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Joan den larunbatean “Kontsumo taldeak sortzen” jardunaldian 60 

lagun inguru elkartu ginen Zarautzen. Bertan, Gipuzkoako hainbat 

herritako talde, baserritar eta kontsumitzaile indibidual izan ginen: 

Zarautz, Azpeitia, Tolosa, Usurbil, Arrasate, Eibar, Antiguo, Irun, Hondarribi, 

Zegama, Asteasu, Beizama, Mungia, Altsasu… Hementxe argazkia: 

 

 
Kontsumo Taldeak guretzako zer diran argitzen saiatu ginen 1.tailerrean.  

 

 



METODOLOGIA 

 

Jardunaldien metodologia partehartzailea eta esperientzietan oinarritua 

izaten saiatu ginen. Hau bi tailer ezberdinen bidez egin genuen. 

 

1. tailerrean, guretzat kontsumo taldeak zer diren eta zer ez diren 

argitzen saiatu ginen, Gipuzkoako Basherri Taldeen ezaugarriak eta 

amankomunean ditugun oinarriak guztion artean zehaztuz. Tailerraren 

bukaeran eztabaida luzea eta aberasgarria sortu zen gai batzuekin: 

otarren prezioa, baserritarren lan/bizi baldintza duinak...  

 

Atsedenaren ondoren 2. tailerrarekin jarraitu genuen jardunaldia: 

“Beharren Tailerra” deitu genuena. Tailer honen bitartez jada martxan 

dauden taldeetako esperientzia ezberdinak konpartitzeko aukera izan 

genuen; eta bestetik, taldeen beharrak eta lehentasunak identifikatzeko 

balio izan zigun. Horrela, aurrera begira gure lan ildoak zein izango diren 

markatzeko aukera eman digu tailer honek.  

 

Jardunaldia hauek Gipuzkoako Basherri Taldeen Sarea sortzeko 

abiapuntua izan dela esan daiteke. 

 

 

TAILERREN ONDORIOAK 

 

Bi tailerretan hitzegindakoak eta ateratako ondorioak: 

 

 

1. Tailerra: ZER DIRA ETA ZER EZ DIRA KONTSUMO TALDEAK 

GURETZAT? 

 
Tailer honetarako 4/5 laguneko 8 talde osatu genituen eta talde 

bakoitzari orri berde bat eta gorri bat banatu zitzaien, taldeka 

galderari erantzuna emateko. Hauek izan ziren bildutako gai 

guztiak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZER DIREN ZER EZ DIREN 
- Harreman zuzena-Salmenta 

zuzena 

- Konfiantza- lasaitasuna 

- Kontsumitzaile-Baserritarren 

harreman parekatua 

- Lurrari loturiko nekazaritza 

- Lurrari errespetua 

- Eredu jasangarria 

- Lantaldea-Harremana-

Partaidetza 

- Gizarte taldeen arteko 

elkarlana 

- Erabakietan askatasuna 

- Konpromisoa 

- Baserriaren irtenbidea 

- Garaian-garaikoa 

- Gizarte eredu aldaketa 

- Kontsumo eredu alternatiba 

- Nondik datozen 

elikagaiak/Bertakoa 

- Ezaguera banatu-Sarea sortu 

- Prezio merkeagoa-Prezio 

logikoa-Prezio Duina 

- Autonomia-Autogestioa 

- Planifikazioa denon artean 

- Lurren akzesoa 

- Bertako ekonomia sustatzeko 

- Elikadura osasuntsua 

- Ekologikoaren normalizazioa-

Agroekologia 

- Kanpoko produktuak sarean 

- Trukea 

- Baserrien sarea 

- Baserritarren lana 

errekonozitzea 

- Kontzientzia 

- Elikadura Subiranotasuna 

- Logiko eta Naturala 

- Soldata Duina-Baserritarren 

bizibaldintza duina 

- Demokratikoa 

 Salerosketa Hutsa 

 Moda 

 Zigilua/Etiketa-Marka 

 Baserritarren arduna 

 Konpetentzia 

 Indibiduala 

 Produktu merkeagoa 

erostea 

 Teoria hutsa 

 Denda bat 

 Intentsiboa-

Monokultiboa 

 Aberasteko modua 

 Kapitalista 

 Bitartekariak 

 Transgenikoak/Hidro

ponikoak 

 Kimikoa 

 Lan esplotazioa 

 

 

 

 



Lehenengo tailer honetan, kontsumo taldeak zer diren eta zer ez 

diren azaldu ondoren, gai hauetaz eztabaidatu zen bereiziki: 

 Kuota/prezioaz: luze eztabaidatu zen kuota edo prezioak 

izan behar dituen erreferentzietaz (bakoitzaren beharren 

araberakoa, merkatukoa, taldeak adostutakoa, 

baserritarrak erabakitakoa, beste talde batzuena ,…).  

