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Munduaren zer ikuspegi dugun

M

Ekoizpenaren ikuspegi k familien eta erkidegoen
elikadura-premiak asetzea xede zuten landa
bioanitzeta k ekoizpen agroindustrialetara aldatu
gara; monolaborantzan oinarritu eta, sarritan,
ekoizten diren lekuan bertan ere kontsumitzen ez diren
ekoizpenetara.
Monolaborantza eta ondasun komunen –lurra, ura,
basoak, haziak, ezagutza…– priba zazioa batera etorri
ziren. Jabetza komunaren edo erkidegoaren
pertsonaren elikadurari
jabetzaren ordez jabetza
indibidualak etorri ziren, eta
o
n d a s u n h o r i e n
“Elkartasuna edo ezagutzen ez dugun
aprobetxamendu eta
hori zaintzea zailagoa da; hortaz,
erabilera kendu zitzaien
tokiko
familiei. Erabakiak
ekoizle agroindustrialari ez dio ardura
erkidegoetan hartze k lanbere produktuaren benetako
bulegoetan hartzera aldatu
zen.
kalitateak, eta kontsumitzen

undua pairatzen ari den krisia zibilizazio-krisi,
faktore askotako krisi eta bizia edo planetako
bizi desberdinak arriskuan jartzen dituen
krisi gisa deﬁnitzen dugu. Egoeraren analisi orokor
horreta k abiatuta, nekazaritzarekin, elikadurarekin eta
herri nekazari eta indigenekin zerikusia duen alderdian
jartzen dugu arreta Bizilurren.

Planetan bizi garen milioika
buruzko erabakiak
nazioarteko hamar
korporaziok hartzen dituzten
munduan bizi gara.
I ra u l t za b e rd e a re n e t a
nekazaritza kapitalistaren
garapenak ekarri ditu gaur
egungo datu hauek:
munduan goseak dauden
pertsonen % 70 elikagaien
duenari ez dio ardura zein
Hazien, biodibertsitatearen
ekoizleak dira, gehienak
eta
tradizionalki horiekin
emakumeak.
baldintzatan bizi den ekoizlea”
batera doan ezagutzaren
Sistema agroindustrial honek
kasua are lazgarriagoa da;
oso ezaugarri zehatzak ditu,
izan ere, baliogabetu,
hogeigarren mendeko lehenengo hamarkadetako gerradesjabetu eta laborategietara eramanak izan direnez,
industrieta k abiatuta diseinaturikoak dira eta
haien gaineko erabakitzeko ahalmena ere lekualdatu
nekazarien mundua aldarazi dute; bai ekoizpen-sistemei
egin zen. Emakume nekazariek milaka urtean zehar
bai erreprodukzio-sistemei dagokienez.
egindako hazien zaintza eta hobetze-lana ezkutatu
egin zen, ukatu egin zuten –kasurik txarrenetan, bai eta
Munduan goseteari amaiera emateko aitzakiarekin,
legez kanporatu ere– eta ondoren, haien etekin
40.eko urteetan, elikagaiak ekoizteko metodo klasikoak
propiorako erabili zuten.
ordeztuko zituen industria-sistema bat garatzen hasi
zen. Gaur egun pairatzen ditugun hainbat joera eta
Handizka pentsatutako eredua dugu hau; inbertsio
ondoriotarako oinarriak ﬁnkatu zituen sistema berri
handiak, gastu handiak eskatzen dituena, eta irabazi
horrek.
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Nekazarien bizimoduan ere aldaketak
Iragate horrek ekoizpenaren ingurua ez ezik landaeremuetako erreprodukzio-logika osoa ere aldatu du,
pertsonen arteko harremanak eta eguneroko
bestelako alderdi batzuk ere. Idealismoak nahastea
eragin diezaguke.

handiak lortzea xede duena. Merkatuaren logika da,
dirua eta salgaiak mugitu egin behar dira.
Aldaketa-plana gauzatzeko, gauza batzuk falta ziren eta
beste batzuk sobera zeuden...
Pozoiak eta ongarri kimikoak falta ziren –sistema horri
ezin baitzaio eutsi agrotoxiko kan tate handiak erosi eta
erabili gabe– eta sobera... nekazariak zeuden.
Sistema "moderno” horrek makinen aldeko apustua
egiten du (traktoreak, hegazkin txikiak, moskitoak…),
lan-eskuaren premia murrizten du eta erkidegoak
kanporatzen hasten da.

Iraultza berdearen aurre k ere patriarkatua lasai asko
zebilen jada landa eremuetako herri eta auzoetan,
baina kapitalismoa, patriarkatu horrekin bat eginda,
eraldatu egin zen eta askotariko zapalkuntzako egungo
sistema hau sortu zuen.

Maila handiko monolaborantzako eredu honetan
ekoizten dena ez da kontsumitzen ez saltzen
hurbiltasunaren edo herritarren premien araberako
irizpideekin. Benetako negozioa garraioan dago,
elikagaiak munduaren mutur bate k bestera eramate
horretan.

Sistema agroindustrialak pertsonen eta lanaren arteko
harremana aldatu zuen, eta onura ekonomikoak
eragin ditzakeen gauza gisa konpar mentatu eta
kategorizatu zuen. Horrek lanaren sexuaren araberako
banaketa areagotu zuen eta gizonen eta emakumeen
arteko lan partekaturako denbora murriztu; aldi
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berean, emakumeen lan-karga handitzen zuen (lanaldi
hirukoitza).
Emakumeen gizonekiko mendekotasuna handitu zuen;
nekazaritza industriala "gizonena da, eta emakumeak
"....rentzat lan egiten dute", besterik ez. Boterea diruan
dago, hortaz, ekoizpen-lana egiten duenak dauka
erabakitzeko gaitasun handiagoa; aldi berean, gauza
txikiak gauza mantsoak, emakumeen ezagutzak… balioa
galtzen ari dira.
Gero eta bertakotze txikiagoa duten harreman horien
ondorioz, ez dago zaintzarako tokirik eta gero eta
maizago, zeregin horiek kanpora bideratzen dira.
Con nuum bat dago; izan ere emakumeak dira oraindik
ere zeregin horien ardura dutenak; lehen familiakoak
izaten ziren arren, orain emakume langileak dira,
a s ko t a n o s o e g o e r a m i s e r a b l e e t a n l a n e a n
dihardutenak.
Aldatu ez den beste gauza bat inbisibilitatea baita, hori

