Marta Henríquez da, eta 60 urte ditu.

Erleak erkidegotik hurbil dauden landare desberdinez elikatzen
dira: kakaoaren lorea, Gliricidiarena, ibaiko arbendolondoa,
ezti-xurgatzailea, mangoa, txilintxa, anakardondoa, lore horia,
su-lorea, ahuntz eta San Andreseko lorearen mulua. “Lorearen
nektarra, ondasun meliferoa”.

20 pertsonak osatzen dute El Enjambre: 7 emakumek eta 13 gizonek. Horietatik lau gazteen taldean daude, eta eztia zapore desberdinekin egiten dute: eukaliptoa, menda, propolioa, jengibrea eta
baltsamoa. Gainera, eztizko xaboi eta xanpuak gauzatzen dituzte.

El Enjambrek 2014. urtean ekin zion ibilbideari. 10 erlauntz eman
zizkieten dohaintzan eta Movimiento Popular de Agricultura Orgánica (MOPAO) deritzanak trebatu zituen. Gerora, estatuko erakundeekin erlauntzen proiektua irabazi zuten, eta 200 erle-kaxa lortu zituz-

El Enjambre kooperatiba geroz eta
indartsuagoa egiten den heinean,
laguntza handiagoa eskaintzen dio
erkidegoari berari.
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El Salvadorren El Enjambre erreferentzia bada, Nikaraguan dagoeneko lortu du maila hori Gloria Quintanilla kooperatibak. Aurrekoaren harira, nekazaritza ekologikoko jardunagatik eta nork bere
burua asetzeagatik goresten dute. Bere produktu nagusiaren leloak
ospe handia du: “kafea landako emakumearen aromarekin”.
11 urte igaro ondoren, batez ere, kafe organikoarekin ari dira. 20
bat sagarrondo laboratzen dituzte, eta oinarrizko aleak ere lantzen
dituzte, txilea, juka, kanela, musazia, limondo, titaya eta guineoez
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gain. Lau partzela erakusgarri dituzte laboreen dibertsifikazioari,
hezi biziei, haizea hausteko gortinei eta ongarri organikoari buruz.
Bere zeregina biztanleei kalitate oneko nekazaritza ekologikoko zerbitzu eta produktuak eskaintzea da. Bide horretatik, landa-turismo
jasangarria sustatzen dute, ingurumena errespetatzeaz gain, bazkideen eta komunitatearen bizi-baldintzak hobetzeko.

Era berean, Ixim Ulew IALAk nekazaritza ekologikoa birika nagusitzat du. Erdialdeko Amerikako eskualdean eta Kariben aldaketa
klimatikoaren aurkako borrokan nekazaritza ekologikoko igarobidea
zabaltzeko erreferentziazko zentroa izango da. Beraz, honako hauek
sustatuko ditu: nekazaritza ekologikoko ekoizpen-arloan gaitasunak, sistema horien inplementazioa eta arriskuak kudeatzeko
nahiz erresilientziarako neurriak.
Joel Orozko Gonzálezek 26 urte ditu, eta Nikaraguako Jinotega
udalerrikoa da. Bere familia nekazariez osatuta dago. Ixim Ulew

IALAren kide da, nahiz eta dagoeneko unibertsitatean ingeniaritza
agronomoa ikasi eta CONPOW kooperatiban praktikak egin. Nolanahi ere, bertan boluntario modura gelditu zen laguntza eskaintzeko.
Zuzentasunari, generoari, bidezko merkataritzari, kontabilitateari
eta abarri buruzko ikastaroak egin ditu.
2017. urtean nekazaritza ekologikoa ikasteko aukera eman zioten,
eta horri ekitea erabaki zuen. Jakitun da gauza, kultura, kontzeptu
asko ikastearen eta komunikazioaren garrantziaz… “Inoiz ez zaio
ikasteari uzten. Ezagutza partekatzen denean ikasten da”.
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