 Baserritarren soldata duina/ Bizi-modu duinak duen 

garrantziaz.  

 Kontsumo taldeak gizarte aldaketarako diren aukera 

azpimarratu zen. 

 Talde bakoitzaren erritmoa errespetatzearen beharra: 

basherri taldeen oinarriak finkatu behar direla eta era 

berean bakoitzaren erritmoak ere ulertu eta errespetatu 

behar direla, alegia. 

 

 

2. Tailerra: ZEIN BEHAR DITUGU KONTSUMO TALDEETAN? NOLA 

ASETU BEHAR HORIEK? 
Bigarren tailerrerako 15 bat lagunez osatutako 3 taldetan banatu ginen, 

kontsumo talde bakoitzeko gutxienenez kide bat sartuz.  

 

Lehenik, talde bakoitzak bere sorrera, antolamendua, banaketa, 

ordainketa modua etab.. azaldu zituzten eta beste taldetako kideen 

galderak eta zalantzak argitzen saiatu ziren. 

 

Ondoren, talde bakoitzak aurrera begira izan ditzaketen beharrak 

identifikatzen saiatu ziren, eta nola asetu zitezkeen. Tailer honetatik 

ateratako ondorioak hauek izan dira: 

  

1. KOMUNIKAZIOA falta dela, bai kontsumitzaile eta baserritarren 

artean, baita baserritarren artean ere. Beharrezkoa ikusten da 

komunikazioa lantzea bide elektroniko eta ez elektronikoen bidez: 

a. Taldeen hilabeteroko bilerak 

b. Bi komisio egonkorrak sortu: kontsumitzaileena eta 

ekoizleena 

c. Taldeen Web gunea sortu: basherri bakoitzak bere mail 

zerrenda izatea, baina baita ere taldeen arteko 

komunikazioa (festak antolatzeko, propaganda, ezagutzak 

trukatzeko…) 

d. Kalean komunikazioa ere landu (egiten ari garen lana 

gizarteratzeko: eskoletan gaztetxoekin, hitzaldiak.…) 

 

2. BASHERRIEN SAREA SORTU: Gipuzkoan dauden kontsumo taldeen 

artekoa, baita ere Europan dauden beste taldeekin harremana 

izatea. Basherrien Sarea, Foroa ere izango da: ezagutza 

sustatzeko, distantziak  murrizteko, behar berriak asetzeko,… Baita 

baserritarren arteko Sarea edo foroa sortzeko ere.  



3. FORMAKUNTZA: bai kontsumitzaileentzat, bai baserritarrentzat 

(nekazari ekologikoen artean, konbentzionaletik ekologikora 

pasatzen laguntzeko…) 

 

4. KUOTAK FINKATZEKO IRIZPIDEAK zehaztea (prezioak lantzeko 

erreferentziak zeintzuk izan behar dira?) 

 

5. BASHERRI TALDEEN FILOSOFIAREN OINARRIAK DEFINITZEA: 

Beharrezkoa dela aipatu da basherri taldeen filosofiaren 

dokumentu bat lantzea, oinarriak (minimoak) definitzeko 

 

6. INPLIKAZIOA SUSTATZEA: taldeak sortzeko momentuan eta martxan 

dauden taldeetan dinamika eta parte-hartzea sustatu behar dela 

azpimarratu da. Horretarako aipatu da: konpromisoa zehaztea, 

lanak banatzea, auzolanak zehaztea, taldeka nola dinamizatu 

zehaztea…. 

 

7. LURRA ESKURATZEKO ZAILTASUNAK. Lurraren akzesoa oso mugatua 

dago eta baserritar berriak istalatzeko arazo larria da. Nola bilatu 

arazo honen irtenbideak? Lur bankoa, Udalekin harremana, 

okupozioa… 

 

8. TOPAKETA/JARDUNALDI GEHIAGO EGITEA. Jardunaldi hontan 

elkartu den jendearen artean ekimena aberasgarria bezain 

beharrezkoa zela adierazi dute, eta aldi berean horrelako 

ekimenak jarraipen izatearen komenientzia. Antolatzaileek 

udazkenean Basherri Taldeen Topaketak prestatzeko prestutasuna 

azaldu dute, eta talde guztiak parte hartzera gonbidatu dituzte. 