eta zaintzarako lanorduen onarpen txikia.
Familiaren arteko harremanak eta mundua ikusteko
moduak ere aldatu egin ziren.
Ez dugu uste lehen ere dena lan kolek boa eta
elkartasuna zirenik, baina sistema honek
lehiakortasunean oinarrituriko harremanak sakondu
ditu, zeinek bere buruari begiratzea, alegia. Lanesplotaziorako modu berriak ere ekarri ditu, batez ere
landa-eremuetako emakume langile etorkinen
kasuan.
Egoera hori nazioartean ere errepikatzen da, eta
planetaren mutur bateko zein besteko ekoizleak aurrez
aurre lehian jartzen ditu eta lur eta lurralde gabetzeko
prozesuek, nekazarien eskubideen urraketak eta haien
borroken kriminalizazioak larriagotzen dute.
Halako zentzugabekeriak zerbait ekarri badu,
nekazarien erreakzionatzeko gaitasuna,
elkartasunezko harreman internazionalistak eta
sistemaren kontrako posizio globalak izan dira.
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Pertsona kontsumitzaileekiko harremanak urrunduz eta
merkan lizatuz joan dira bitartekariak sartu direne k.
Elkartasuna edo ezagutzen ez dugun hori zaintzea
zailagoa da; hortaz, ekoizle agroindustrialari ez dio
ardura bere produktuaren benetako kalitateak, eta
kontsumitzen duenari ez dio ardura zein baldintzatan bizi
den ekoizlea.

Elikadura-burujabetza da proposamena
Gaur egun Elikadura-burujabetzan islatzen den
nekazarien ezagutza benetako alterna ba da, eta
horretan oinarrituta eraiki nahi ditugu elikagaien
bestelako ekoizpen, banaketa eta kontsumo moduak
eta gure artean eta munduarekin erlazionatzeko
bestelako moduak.
Elikadura-burujabetzak munduari beste modu batean
begiratzeko proposamena luzatzen digu, kapitalaren
interes ekonomikoen gaine k, alegia.

Naturarekin dugun harremana ere aldatu egin da. Urte
asko daramatzagu ondasun naturalak aprobetxatzen eta
gehiegikeriaz erabiltzen, baina agroindustriarekin, hori
larriagotu eta biderkatu egiten da.

Herriek elikadura-, banaketa- eta kontsumo-sistemak
erabakitzeko duten eskubidea eta munduko biztanle
guz ek elikagai osasungarri
eta kalitatekoak eskuratzeko
“Gaur egun Elikadura-burujabetzan
duten eskubidea babesten
islatzen den nekazarien ezagutza
ditugu.

Hazi egiten da; lehen sistema
endogamikoak genituen,
e s p a z i o a k m u g a t u t a ko
aukerekin; eta orain, gure
planeta osoa hartzen dugu
benetako alternatiba da, eta horretan
eta aukerak mugagabeak
Bide hori elkar hartuta eta
oinarrituta
eraiki
nahi
ditugu
direla iruditzen zaigu.
horizontalean ibili behar da,
Hazi egiten da ondasunen
gure
balore kontsumistak
elikagaien bestelako ekoizpen,
priba zazioa eta
a l d a t u t a
e t a
banaketa
eta
kontsumo
moduak
eta
merkan lizazioa handitu
ekofeminismoarekin,
eg iten d irela ko ; etek in
desazkundearekin
eta ongi
gure artean eta munduarekin
gehiago lortu nahi
bizitzearekin batera ikasiz,
erlazionatzeko bestelako moduak”
ditugulako denbora
pertsonen bizitza eta
laburragoan, eta
planetaren jasangarritasuna
horretarako, naturaren beraren denborak estutu egiten
erdigunera ekartzen duten sistemetan oinarrituriko
ditugu.
aldaketa sozial eta ekonomikoa ahalbidetuko duen
Eta teknologia berriek orain arteko suntsipen-mugak
herritarren tokiko botererantz joateko.
apurtu dituztelako ere bai.
Azkenean, naturarekiko gure harremana gero eta
Hortaz, gure iritziz, elikadura-burujabetza, egungo
urrunago dago, eta gero eta maizago oinarritzen da
egoeran, premiazko zeregin bihurtu den eskubidea da.
interes ekonomiko eta merkatu-interesetan.
Bidean eta begirada zabalduz jarraitzen dugu
Eta horrek guz ak bestelako harreman-elementu
Gure elkartea 2002 urtean sortu zen “Bizilurbatzuetara eramaten gaitu. Dirua da orain erdigunea,
Promoción, Educación y Defensa del Medio Rural"
boterearen eta pribilegioen iturri.
izenarekin, Urduñako, Bizkaiko udalerri txiki bateko
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tokiko garapena agroekologiaren eta elikaduraburujabetzaren ikuspuntu k sustatzeko.

mugimendu an faxistekin, eta abarrekin,
konfrontazioko, erreibindikazioko eta elkartasuneko
jarrera poli ko nabarmena dutelako; salaketaekintzen aldekoak direlako, kaleetan presente
daudelako, gizartea aldarazteko jarrera dutelako eta
zapalkuntza sistema kapitalista eta patriarkalaren
alterna bak bilatuz kontzientziak asaldatzen
dituztelako.

Hala ere, urte luze hauetan, euskal nekazarien
s i n d i k a t u e t a ko e t a n a z i o a r t e ko n e k a z a r i e n
sindikatuetako pertsonak eta internazionalismo k eta
garapenerako lankidetza k etorritako pertsonak atxiki
izanak, hasierako jarduera-eremua birpentsatzea eragin
zuen; eta elkartearen eragin eta sentsibilizazio-lana
Euskal Herri osora hedatu zen, eta nazioarteko
lankidetza jarduera-ildo nagusietako bat bihurtu zen.
Hartara, 2006. urtean egituratu zen gaur egungo Bizilur,
honela iden ﬁkatuta: "Bizilur-Lankidetzarako eta
Herrien Garapenerako Erakundea /Asociación para la
Cooperación y el Desarrollo de los Pueblos”gisa
iden ﬁkatua.

Bizilur Desazkuntza eta Ongi Bizitzeko Sareko kide da,
eta bertan desazkundearen eremuan sartzen diren
esperientziak partekatzen dira, eta, besteak beste,
lanaren, ekonomiaren birlokalizazioaren eta biziaren
jasangarritasunaren aukerak aztertzen dira.
Elkartearen jatorriak berak eta gure esperientziak eta
kezkek zehaztu zuten gure erakundearen arretaardatza landa-eremua eta nekazarien borrokak,
tokikoak eta globalak, izango zirela.
Ondorioz, Bizilurren lanaren ardatza La Via
Campesinari eta Zapa sten Mugimenduari laguntzea
da nazioartean, eta Euskal Herrian, nekazarien
mugimenduari; gure ustez, elikaduraburujabetzarantz jotzeko eta aldaketa gauzatzeko
eragile garrantzitsuenetakoak direlako. Euren
prozesuekiko errespetuaren eta hurbileko eta
etengabeko lanaren emaitza da mugimendu horiekin
dugun konﬁantzazko harreman sendoa.

