
 

 

BasHerri Sarea 

Konpromisoak 

(Azpeitiko III.BasHerri Topaketetan adostutako dokumentua) 

 

 

Helburua 

Ekimen honen helburu nagusia osasuntsuak diren elikagaiak guztien eskura jartzea da, 

herritarrentzat eta baserritarrentzat bidezkoak diren salneurrietan. Helburu hau finkatzeko 

oinarrizko printzipioak elikadura burujabetza eta agroekologia dira. 

 

Elikadura burujabetza: Herri guztiek beraien nekazaritza eta elikadura politikak definitzeko 

daukaten eskubidea da; garbiak, osasuntsuak eta kulturalki egokiak diren elikagaiak ekoizteko 

eskubidea. 

Agroekologia: Lurrari eta herriari lotutako nekazaritza eredu iraunkorra da, ingurugiroa 

babesteaz gain ikuspuntu soziala ere kontutan hartzen duena. Besteak beste baserriko 

aktibitatearen dibertsifikazioa, zikloak ixtea, bioaniztasuna, genero berdintasuna eta justizia 

soziala defendatzen ditu. Eredu hau da gaur egun elikadura burujabetza bermatu dezakeen 

eredu bakarra.   

Bidezko salneurria: Alde batetik baserritarraren beharrizanak eta ekoizpen kostuak betetzen 

dituena eta bestetik berriz, herritarrari eskaintzen zaion elikagaiaren kalitatearekin bat 

datorrena. 

 

Baserritarren Konpromisoak 

Baserritarren estatusa  

Baserritarraren gaixoaldi, istripu, haurdunaldi, adinez nagusitze eta abarren aurrean 

baserritarraren ongizatea bermatua izateko Nekazaritza Gizarte Asegurantzan alta emana 

egotea gomendatzen da,  edo bestela helburu horrekin antolatutako beste eredu alternatibo 

bat izatea.  

Baserritarrak nekazaritza jardueratik gutxienez bere errentaren %50 jasotzea. Edonola ere 

Euskal Herriko nekazaritzan ematen diren egoera ezberdin guztiei aurre egiteko borondatez 

eta nekazaritza jardueratan instalatzea nahi duten pertsonek pairatzen dituzten arazoak 

gutxiagotzen lagundu asmoz, kasu bakoitza aztertuko da. 



 
Argibideak: 

Baserrian ekoizteko denbora behar da eta denbora erdia baino gehiago baserritik kanpo 

pasatzen bada, ez da inoiz nahikoa denbora izango ondo produzitzeko, ondo eraldatzeko 

eta ondo merkaturatzeko. 

Esperientziak erakusten du, baserritik kanpo lan egin duten askok, baserriko lana utzi 

dutela beste ofizio batean hasteko.  

Beraz, proiektu honetako ekoizle izateko “nekazari” izateari lehentasuna ematen zaio. 

 

Ekoizpen eredua 

Ekimen honekin defendatzen dugun ekoizpen eredua lurrari eta herriari lotutakoa da, abereak, 

landareak, lurra eta gizakiak integratzen dituen eredua hain zuzen ere.  

Ekoizpenean transgenikoen erabilera ez da onartzen. Proiektu honetan parte hartu nahi duen 

baserritarrak ganaderitzan transgenikoak erabiltzen baditu urtebeteko epean berauek 

erabiltzen uzteko konpromisoa hartzen du.  

Ekoizpen hidroponikoak ez dira onartzen.  

Baserritarrak ekoizpen ekologikorantz urratsak ematen joateko konpromisoa hartzen du eta 

horretarako laguntza izango du.  

Baserritarrak bere jardunerako behar dituen lehengaiak erosterakoan lehentasuna emango 

zaio  hirugarrenaren gertutasun fisikoari eta proiektu honekiko duen gertutasun ideologikoari. 

Lehentasuna izango du baita lehengaiak zuzenean baserritarrei erosteak edo baserritarren 

kooperatiben bitartez erosteak. 

Baserrian, lanaldi osoko gehienezko pertsona kopurua 4koa da. Soldatapeko langileak izanez 

gero, gehienik soldatapeko bat izango da baserritar bakoitzeko; betiere kontutan izanik 

baserriko gehienezko langile kopurua 4 dela. Sasoiko lanetan (piper biltzea, patata biltzea, 

mahats biltzea …) baserrian 4 pertsona baino gehiagok lan egitea ahalbidetzen da. 

Argibideak: 

Ikuspuntu sindikaletik hobe dira hiru baserri txiki, handi bakarra baino. Ekoizle bakoitzaren 

produkzio kopurua mugatzearekin, produkzioa baserri askoren artean banatu nahi da.  

