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1. kapitulua.

Hegaldiari ekinez

COMPARTE
Garapen Alternatiborako Ikaskuntza
eta Ekintza Komunitatea

Garapenerako ezaugarri
alternatiboak

Ikerketa
aplikatua
COMPARTE
proposamen
metodologikoa

ZENTRO SOZIALAK

Trukeak

Bizitzaren alde
Tokikotik abiatzen da

ERAKUNDE EKOIZLEAK

Parte hartzeko eta eztabaidatzeko
gaitasuna sortzen du
Irtenbide ekonomiko-produktiboak
osatzeko ikaskuntza eta ekintza
sarea, Latinoamerikan
pobretutako testuinguruetan.

Alternatiba
ekonomiko-produktiboak
osatzeko estrategien
inplementazioa

ALIANTZA
ESTRATEGIKOEN
SORKUNTZA

Aholkularitza
espezializatua

FUNDAZIOAK

ENPRESAK

Bolivia
• ACLO
Brasil
• CEAS
Colombia
• Fundación Suyusama
• IMCA
• CINEP/PPP
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Prozesu ekonomiko-produktiboak erakunde produktiboekin

Emakumeen zeregina indartzen
du
Pertsona ororentzako bizitza onari
ematen dio lehentasuna

Ezagutza
sortzea

SAREAK

• FFyA - FPT

Gaitasunak
garatzea

Jasangarritasun
ekonomikoa
bilatzea

ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

América Latina

Aniztasunaren aberastasuna
erreskatatzen du
Modu zuzen eta jasangarrian
erabiltzen ditu naturaren
ondasunak

UNIBERTSITATEAK

COMPARTE sarearen erakundeak

Eraikuntza kolektiboaren alde
dihardu

Balio kateak

México
• CEDIAC Yomol A´Tel
Nicaragua
• NITLAPAN
Paraguay
• CEPAG

Ekoizpena
Esnekiak eta eratorriak

Perú
• CCAIJO
• CIPCA
• SAIPE

Ecuador
• VHC

Triple frontera Colombia,
Perú, Brasil
• SJPAM

El Salvador
• Solidaridad CVX

Europa

Guatemala
• SERJUS

Euskadi eta Nafarroa
• ALBOAN

Kuiak

Sesamoa eta eratorriak

Erle eztia

Berriro inbertitzea
Barazkiak

Oinarrizko aleak
(artoa, arroza…)

Xaboiak

Prozesatzea

Zapatak

Finantziazioa
Kafea eta
eratorriak

Kakaoa eta
eratorriak

Artisautza

Besteak

Merkaturatzea
Kontsumoa
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1. kapitulua.
HEGALDIARI EKINEZ
“Urrats soil batekin hasi
behar du mila miliako
bidaia batek”
Lao Tzu

Alternatiborako Ikaskuntza eta Ekintza Komunitatea COMPARTE.

Ongietorria ematen dizugu 2008. urteaz geroztik
milaka kilometro eginak dituen hegaldi honetara.
Aireratu aurretik, jarri arreta kontatuko dizugun
historia honetan, ahalik eta gehien ikas dezazun zure
bidaian.

Ikaskuntza sare bat gara, gure esperientzia praktikoei
buruzko gogoeta egiten dugulako, horietatik
ikaskuntzak ateratzen ditugulako eta ezagutza hori
helarazten dugulako. Gure prozesu ekonomikoproduktiboei buruzko gogoetaren bitartez lagundu
egin nahi diogu gure jardunari, Ekonomia Sozial eta
Solidarioaren gisako logika alternatiboetatik abiatuta.
Erakunde batzuek beren testuinguruetan dituzten
erronkei ematen dizkieten erantzunek, era berean,
gogoeta eta ikaskuntzak eragiten dituzte beste leku
batzuetan. Saiatzen gara akats berberak ez egiten
eta gu guztion ametsetara eramango gaituzten
metodologiak, egiteko moduak eta ibilbideak sortzen.
Badakigu, halaber, gure gaitasunak garatu eta sendotu
behar ditugula, diru sarrerak ekarriko dituzten
eta naturarekin harmonian egongo diren ekimen
ekonomikoei eusteko gai izango bagara.