Pobrezia eta desberdintasun globalen kausak bizi dugun
zapalkuntza askotariko sistema hau –neoliberala,
inperialista eta heteropatriarkala– dela uste dugun
pertsonek osatzen dugu gaur egungo Bizilur.
Diagnos ko horretan oinarrituta, gure helburua da
mugimendu sozial askatzaileei lagunduz sistema horri
aurre egitea.
Gure ustez haiek dira desberdintasunak sortzen dituen
sistema hau desagerrarazteko gaitasuna duten eragile
nagusiak, eta haiek dira ekitatea, jasangarritasuna eta
jus zia soziala oinarri dituzten bestelako garapenereduak proposatzeko beharrezko legi mitatea
dutenak. Analisi horren erdian, Bizilurrek aliatutzat
hartzen du bere burua; haien jarduna baldintzatze k
urrun, oinarrieta k demokra koki eta kolek boki
deﬁnituriko aldaketa-estrategiak indartzen eta
laguntzen dituena.

Gure helburuak lortzeko bidean, gure jarduera hainbat
eremutan kokatzen dugu. Alde bate k, Garapenerako
Lankidetza, gure iritziz, herrien arteko elkartasuna
adierazko modua dena.
Estatuen eta enpresen poli ken aurrean oso eragin
txikia duela jakin arren, gure ustez, modu egokian
erabiliz gero, gizarte zibilaren parte diren aldaketarako
subjektuak indartzen lagun dezake.

Horren ildoan, sareko lana sustatzen dugu, mugimendu
internazionalistekin, ekologistekin, nekazarien
mugimenduekin, feministekin, sindikatuekin,
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Horren ildoan, La Via Campesina eta Zapa sten
Mugimenduarekin dugun aliantza, elikaduraburujabetza eta emakumeen ahalduntzearekin zerikusia
duten prozesuei lotuta dago; biak ere, zentzu poli ko
erradikalean ulertuta, erakundeen indartzea eta generoekitatea zeharkakotasunez eta modu kri koan landuta.
Era berean, eta kanpoko ezein esku-hartzeren aurrean,
guk bultzatzen ditugun ekimen guz en testuingurua
herriek eta pertsonek euren etorkizun propioa
deﬁnitzeko duen eskubidearen defentsa da.

Beharrezko prozesua den arren, gogoeta hutsa ez da
nahikoa gure jardunean aldaketarik eragiten ez
badugu. Gure kontsumo-ereduek dituzten ondorioez
jabetuta gaude, baina jakin ere badakigu horiek
eraldatzeak duen potentziala nolakoa den, eta
Ekonomia Sozial eta Solidariorantz jotzea da gure
lehentasunetako bat.
Hortaz, eta gure ahalmenak uzten digun heinean,
elikadura-burujabetzaren eraikuntzan benetako
aurrerapausoak diren tokiko ekimenak babesten
ditugu; hala nola, kontsumitzaile eta baserritarren
Esne k Koopera ba, kontsumo-taldeak, LaboreBilbao kontsumo koopera ba, eta abar.
Era berean, paradigma hori zeharkakotasune k
ulertuta, hainbat eremuta k eraldaketa soziala
bilatzen duten proiektuen –ekonomia sozial eta
solidarioa eta ﬁnantza e koak, kasu– aldeko apustua
egiten du Bizilur erakundeak. Horrega k hartzen dugu
p a r te F i a re - B a n ca É ca p ro i e k t u a n ; l o g i ka
kapitalista k urrun, ekonomia egiteko bestelako modu
baten alde, ﬁnantzen kudeaketa solidario eta eragin
sozial posi bokoaren alde.

Lankidetza horrek nazioarteko borroka sozialen eta
nekazarien borroken gero eta kriminalizazio handiagoa
salatzeko balio behar du, gertaera horiek herrialde
askotako nekazarien kontrako errepresioa eta giza
eskubideen urraketa babestu eta zigorgabetasuna
ematen diotelako.
Borondate horren adibide prak ko eta zehatzak dira
zenbait ordezkariren bitartez abian jarritako ekimenak:
nekazarien erakundeekin esperientzia
poli ko/prak koak trukatzeko (Brasil, Erresuma Batua,
etab.) eta/edo nekazarien egoera salatzeko (Honduras,
Pales na, etab.).

Ezarritako sistema suntsituko duten eta Euskal Herrian
elikadura-burujabetzarantz jotzea ahalbidetuko duten
esperientzia alterna boen hedapenean eta haiekiko
sare eta aliantzetan ere lan egiten dugu. Bide
horretan, nekazariekin bat egiten dugu aliatu
estrategiko eta iraunkor gisa, modu zabalean ulertuta,
eta mugimendu sozialeta k eta erakundeeta k
eraikitzen ari diren tokiko alterna betan arreta jarrita.
Era berean, beste mota bateko mugimenduekin ere
aliantzak sustatzen ditugu: mugimendu feminista,
ekologista edo internazionalista, langileen eta
irakaskuntzako sindikatuak, sektore akademiko
konprome tuena, etab.
Prozesu propioei ere garrantzia ematen hasiak gara

Beste alde bate k, gaur egungo ereduaren kontrako
borrokak globala izan behar du; hau da, zapalkuntzaren
eta bidegabekeriaren kontra hemen ere, bizi garen
tokian, borrokatu behar gara.
Horren ildoan, gure iritziz, Eraldaketa Sozialerako
Hezkuntza ezinbesteko tresna da gure inguruan
kontzientzia kri koa pizteko; tokiko arazoen eta
dinamika globalen artean dauden loturak
iden ﬁkatzeko, eta, horrela, egunez egun hartzen
ditugun erabakiei eta erabaki horiek eragiten dituzten
ondorioei loturiko gogoetak eraginez: zer kontsumitzen
dugun, zer harreman mota ditugun, zer desberdintasun
errepikatzen ditugun.
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bai barrura begira bai gure aliantzei dagokienez, eta
hor k dator Joxemi Zumalabe Fundazioaren gisako
erakundeekiko lankidetza nkoa, eztabaidei laguntzeko
pedagogia askatzaileak eraikitzeko.

dugun eta noren artean egiten dugun. Elkartea sortu
zene k, bazkideen batzarrak gure erakundearen
erdigune bihurtzeko apustu irmoa egin dugu, hori
izanik erabakitzeko eta ildo estrategikoak zehazteko
espazioa; baina bai eta gu elkartzeko toki eta unea ere,
gure proiektua sendotzeko kalitateko espazioak
edukitzeko eta partekatu ahal izateko.