Adibide bat : Baserri batek 3.000 ardi eduki ditzake 10 langilerekin. Ardi kopuru 

berdinarekin 12 famili bizi daitezke.  Dinamika horrekin, herri txikien dinamika herrikoia 

bultzatu nahi da.  

Energiaren kontsumo minimo eta eraginkorrena lortzeko neurriak hartzea gomendatzen da. 

 
Baserritarren taldea 

Baserritarrak konpromisoa hartzen du eskualdeko baserritarren taldean parte hartzeko eta 

bertan hartzen diren erabakiak betetzeko. 

 



 

Merkaturatzea 

 Produktu Propioa: Otarrean doazen produktuak norberarenak izatea. 

 Nekazaritza Agroekologikoa: Helburu bezala nekazaritza agroekologikoruntz urratsak 

ematen joatea (Ikusi “Baserritarren  Ekoizpen Konpromisoak”)  

 Talde dinamika: Taldeak adostutako bilera dinamikan parte hartzea. 

 Kalitate eta Kantitatea: Taldean adostutako plangintzaren arabera, kantitate eta kalitatea 

bermatzea, beti ere Naturak sor ditzakeen kalteak kontuan izanda 

  Formazioa: Elikadura Burujabetzaren nondik norakoak ezagutzeko eta eguneroko lana 

egoki egiteko beharrezko duen formazioa jasotzea. 

 Komunikazioa: Taldeko kideei baserriko kontuen berri ematea (arazoak, baratzaren martxa, 

inbertsioak,…). 

 Bisitak : Gutxienez urtean behin taldekideen bisita bat antolatzea eta hauek eskatutakoan 

bisitak egitea onartzea 

 Auzolanak: Auzolan deialdiak egitea, taldekideei baserriko lanetan laguntzeko aukera 

emanez. 

 Prezioa: Taldean baserritar eta herritarrentzat duina izango den prezio bat adostea. 

 Ebaluaketa: produktuen ebaluazioa egiteko inkestak taldekideei pasatzea, beraien 

ekarpenak kontutan hartuz. 

 Banaketa: Taldean adostutako hitzorduak betetzea. 

 

 

Herritarren Konpromisoak 

 
 Kontsumo arduratsua: Taldekideek, bi hilabeteko frogaren ondoren, urtebeteko 

konpromisoa hartzea eta urtebete pasa ondoren konpromisoa mugagabea egitea. Taldea 

utzi behar izanez gero, bere ordezkoa topatzen saiatuko da lehenik eta gutxienez 3 

hilabete aurretik jakin araziko dio taldeari. 

 Ordainketak: Kuota finkoa aurrez eta adostutako epean ordaintzea. Eta kuotatik kanpo 

geratzen direnak adostutako epean ordaintzea. 

 Banaketa:  Astero otarra jasotzea. Ezin izanez gero (oporraldietan, adibidez) otarra 

jasotzeko beste norbait aurkitzea, eta posible ez bada, baserritarrei abisatzea.  

 Talde dinamika: Taldeak adostutako talde dinamikan parte hartzea.  

 Formazioa: Elikadura Burujabetzaren nondik norakoak ezagutzeko eta hemen datozen 

konpromisoak barneratzeko formazioa jasotzea.  

 

 



 
 

Taldearen Konpromisoak 

 
 Aktak jasotzea: Taldeko bileren akta hartzea eta taldekideen artean banatzea.  

 Alta/ Bajak: Taldea arduratuko da alta eta bajetaz (itxarote zerrenda kudeatzea, baja hartu 

duenaren ordezkoa aurkitzea... ) 

 Formazioa: Taldekide guztiek Elikadura Burujabetzaren nondik norakoak ezagutzeko eta 

hemen datozen konpromisoak barneratzeko formazioa jasotzea. 

 Talde dinamika: Taldearen inguruko gaiak adosten joateko talde dinamikari jarraipena 

ematea 

 Produktuak: Baserritarrak arazo batengatik ezin badu taldea hornitu, taldearen beraren 

ardura izango litzateke kasu horretan zer egin erabakitzea. 

 Kanpoko produktuak: 

- Salmenta zuzena: BasHerri taldearen bidez eskuratzen diren produktuak 

bitartekaririk gabekoak izango dira (diru ordainaren %100 

nekazariarentzako izatea, garraio kostuak aparte) 

- Gertutasuna: Baserritarra aukeratzerakoan lehentasuna emango zaio 

baserritarraren gertutasun fisikoari eta proiektu honekiko duen 

gertutasun ideologikoari 

- Harreman zuzena: Modu batera edo bestera taldeak baserritarra 

ezagutzea eta ahal bada gutxienez urtean behin baserrira bisita egitea 

 

 

 Oharra: aurreko konpromisoetan azaltzen ez den beste edozer, 

taldean bertan adostuko da 