Orain dela hamaika urte gertatu zen. ALBOANen
eta Latinoamerikako Jesusen Lagundiaren gizarte
erakunde aliatuek sareko lan eremu bat sortzea
erabaki zuten, lagunduko ziena garapen ekonomikoproduktiboko ekimenak solidaritatearen eta
lankidetzaren bidetik bultzatzen, pobrezia eta
bazterketa testuinguruetan. Era horretara, Jesusen
Lagundiaren Latinoamerikako Sektore Sozialaren
eta ALBOANen bultzadarekin sortu zen Garapen

Imajina dezakezun moduan, zeregin latza da
hori, eta beste eragile batzuen lankidetza
behar dugu aurrera eramateko. Eragileen artean
unibertsitateak nabarmentzen ditugu, gauza
direlako ekarpenak egiteko ikerketa aplikatuaren
bidez (merkatuko azterketak, lurraldearen
irakurketa estrategikoak...); ekimenak sendotzeko
aholkularitza teknikoaren bidez (finantza kudeaketa,
komertzializazioa, produktuen marketina,

Bidaia bat hasteko puntuan zaude. Euskadiko eta
Latinoamerikako pertsonak, erakundeak eta ekimenak
ezagutuko dituzu. Horiek guztiek amets bat dute
komunean, nagusi den garapen ereduaren aurrean
irtenbide ekonomikoak sortzeko ametsa. Hain zuen
ere, pobretutako eta ondare naturalez gabetutako
testuinguruetan bizitza baliabide duinak bermatuko
dituzte irtenbide horiek.
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teknikoa eta akonpaniamendua” proiektuaren
esparruan, Garapenerako Lankidetzako Euskal
Agentziaren diru laguntzarekin.

antolamendu mailako kudeaketari... buruzko
aholkularitzak), prestakuntzaren bidez (ikastaro
presentzialak eta online ikastaroak nekazaritzaekologiari buruz, ekonomia sozialeko enpresen
kudeaketari buruz, finantza etikoko sistemei buruz...).
Hamaika urte hauetan, sarea ehundu dugu Jesusen
Lagundiko unibertsitateekin, hala nola Deustuko
Unibertsitatearekin (Deusto Business School) Euskadin,
Enpresa Administrazio eta Zuzendaritzako Goi Mailako
Eskolarekin (Garapenerako Unibertsitate Zerbitzua)
Katalunian, Comillaseko Unibertsitate Pontifikalarekin
(INEA eta ICADE) Madrilen, Andaluziako Loyola
Unibertsitatearekin (ETEA Fundazioa) Andaluzian,
Pueblako eta Mexiko Hiriko Iberoamerikar
Unibertsitateekin (Berrikuntza Ekonomiko eta
Sozialeko Laboratorioa – LAINES eta Ekonomia Sozial
eta Solidarioa ikertzeko Nazioarteko Zentroa – CIIESS,
hurrenez hurren) eta ISIArekin Mexikon, eta Xabiertar
Unibertsitate Pontifikalarekin (Kulturarteko Ikasketen
Institutua) Kolonbian. Horrez gainera, jesuita ez diren
beste unibertsitate batzuekin ere bilatzen ditugu
aliantzak. Era horretara, 2016an egoitza Eskoriatzan
duen (Gipuzkoa, Euskadi) Mondragon Unibertsitateko
LANKI Ikertegiarekin hasi ginen lankidetzan.
Bidaia honetan kontatuko dizugu LANKIrekin batera
zer lortu eta ikasi dugun ALBOAN eta COMPARTE
sarean, “COMPARTE sarearen ekonomia sozial eta
solidarioko ekimenentzako prestakuntza, laguntza