Kooperazioko beste euskal erakunde batzuekin
koordinazio-espaziotan parte hartzen du Bizilurrek. Bategite hori Euskadiko GGKEen koordinakundeko partaide
Gure aurreko Plan Estrategikoan aipatzen genuen
diren GGKEekin zein partaide ez izan arren Bizilurren
guretzat Bizilur erakunde feminista dela, eta auzi
iritziz erakunde aliatu estrategikoak direnekin ere
horrek, gure agenda eta lantzen ditugun gai guz ak
gertatzen da; horiek, lankidetzaren kontzientzia
zeharkatzeaz gain, gu antolatzeko moduari, guk
eraldatzaile eta poli ko handiagoa dutelako.
funtzionatzeko moduari eta
G a i n e ra , a d m i n i st ra z i o
gure artean erlazionatzeko
publikoko eta gizartearen
“Ezarritako sistema suntsituko
moduari eragiten diola
beste sektore batzuekin ere
duten eta Euskal Herrian elikadurazuzenean. Hori dela eta,
solaskidetza zabaldu nahi da,
azkeneko urteetan generonekazarien agenda
burujabetzarantz jotzea
ekitatearen aldeko
zeharkako bihurtuz, eta,
ahalbidetuko duten esperientzia
a n t o l a k u n t z a - a l d a ke t a
horrela, esaterako,
alternatiboen hedapenean eta
prozesu bat gauzatu dugu,
gobernuko hainbat
funtsezko bi alditan
instantzien artean poli ka
haiekiko sare eta aliantzetan ere lan
oinarrituta: lehenengoa,
koherenteak ﬁnkatzeko
egiten
dugu.”
diagnos koa eta bigarrena,
orduan eta administrazioen
plangintza; eta horiek, parte
barruan ere presente egon
hartzeko espazio eta
dadin.
egiturak birdeﬁnitzeko prozesu batera eraman gaitu,
eta gutxienez hiru irizpide hartu ditugu horretarako:
Azkenik, gure ustez, gure ekintzek eraginkortasun
•
Bazkideek Bizilurren proiektuan parte
handiagoa eta inpaktu handiagoa izango dute herritarrei
hartzeko eta inplikatzeko erraztasunak ematea, eta
gure borroken eta erreibindikazioen arrazoiak eta horiek
parte-hartze hori kalitatekoa izatea,
batera proposatzen ditugun alterna bak helaraztea
•
Batzarrerako espazioa indartzen eta berta k
ahalbidetzen diguten hedabideekin batera gauzatzen
bertarako topaketak zaintzen lagunduko diguten
baditugu. Hori dela eta, komunikazioa gure hedapen- eta
tresnak eta metodologiak eskuratzea;
eragin-estrategiarako funtsezko elementua dela uste
•
Talde liberatuaren lana hobetzea honako
dugu.
alderdi hauei dagokienez: koordinazioa, zereginen eta
erantzukizunen banaketa, pertsonen zaintza,
Barrura begira
komunikazioa eta dinamika ez-patriarkalak.
Bizilur osatzen dugun pertsonentzat garrantzi bera dute
Prozesu horren ondorioz, Bizilur honela egituratu da:
alderdi hauek guz ek: zer egiten dugun, nola egiten
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BATZARRA
Bizilurren erabakitzeko organo gorena izaten jarraitzen
du, eta bazkide guz ak dira bertako partaide. Urtean
gutxienez bi batzar egingo dira, eta horietan,
informatzeaz gain, denok elkartzeko eta eztabaidatzeko
espazioa bultzatu nahi da; ardatz eta erabaki
estrategikoei buruzko gogoeta egiteko eta Euskal
Herrian zein gainerako herrialdeetan egindako lan guz a
lotzeko.
Batzarrak denon artean prestatzen dira, eta erabakiak
guz en arteko adostasunarekin hartzea bultzatzen da,
baina iritzien aniztasuna eta zenbait gaitan aurrera
egiteko egon litezkeen eragozpenak kudeatzeko behar
diren tresnez hornituta. Parte hartzen duten pertsonen
zaintza erdigunean jartzea da kontua, aisialdirako
espazioak ere zainduz eta poli zatuz.
LANTALDEAK
Lau lantalde zehaztu ditugu antolatzeko: Modu

autonomoan diharduten espazio horien helburua da
lehentasunezkotzat jotzen diren gaietan, gogoetarako,
eztabaidarako, proposamenak egiteko, talde
liberatuarekin kontrastatzeko eta beste eragile
batzuekin egituratzeko espazio izatea. Bizilur
proiektuaren barruan, parte-hartze ak boagoa,
zehatzagoa eta egunerokoagoa izatea ahalbidetuko
diguten espazioak dira; izan ere, horietako partaide
gara bai talde liberatuko kideak bai proiektua
bultzatzeko gogoa eta aukera duten Batzarreko
pertsonak.
Talde horiek Bizilurrentzat estrategikoak diren eta
lehen ere aipatu ditugun, hiru ardatzen inguruan
antolatzen dira: internazionalismoa, tokiko
alterna bak eta feminismoa.
Lantalde bakoitzak plangintza propioa izango du,
funtzionatzeko eta erakundearen gainerako
espazioekin koordinatzeko modua.
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ZAINTZA TALDEA
Bizilurren antolamendu-kulturari eta gure burua beste
modu batera pentsatzeari eta antolatzeari buruzko
gogoetaren emaitza gisa, egiaztatu ahal izan dugu lan
egiteko eta koordinatzeko beste modu batzuk bultzatu
behar ditugula taldean; eraginkorragoak, bidezkoagoak
eta ez-patriarkalak. Eta alderdi horiek abian jarriak
ditugu Zaintza Taldean, talde liberatu osoa eta
batzarreko hainbat lagun kide diren espazioan.
TALDE LIBERATUA
Bizilurren talde liberatua dugu (3 edo 4 lagun), eta
horiengan dago erakundearen eguneroko jardunaren
ardura.
Talde horren koordinazio-eredua kolek boa da, eta lan
arloen arabera, atzerriratutako pertsona bat du
Mesoamerikan, eta bete beharreko zeregin eta proiektu
guz ak kudeatzeaz gain, lantaldeetan eta batzarrean ere
parte hartzen du.