 

9. BASERRIEN (ETA BEREN PRODUKTUEN) MAPA bat egitea: Horrek, 

baserrien arteko elkarlana sustatuko luke eta taldeko 

kontsumitzaileentzat ere beste produktu batzuk lortzeko 

erraztasunak emango lituzke. 

 

10. INTERNETaren erabilpena. Taldeetako kideen arteko 

komunikaziorako ohizko tresna posta elektronikoa izaten ari da. 

Baina kide batzuk, tresna hauek erabiltzen ez dakitelako, 

internetera sarbiderik ez daukatelako edo ez dutelako nahi, modu 

batetan barne-komunikaziotik “kanpora” geratzeko arriskua . 

Erabiltzen ikasi nahi dutenentzako ikastaroak prestatzea eta erabili 

nahi ez dutenei beste aukerak eman beharko zaie. 

 

11. HEZKUNTZAN BASHERRI TALDEEN GAIA lantzea (haur eta 

gaztetxoekin). Interesgarria ikusten da gai hau gaztetxoei ere 

eskolatan zabaltzea eta ezagutaraztea, etorkizuneko 

basherritarrak izango baitira. 



12. ELKARTEEN PAPERA BASHERRI TALDEEN PROZESUAN. Antolatzaileek 

galdera hau bota zuten, alde batetik orain arte egindako lanaren 

autokritika bezala eta bestetik hemendik aurrera jokatu behar 

duten papera argitzeko. EHNE, Biolur eta Lurgintzatik gure papera, 

eskatutakoan “laguntza” ematea eta “zubi lana” egitea dela 

pentsatzen dugu, taldeen autonomia errespetatuz eta erabakiak 

beti ere taldeko kideengan utzita.  

 

 

Tailerren bidez egindako lana oso aberatsa eta interesgarria izan zela 

esan dezakegu, bai antolatzaileen ustez eta baita gerturatu zirenen 

iritziz.  

 

Jardunaldi hau taldeen arteko elkarlana martxan jartzeko abiapuntua 

izan da. Azpimarratu nahi dugu gure ustez talde bakoitzaren indarrean 

dagoela basherri mugimenduaren zentzua eta motorra.   

 

Antolatzaileak ere jardunaldiaren ondorioak ateratzen ari gara eta 

izango dugu elkarren berri.  

 

 

 

Edozertarako hemen kontaktuak: 
 

 

Antolatzaileak: 

 

 Pedro Alberdi (EHNE): 615767086 

 Mirene Begiristain (EHU): 620558073 

 Itziar Arkonada (Uztaro): 660297075 

 Leire Ibarretxe (Biolur): 943761447 

 

Webgune eta blogak: 

 

 Gipuzkoako Basherrien Bloga: 

http://basherri.wordpress.com/ 

 EHNE nekazaritza sindikatua: 

www.ehne.org 

 BIOLUR Gipuzkoako nekazaritza Ekologikoaren Elkartea: 

www.biolur.net 

 LURGINTZA baserritarrentzako aholkularitza eta dirulaguntzen kudeaketa 

(Gaztenek…): 

www.lurgintza.net 

 AKUILLU baserritar gazteen elkartea: baserritargazteak@gmail.com 
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 Basherri Taldeen Mapa: 

 

 
 

Basherri Taldeen Kontaktuak: 

 

 UZTARO KOOPERATIBA: http://uztaro.nireblog.com/ 

 ASKASIBAR:askasibar@yahoogroups.com 

 ZULOETA: zuloeta@yahoogroups.com 

 USURBILTZEN:usurbiltzen@gmail.com 

 TOLOSAKO KT: tolosako@gmail.com 

 AZPEITIKO KT: azpeitiko@gmail.com 

 LEUNDA BERRI KOOPERATIBA: santiriti@hotmail.com 
 ZARAUZKO TALDEA: Denis Mujika: 630375720 

 … 

 

 

Eskerrik asko gerturatu zineten guztiori, guretzako esperientzia benetan 

berezia eta aberasgarria izan da, zuek denak batera eta elkartrukean 

ikustea!! Jardunaldi hauek basherri taldeen aldeko apustua berretsi eta 

oraindik indar gehiagorekin jarraitzeko balio izan dute! Mila esker eta 

laster arte! 

 

 

Agroekologia eta Autogestioa! 
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