8

Aireratu aurretik, proiektu hau abian jartzearen
zentzua azalduko dizugu, eta baita bertan parte hartu
duten pertsonak eta erakundeak ere. Informazio
hori guztia beharrezkoa izango duzu zure bidaian
moldatzeko.
2017an ekin genion proiektuari, helburu argi honekin:
Latinoamerikako 8 herrialdetan (Bolivia, Kolonbia,
Ekuador, El Salvador, Paraguai, Peru, Mexiko eta
Nikaragua) COMPARTE sarearekin lotura duten 10
ekimen ekonomiko-produktiboren jasangarritasuna
hobetzea. Landa eremuetan garatutako ekimenak dira
gehienak, hiri eremuko bat izan ezik. Kafea, kakaoa,
eztia, barazkiak, sesamoa, kuiak eta zapatak ekoizten
dituzten ekoizle txikiak dira guztiak. Garrantzitsuena da
jendeari erakusten diotela bizimodua hobeto ateratzen
eta testuinguru gogorretan aurrera egiten, izan ere,
testuinguru horietan pobreziak eta bazterkeriak
hondatu egin dizkiete jarduera produktibo bat abian
jartzeko, horri eusteko eta beren familiak aurrera
eramateko gaitasunak.
Zehazki, ekimen horien sustatzaile diren taldeetako
16 lagunen gaitasunen garapena bultzatu du
proiektuak, “Ikastaro Aurreratua Ekonomia
solidarioaren garapenerako kudeaketa ekonomiko
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eta sozialean” ikastaroaren bitartez, 2018ko urtarrila
eta martxoa bitartean, Aretxabaletako Mondragon
Unibertsitatearen campusean. Negu hotzak ez zituen
kikildu Latinoamerikatik etorriak, gogoz baitzeuden
Arrasateko Kooperatiba Esperientziatik abiatuta
ekonomia egiteko modu alternatiboetan sakontzeko.
Euskadira iritsi aurretik, aurretiko prestakuntza
fasea egin zen parte-hartzaileekin. Ekimenen eta talde
bultzatzaileen hautaketa egin zen lehenik, tandem
batez osatuak gehienak; hau da, talde bat, zeina
osatuta dagoen ekimena laguntzen duen Zentro
Sozialeko pertsona batez eta ekimena gauzatzen duen
erakunde sustatzailetik datorren pertsona batez. Parte
hartu zuten hamar ekimenetatik seik tandema osatu
zuten, ; beste hirutan zentro sozialeko pertsona batek

ordezkatu zuen ekimena, eta beste batean erakunde
produktiboaren pertsona batek.
Ikastaroan hasi aurreko urrats gisa, sustatzaileek aurre
diseinu bat egin behar izan zuten, hain zuzen ere,
ikastaroan egin beharko zuten ekimenaren negozio
sozialaren planarena, zegokien testuinguruetan gauzatu
ahal izateko gero. Negozio Sozialeko Plana tresna
bat da, ekimen ekonomiko-produktiboaren zerbitzura
dagoena, balio katearen fase guztietan. Sustatzaileek
beren ekimenari dagokion negozio sozialeko plana osatu
zuten, tutore baten aholkularitzarekin eta ikastaroan
zehar barneratutako ezagutzetatik abiatuta. Tutorearen
eginkizuna funtsezkoa izan zen teoria eta praktika
uztartzeko eta sustatzaileak ikaskuntza teorikoak txertatzen
joan zitezen ekimenaren hobekuntzarako tresna praktiko

Sustatzaileen taldea
Maria Cristina eta Mayerli Kolonbiakoak, Jenny eta Luis Ekuadorrekoak, Luisa eta Angela El Salvadorrekoak, Damin eta Diana Paraguaikoak, Emma eta Donald Perukoak, Cristina eta Martín Mexikokoak, Eddys
Nikaraguakoa, Héctor Kolonbiakoa, Arístides Perukoa eta Tito Boliviakoa. Prestakuntza eta aholkularitza
teknikoko prozesu horretan parte hartzeko hautatu ziren horiek guztiak, ekimen produktiboak ekonomia
sozial eta solidarioaren logikatik hobetzeko helburuarekin. Horiei guztiei eskerrik asko proiektuaren talde
koordinatzailean izan duten konfiantzagatik, beren ahaleginagatik, pazientziagatik, ikasten eta hobetzen
jarraitzeko motibazioagatik, errealitate berri bati ateak zabaltzeagatik, beren arduragatik eta dagokien testuinguruetan familien eta komunitateen ongizatearekin duten konpromisoagatik.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

9

Capítulo 1. Abordando el vuelo

batean. Era horretara, 2019. urteko martxoan ikastaroa
amaitu zenean talde sustatzaile guztiek zuten amaituta
beren ekimenaren Negozio Sozialeko Plana, zeina
sozializatu, kontrastatu eta egokituko zuten geroago beren
erakundeekin, apirila eta ekaina bitartean.
2019ko uztailaz geroztik, Negozio Sozialeko Planak martxan
jartzen ari dira ekimen horien erakunde sustatzaileak, epe
ertain eta luzerako proiekzio batekin (2 eta 6 urte bitarte).
Negozio Sozialeko Planakdiseinatzeko orduan kontuan
hartu da ekimen ekonomiko-produktibo bakoitzaren
garapen fasea.
a. Hasierako fasean dauden ekimenak: sortzeko
dauden edo garapen fasea hasi berria duten
ekimenak.