Espazio horiek elkarri lotuta daude, eta komunikazioa
eta elkarlana ahalbidetzeko, hainbat tresna eta espazio
ditugu; hala nola, aldizkako bule nak eta/edo tresna
informa koak.
Bizilurren, gainera, irmoki babesten dugu euskara.
Gure iritziz, gure hizkuntzan eragin eta proak boki
babestea ere badagokio Bizilurri; beraz, lehenetsi
egiten dugu euskararen erabilera, bai gure elkartearen
baitan, bai bultzatzen ditugun gainerako jarduera
guz etan. Halaber, arreta berezia jartzen dugu
erabiltzen ditugun lengoaia eta irudiak sexistak izan ez
daitezen, eta lengoaia gure apustu feministaren isla
izan dadin bilatzen dugu.
Eraikitzen ari garen erakundea gara: ez dugu egokitu
eta gauzak egiteko beste modu batzuk pentsatzeari
utzi nahi. Hori dela eta, egitura honek gure egungo
nahiak betetzen ditu eta proiektu honi eman nahi
diogun iden tatea islatzen du, baina jakin badakigu ez
dugula baztertu behar zer garen berrikustea.
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Hiru oinarri, hiru lantalde
2.1. Tokiko aukerak

2

Arlo horretan gure zereginaren ardatz nagusia Euskal
010. urteaz geroz k, Euskal Herrian abian diren
Herrian sistema kapitalista, arrazista eta
elikadura-burujabetzaren aldeko prozesuak,
heteropatriarkalari aurre egiteko alterna bak
esperientziak eta ekintzak iden ﬁkatzen jardun
elikadura-burujabetzaren ikuspuntu k indartzea
izan dugu; haietako batzuk administrazioak bultzatuak
izanik, epe ertain eta luzera honako hau proposatzen
izan dira, beste batzuk gizarte zibilak eta beste batzuetan
dugu zehazki:
administrazioak ez du parte hartzen baina zeregin hori
betetzen dute eta eremu publikoan errepika daitezke.
1.
Elikadura-burujabetza eta elikagaien ekoizpen
Hori dela eta, Bizilurrek Bizilurren Poli ka Publikoak
agroekologikoa abian jarriko
ardatzean egin duen lanak
dituzten ekimenak unean
honako hau ahalbidetu digu
“... agroekologiaranzko
bertan babestea.
orain arte:
aldaketaren bidean gero eta
2.
Euskal Herriko
A b i a n z i r e n
nekazarien mugimendua eta
esperientzien berri jaso eta
ekoizpen gehiago daude eta, batez
beste erakunde, talde eta
ikusgai jartzea.
ere, gero eta pertsona gehiago
subjektu poli koak indartzea.
E l i k a d u r a 3.
Eredu hegemonikoari
burujabetza (EB) beste
atxikitzen zaizkio sektoreari, ildo
elikadura-burujabetzaren
burujabetza batzuekin lotzea
horri jarraitzeko gogoaz.”
ikuspegia txertatuz aurre
ahalbidetuko digun marko
egiten dioten espazioetan
teorikoa eraikitzea.
parte hartzea.
EB bultzatzeko
4.
Tokian toki k, eta globalarekin lotuta,
prozesuan dauden beste erakunde, administrazio eta
elikadura-burujabetza bultzatzen duten poli ka
kolek bo batzuen arteko lotura-tresna izatea.
publikoak indartzea.
Honela gauzatu da lan hori:
•
Hainbat esperientziari buruzko gogoeta eta
Jarduera-ildoak
iden ﬁkaziorako espazioak sortuz.
Bizilurrek hainbat eragilerekin garatu ditu lankidetza•
Ordezkari poli koen edo administrazioetan lan
prozesuak, bai maila globalean bai Euskal Herrian.
egiten duten teknikarien eta nekazarien mugimenduko
Guz ak kapitalismoari aurre eginez eta den-denak,
pertsonen sentsibilizazio-prozesuan lagunduz.
globalak zein tokikoak, gero eta hurbilagoak, bai
•
Hainbat komunikazio-produktu landuz.
arazoei dagokienez bai arazoak konpontzeko
•
Nazioartean, erakundeenganako eragin
estrategiei dagokienez.
poli koaren osagaia txertatuta, nazio mailan tokian
Nazioartean subjektu nekazari eta indigenaren
tokian baino gehiago.
indartzea eta alterna ba ekonomikoen sortzea
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elikadura-burujabetzarekin batera egin da.
Euskal Herrian, gure lana alderdi poli ko eta
ins tuzionalean ardaztu dela uste dugu, tokiko prozesu
eta alterna bak babesteko estrategia bigarren mailan
utziz.
Gure ustez bi aldeak bateragarriak dira eta elkar
elikatzen dute: alde poli koa babesteak prozesuak
elikatzen ditu, baina alde poli koak prozesuen premia
dauka benetako alterna ba bihurtzeko.
Euskal Herrian elikadura-burujabetza eraikitzeko
hainbat esperientzia eraikitzen edo sendotzen ari dira
gaur egun, eta hein handi batean poli ka oﬁzialek
e za r r i ta ko e n e re d u a l te r n a b o d e s b e rd i n a k
proposatzen dituzte, eta halako diren heinean, ez dute
erakundeen inolako babesik jasotzen. Horren aurrean,
gure iritziz, kanpoko babesari esker alterna ba sare
sendoa sortu, hazi eta zabaldu ahal izango da.
Ikusten ari gara “tokikoa” gero eta mendekoagoa dela

priba zazio-logika, logika merkan lista eta
indibidualisten aurrean. Horren aurrean, alterna bak
bultzatu nahi dituzten administrazioek ere gero eta
jarduteko tarte txikiagoa dute. Hala ere, zenbait
administrazio bide alterna boak aztertzen ari dira
alderdi publikoa blindatzeko edo alde publikoa
b e r re s ku rat ze a a h a l b i d e t u ko d u te n b i d e a k
bultzatzeko.
E g i n d a ko a z , e g i t e n a r i g a r e n a z e t a b e s t e
kolek bo/lurralde/prozesu batzuetarako lagungarria
izan daitekeenaz ikuspegi osoa edukitzea ezinbestekoa
da, trukatzea eta errepikatzea bultzatzeko. Horri
dagokionez, orain arteko ibilbideari esker bide
horretan erreferente izan gaitezke eta ezin dugu
lanean eman ditugun urte hauetan pilatutako ezagutza
baliatzeko aukera alferrik galdu.
Hain zuzen ere, alterna bei dagokienez, ekoizpen
agroekologiko eta dibertsiﬁkatuen bilakaera gertatu
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dela ikusi dugu azken urteotan. Formazio-eskaintza
zabala egon da horretara bideratuta -ikastaroak, bisitak,
trukeak edo tailerrak- eta emaitza nabarmena da:
agroekologiaranzko aldaketaren bidean gero eta
ekoizpen gehiago daude eta, batez ere, gero eta
pertsona gehiago atxikitzen zaizkio sektoreari, ildo horri
jarraitzeko gogoaz.
Kontsumoari dagokionez, 2006. urtean Nekasarea sarea
sortu zene k, alterna ba kolek boak lantzen ari direla
ikusten dugu. Ordu k hona, nabarmen handitu da
kontsumo-taldeen kopurua. Gure ustez, gaur egun
koordinazio handiagoa behar dute halako ekimenek
haien hasierako irizpide eraldatzaileari euts diezaioten.
Ekimen horiek guz ak aztertu eta haiei babes
koordinatua emateak, gure ustez, elikaduraburujabetzaren aldeko antolamendu kolek boan urrats
handia ekarriko luke. Gainera, merkatu sozialean

elikagaien hornikuntzarako zirkuituak ﬁnkatzeko,
ekonomia birkokatzeko eta eremu horietan bestelako
harremanak bultzatzeko ardura zabaltzeko bultzada
handia izango litzateke.
Aliantzak
Helburu horiek lortzeko, urte hauetan lotu eta
indartzen jarraitu nahi ditugun aliantzez gain (ba k bat
EHNE Bizkaia/Etxalde-rekin), ezinbestekoa iruditzen
zaigu gure aliatu berri izatea nahi dugun subjektuak
zein diren zehazten lagun dezaketen irizpideak
ﬁnkatzea:
o Nekazarien mugimenduak.
o Proiektu kolek boak.
o Agroekologian oinarrituriko proiektu
produk boak.
o Generoaren gaia lantzen duten kolek boak,
landa-eremu edo nekazarien eremuari lotuak.
o Ekonomia Sozial eta Solidarioko ekimenak.
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o
o

o

Desazkundearen inguruko esperientziak.
Ekonomia zirkularra, bestelako sistema
ekonomiko eta soziala, sistemaren aurreko
alterna bak bultzatzen dituzten ekimenak.
Elikadura-burujabetza bultzatzen duten
administrazioak.

Ekintza Planaren ezarpena jagoteko, Generorako
Barneko Taldea (GBT) sortu genuen 2015ean. Aldi
horretan sortu zen Hazi Feminista ere; Bizilurren
barneko kolek bo feminista, eta Euskal Herriko
espazio feministetan parte hartzen eta haiekiko
aliantzak lotzen hasi zen. 2017an gogoeta- eta
aldaketa-prozesua gauzatu genuen Bizilurren,
kolek boaren mo bazio eta zaintza oinarri zuten
metodologiak erabilita.
Horrela sortu zen Feminismoen Taldea, GBT eta Hazi
Feminista batzen dituena.

2. Feminismoak

Bizilur hasiera k izan da erakunde feminista, baina
2012an diskurtso poli ko feminista erakundearen
Helburuak
kulturari txertatzeko apustua egin genuen. Horrela,
Talde berri honen helburuak honako hauek dira:
kolek boaren ikaskuntza propioeta k abiatuta, egiteko
1.
Bizilurren ikuspegi feminista jagotea, bai
modu feminista bat txertatzen
erakundearen barrura
ari da Bizilur, bai formei bai
“...aipatzen
genuen
guretzat
Bizilur
b e g i ra b a i e ra ku n d e a k
hondoari dagokienez.
bultzatzen dituen aliantza
erakunde feminista dela, eta auzi
eta ekintzetan. Gure burua
Ildo horreta k, erakundeko
horrek,
gure
agenda
eta
lantzen
feministatzat hartu eta
zenbait emakumek bultzatuta,
ikuspegi
hori egiten dugun
genero-ekitatearen aldeko
ditugun gai guztiak zeharkatzeaz
guz
an
eta hori egiteko
antolamendu aldaketarako
gain, gu antolatzeko moduari, guk
moduan txertatzen joateko
prozesuari ekin genion
prozesuan kokatzen dugu.
Bizilurren 2012an, barru k

funtzionatzeko moduari eta gure

feminismora benetako eta
artean erlazionatzeko moduari eragiten 2.
Fe m i n i s m o a
edukiz jantzitako lanaren
erakundearen
barrurantz
bidez iragateko, baina, aldi
diola zuzenean.”
garatzea,
ikuspegi
horri be
b e re a n , B i z i l u r re k p a r te
eutsiz, batez ere orain, antolamendu berriari esker
hartzen duen espazio eta prozesu guz etan isla edukiz.
beste modu bateko harremanak izatea eta erabakiak
beste modu batera hartzeko aukera dugun une
2013an autodiagnos ko feminista egin genuen, eta
honetan.
genero-ekitatearen aldeko Ekintza Plana lantzeko balio
izan zigun horrek; bertan, Bizilurrek, beste iden tate
batzuekin batera, zaintza eta biziaren
jasangarritasunaren zentralitatean oinarrituta,
iden tate feminista lantzen jarraitzeko beharrezko
neurriak jasotzen dira.

Helburu horiek berberak jarri ditugu gure kanporako
lanetarako eta gure aliantzetarako ere. Ikuspegi
feminista lankide ditugun beste erakunde batzuetara
txerta dadin nahi dugu.

16

Ibilbidea eta 2018 / 2022 Ildo Estrategikoak

Jarduera-ildoak
Epe labur eta ertainean, honako erronka hauek ditugu:

Ÿ

1. Gurekin, emakumeokin:
Bizilurren egungo errealitateari egokituriko generoplana garatzea eta ezartzea, abiapuntutzat 2012an
landu genuen Genero Plana hartuta.
Ÿ Ikuspegi feminista duen plangintza estrategikoa
eraikitzea Bizilurren.
Ÿ

Aliantzak
Bide hori beste talde feminista batzuekin batera
–Euskal Herrikoak eta nazioartekoak– baino ezin dela
egin uste dugu. Baina nekazarien aliantzetan
erakundeetan ikuspegi feminista txertatzeko gure
presentzia garrantzitsua dela ere uste dugu.
Euskal Herrian lehentasuna ematen diogu Etxaldeko
Emakumeak taldea egiten ari den lanarekin
jarraitzeari, taldea sendotzeari eta emakume
nekazarien auto-antolamendurako egitura baten
aldeko apustuari.

2. Beste emakumeekin:
Ÿ Euskal Herriko talde feminista eta LGTB taldeekin
(EHko Emakumeon Mundu Martxa, Bilgune
Feminista, Emakumeen Asanblada, Sare
Lesbianista…) harremanak sendotzea.
Ÿ

Ÿ

Emakumeen taldeak babesteko lana zabaltzea
eta La Via Campesinarekiko gure aliantzan,
emakumeen ardatzean egiten dugun lana
sendotzea. Eta horren ondorio izatea proiektu
zehatzagoak eta gure proiektuetan
zeharkakotasun handiagoa.

Emakume nekazari eta LGTB taldeekiko
harremanak sendotzea eta zabaltzea nazioartean,
La Via Campesinaren baitan, eta aliantza horiek
proiektuen logika gainditu eta urrunago irits
daitezen. Epe laburreko erabakietako bat da
ardatz nagusi feminismoa duen proiektu bat une
oro abian edukitzea.

Era berean, Euskal Herriko Mundu Martxan ere parte
hartzen du Bizilurrek, askotariko espazioa izanik,
nekazarien ikuspegi k ekarpen asko egin daitezkeela
uste dugulako.
Nazioartean, LVCko zenbait erakundeekiko aliantzak
emaitzak ematen ari dira eta harremanak estutzen
doaz. Gure ustez, garrantzitsua da Txileko Anamuri eta
Brasilgo MMC-koekin harremana izaten jarraitzea,
luzaroan daramagu elkar lanean eta.
Beste espazio feminista batzuetan ere parte hartzen
dugu, hala nola, Chiapaseko emakume zapa stek
aldizka antolatzen dituzten topaketetan.

Tokian tokian elikadura-burujabetzarekin loturiko
emakumeen mugimenduak babestea eta
indartzea, Etxaldeko Emakumeak, hain zuzen;
elikadura-burujabetzaren alde egingo duen
diskurtso feminista propioa eraikitzeko. Talde
honetan ez gara laguntzaile tekniko huts izango;
partaide baizik.

3. Internazionalismoak

3. Egiten dugunarekin:
Ÿ Erakunde zapa sten eta LVCko erakundeen
proiektuak eta harremanak zaintzea (babestea)
diskurtso eta funtzionamendu feministagoak
lortzen laguntzeko; feminismoa eta dibertsitatea
proiektu guz etan zeharkako bihurtzea.

Sortu zene k, Bizilurren lan-ardatz nagusietako bat
izan da, eta da, elkartasun internazionalista, eta ardatz
estrategiko bihurtu da bai hainbat herrialdetako
erakundeekiko proiektuen garapenaren bidez bai

17

Ibilbidea eta 2018 / 2022 Ildo Estrategikoak

Euskal Herriko elkartasun internazionalistako sareetan
parte hartuz.

eragitea proiektuen ekintzak osatzeko funtsezkoa
da, Herriek eta pertsonek euren etorkizun propioa
deﬁnitzeko duten eskubidea babestea abiapuntu
hartuta be .

Hortaz, gure ekintzek zentzua hartzen dute erakundeensare batean txertaturik badaude, Ipar nahiz Hego
globalekoak eta jus zia sozialaren paradigman
3. Bizilurren ustez beharrezkoa da gure
oinarrituta eraldaketa xede dutenak, oinarrizko zutabe
aliantzetako espazio estrategiko eta sareetan parte
elikadura-burujabetza eta
hartzea, haien eta bertako
feminismoa izanik.
bazkideen ikuspegia
“Hortaz, gure ekintzek zentzua hartzen
p a r te kat u ta eta h a i e n
B i z i l u r re n to k i a n to k i ko dute erakundeen-sare batean txertaturik
borrokak nabarmenduta,
l a n a r e n h a s i e r a badaude, Ipar nahiz Hego globalekoak eta
hemen zein han, ordena
Mesoamerikan (Mexiko eta
poli ko eta ekonomikoaren
Guatemala) hasi zen, herri justizia sozialaren paradigman oinarrituta
b e h a r r e z ko a l d a ke t a k
indigenen autonomia eta
erdiesteko.
eraldaketa xede dutenak, oinarrizko
euren lurraldeen defentsaren
zutabe elikadura-burujabetza eta
alde jardunez. Ordu k hona,
Jarduera-ildoak
Bizilur Zapa smoaren
Etorkizunari begira, Bizilurrek
feminismoa izanik. ”
aliatuetako bat bihurtu da
presentzia duen herrialdeetan
Mexikoko Hego-ekialdean.
e g i n d a ko l a n a r i b u r u z ko
balantzea egiten ari gara lankide ditugun kontrako
aldeekin; hartara, gure plan estrategiko berriaren
Era berean, elikadura-burujabetzarekin eta emakumeen
arabera, non egon nahi dugun eta norantz joan nahi
ahalduntzearekin zerikusia duten prozesuetan
dugun zehaztuko dugu.
Nazioarteko La Via Campesinari babesa ematea
nazioarteko gure ekintzen ardatz nagusietako bat
bihurtu da, presentzia nabarmenagoa izanik
Epe ertainean, LVCko emakumeekin estuago lan egin
Hondurasen, Mexikon, Argen nan eta Brasilen.
nahi dugu nazioarteko koordinazioa babesteko eta
feminismo baserritarra eta herri feminismo
k o n t z e p t u a k s a k o n t z e k o ; a g r o e ko l o g i a ko
Helburuak
1. Pertsonen eta herrien askapena lortzeko
kolek boarekin egiten dugun lanaren antzera. Ez dugu
bidean, nazioarteko lankidetzako proiektuek gure lanbaztertu behar LVCren beste eskualde batzuetan ere
laguntzea, mugimenduaren premien arabera, edo
ardatz nagusi izaten jarraitzen dute, baina tresna hori
beste kolek bo batzuei ere, aldaketa klima koaren
gainditu nahi dugu, mekanismoak dibertsiﬁkatu nahi
edo migratzaileen ingurukoak, kasu, egoerak hala
ditugu aliantza iraunkorrak lortzeko –ez hierarkikoak–
eskatzen badu.
eta horieta k, elkarrekin bide egiten jarraitzeko
elkarrekiko ezagutzak lortzeko.
2019an 25 urte beteko dira Zapa sten Altxamendu k,
eta horrek bidea ematen digu "Juntas del Buen
2. Gure iritziz, garapenerako poli ka publikoetan
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Mundubat, VSF, etab.) egituraketa k abiatuta (2013an,
Jakartan egin zen LVCren VI. Konferentzian hasi eta beste
hainbat saiotan jarraitu duena: Paris, Haga, Bergara eta
Derio, VII. Konferentzian), nazioarteko nekazarien
mugimenduak egiten duen lana ahalik eta hoberen
koordinatzeko prozesua gauzatzen ari gara.

Gobierno Zapa sta” izenekoen prozesua eta, horren
hari k, herri indigenen autonomiaren
eraikuntzaprozesua ere agendan txertatzeko.
Gure proposamen guz etan, eta bazkideekiko
elkarrizketetan, aurrera jo behar dugu orain arte
horrenbesteko presentzia/ikusgarritasuna izan ez
duten alderdiak lankidetza eta aldaketarako
hezkuntza-prozesuetan txertatzeko; hala nola, generoeta sexu-aniztasuna eta ikuspegi dekolonialak.

Hondurasen, kasu, bistakoa da euskal GGKEek hainbat
sektoretako beste mugimendu sozialek (Giza eskubideak,
osasuna, ekoizpena, komunikazioa, etab.) proiektuen
b i d ez e g i n d a ko l a n a k eta e u s ka l e ra ku n d e e k
(legebiltzarrak, giza eskubideen batzordeak, udalek,
alderdi poli koek eta abarrek) egindakoak nabarmen
lagundu duela herrialdearen egoerari buruzko
pertzepzioa handitzen eta hobetzen.

Orain arte "nekazarien” ikuspegi k soilik lan egin
badugu ere, gure ustez estrategikoa da arrantzari
buruzko eztabaida eta formazioa eta horren inguruan
sortzen diren gogoetak –elikagaien ekoizpena, elikadura
osasungarria, ekologia, etab.– ere agendan txertatzea.

Koordinazio-lan horri esker (2018ko otsaila), Hondurasen
lan egiten duten GGKEen talde bat sortu zen
(Hondurasekin Elkartasuna), informazioa eta analisiak
trukatzeko eta, ahal den heinean, gure jarduerak hobeto
koordinatzeko eta ahaleginak eta baliabideak
op mizatzeko.

Ahaztu ezin dugun beste zeregin bat da maila globalean
elikadura-burujabetzari buruz sortu den ezagutzaren
sistema zazioa eta itzulpena, eta lankide ditugun
kolek bo eta kontrako aldeen testu eta materialak
biltzea eta zabaltzea.

Horrekin batera (hain zuzen 2016ko martxoan, Berta
Cáceres hil ondoren), Hondurasekiko Elkartasuna
adierazteko Erakundeen Euskal Plataforma sortu zen.

Gure aliantzak indartzeko erronka dugu aurrean. Hori
d e l a e t a , ga r ra n t z i t s u a d a a l i a t u b a ko i t z a k
estrategikotzat jotzen dituen nazioarteko espazioak
(biltzarrak, mintegiak…) partekatzea konﬁantzazko
harremana sendotzeko; ins tuzionala bada ere,
harreman pertsonalak ere hartzen dituelako.

1994an, Chiapasen indigenak altxatu zirene k, bakearen
aldeko kanpamentu zibiletan parte hartzeko eta
autonomia zapa sta ezagutzeko, ehunka lagun
zapa sten komunitateetara eraman dituen euskal
elkartasunaren ibilbideari gehitu behar zaio zapa sten
komunitateekin lan egiten dugun euskal erakundeak
2016az geroz k egiten ari garen ahalegina, Txiapasen
Alde Sarean islatzen dena.

Aliantzak
Bizilurrek La Via Campesinarekin batzen ditu indarrak
nazioartean. Gogoeta horren emaitza gisa, elikaduraburujabetzaren eta baserriko nekazaritza jasangarriaren
aldeko sinergia poli koen eta antolakuntzazkoen
egituraketa, antolamendu, koordinazio eta bilaketaprozesua gauzatzen dugu.
LVCko Europako aliatu talde baten (Grain, TNI, Crocevia,

Txiapasen Alde, autonomia indigena eraiki izanaga ko
miresmena adierazi eta Chiapaseko emakume eta herri
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indigenen askapen-prozesuekiko, bereziki emakumeen
askapen borrokarekiko, elkartasuna adierazteko sarea
da. Bizilur, Lumal k Herriak, Euskadiko Bakea eta
Elkartasuna, Mugen Gaine k, Berdinak Gara eta
Mundubat erakundeek bat egin dugu koordinazio-lan
horretan, bai Euskal Herrian bai tokian bertan, egin
behar diren salaketak egiteko eta Chiapaseko zapa sten
komunitateetan eragiteko.

Lan horren osagarri, Bizilurreko hainbat lagunek
hartzen dute parte –zeinek bere izenean– Chiapasen
aldeko elkartasun-plataforma horren jardueretan.
Azkenik, azpimarratu nahi dugu Bizilurrek beste herri
eta prozesu batzuekiko (Kurdistan, Brasil, Pales na,
etab.) elkartasun-sareek proposatutako ekintzetan ere
parte hartzen duela.
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Komunikatu eraldatzeko

K

zenbait alterna ba, edo iritzia sortu, bai eta EBk
dakarren
paradigma-aldaketaren bultzatzaile jardun
emakumeen jarduna ezkutatzen dute eta
ere.
estereo patu egiten dituzte. Hori are
Hori dela eta, ohiko komunikabideak erabiltzen ditugu
nabarmenagoa da landa-eremuei eta nekazari-guneei
( p re nt s a i d at z i a , i r ra a ,
telebista) nekazari eta
dagokienean.
baserritarrak ikusarazteko eta
Komunikabideek elikagaien
“Bizilurren iritziz,
haiei ahotsa emateko,
ekoizleen irudia
a
groelikadura-sistema
komunikazioa funtsezko
d e s b i n ku l at ze n d u te , ez
h e g e m o n i ko a z a l a n t z a n
elementua da nekazarien
j a r t ze ko eta e l i ka d u ra dituzte nekazarien ezagutzak
burujabetzaren proposamena
kultura eta haien duintasuna
agerrarazten, hiri-eremuari
zabaltzeko.
balio handiagoa ematen diote
ikusarazteko. ”
omunikabide hegemonikoak sexistak dira,

eta landa-eremua

Hainbat sare sozialetan ere
p a r te h a r t ze n d u g u , eta
webgune propioa dugu: www.bizilur.eus

“karikaturizatu” egiten dute.
Elikaduraren eremua despoli zatu egiten dute, eta

Baina gainera, hegemoniaren kontrako diskurtsoak
eraikitzen eta zabaltzen eta lurraldeetako gizarteehuna osatzen duten komunikazio bide alterna boak
babesten ditugu batez ere.

kontsumo-merkatu hutsera murrizten dute.
Bizilurren iritziz, komunikazioa funtsezko elementua da
nekazarien kultura eta haien duintasuna ikusarazteko
eta dagokion garrantzia emateko, generoen artean
gertatzen diren botere-harremanak onartzeko,
Iparraren eta Hegoaren artekoak eta hiriaren eta landaeremuaren artekoak ere bai, eta emakumeen zeregina
duintzeko.

Hortaz, irra libre eta komunitarioak eta proposamen
eraldatzaileak jasotzen dituzten materialak babesten
ditugu, bai La noamerikan bai Euskal Herrian.
Bilboko 97.0 Irra ko kide gara eta “Lur eta Murmur”
irratsaioa lantzen dugu, elikadura-burujabetza,
nekazarien borrokak eta lurraldearen defentsa gai
hartuta. Arrosa Sarearekin ere jarduten dugu, bai eta
Suelta la Olla eta Zebrabidea magazineekin ere.
Nekazarien mugimenduarekin batera, elikadura-

Komunikazioak, hezkuntzarako eta eraldaketarako
tresna den alde k, berebiziko zeregina du elikaduraburujabetzaren (EB) eraikuntzan. Komunikazio eta
hezkuntzaren munduko eragileek sustatu egin ditzakete
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burujabetzaren proposamena eta nekazarien
borrokaren eta lurraldearen aldeko borrokaren berri
emateko hainbat komunikazio-material ekoizten dugu
(dokumentalak, komunikazio-aleak, gida teoriko eta
prak koak, sistema zazioak, esperientzien bilketa,
trukerako mintegiak, webguneak, etab.).
I

kus-entzunezko produktuez gain, parte hartzen dugun
eztabaida eta prozesu guz ak sistema zatzen
ahalegintzen gara, eta horrela, beste kolek bo
batzuentzat baliagarriak izan daitezkeen eta ezagutzaren
eta alterna ben eraikuntza kolek borako ekarpena izan
daitezkeen material eskuragarriak ekoizten ditugu.
Euskalherrian, 2018ko Urria.