b. Sendotzeko fasean dauden ekimenak: dagoeneko
martxan dauden eta sendotzeko bidean dauden
ekimenak
c. Sakontzeko eta eskala zabaltzeko fasean dauden
ekimenak: sendotuta dauden eta lurraldean duten
eragina zabaldu nahi duten ekimenak.
Dagoeneko aireratzeko moduan gaude. Zabaldu begiak,
entzun adi eta gozatu bidaiaz. Bidaia honetan Negozio
Sozialeko Planak partekatuko ditugu zurekin. Plan hauek,
jasangarriagoak eta naturarekin harmonian dauden
bizitza irtenbideen sinboloa dira. Jabetuko zinenez gure
ekimen ekonomiko-produktiboen jasangarritasuna
bermatzeko erronkak ditugu aurrez aurre, merkatu
nagusiki kapitalista eta neoliberala den sistema batean;
baina horrek ez digu geldiaraziko, badakigulako posible

ALBOANen eta LANKI - Mondragon Unibertsitatearen arteko aliantza funtsezkoa izan da, COMPARTE sarearen
esparruan ekonomia sozial eta solidarioko prestakuntza eta aholkularitza teknikoko proiektu hau aurrera
eramateko, ibilbide honetako ekimen ekonomiko-produktiboen erakunde sustatzaileen parte-hartzearekin.
Eskerrak ematen diegu horiei guztiei parte hartzeagatik, laguntzeagatik eta proiektu honekin duten
konpromisoagatik: ACLO eta APROCOMIS Tarijan (Bolivia); IMCA eta GARITTEA Valle del Caucan (Kolonbia); CINEP
eta Consejo Comunitario de la Unión Madre Chocón (Kolonbia); Corporación Hogar de Cristo eta APROBUCAM
Ekuadorren; Solidaridad CVX eta Red de Mujeres de Guaymango El Salvadorren; CEPAG eta AOSSI Misionesen
(Paraguai); CIPCA eta APPROCAP Piuran (Peru); Misión Bachajón eta Yomol A´Tel Talde Kooperatiboa Chiapasen
(Mexiko); Nitlapán-UCA eta Villa El Carmen Kooperatiba Nikaraguan.
Eskerrak ematen dizkiegu, halaber, Mundukide Fundazioari eta Arizmendiarrietaren Lagunak Elkarteari (ALE)
negozio sozialeko planen garapenean egindako aholkularitza lan baliozkoagatik.
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dela ekonomia sozial eta solidarioko alternatibak sortzea,
beste eragile batzuekin batera betiere. Zu izango zara,
beharbada, horietako bat. Proiektu honetatik atera
ditugun ikaskuntzak ere partekatuko ditugu zurekin,
eta itxaropena dugu COMPARTE sarean eta beste
erakunde batzuetan etorkizunean abian jarri nahi diren
prestakuntza eta aholkularitza teknikoko prozesuak
argitzen lagunduko dizugula.
Eskerrik asko gure esperientzia ezagutzeko
interesagatik eta eskainitako denboragatik. Izan
dezazula bidaia ona!
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Proiektuaren faseak:

Prestakuntza, laguntza teknikoa eta akonpainamendua
COMPARTE sareko ekonomia sozial eta solidarioko
ekimenei, 2017/2018

1. fasea

2. fasea

3. fasea

PRESTAKUNTZA

PRESTAKUNTZA ETA DISEINUA

GAUZATZEA ETA JARRAIPENA

Talde parte-hartzailearen prestakuntza, Negozio
Sozialeko Planak eratzeko eta gauzatzeko,
2017ko ekaina-abendua.

Ekonomia solidarioaren garapenerako kudeaketa
ekonomiko eta sozialeko Ikastaro Aurreratua,
Euskal Herria, 2018ko urtarrila – martxoa.

Latinoamerikako Negozio Sozialeko Planak
balioztatzea eta gauzatzea, 2018. urteko apirilaz
geroztik.

Euskal Herrira iritsi aurretik, aurretiko
prestakuntza fasea egin zen talde partehartzailearekin.

COMPARTEko zentro sozialen eta erakunde
ekoizleen arnasei ordezkarik egin zuten
prestakuntza hau, ekonomia sozial eta
solidarioko gaitasunen garapenean zentratuta.

Ikasturtea amaitzean, talde sustatzaile
guztiek zuten osatuta beren ekimenari
zegokion Negozio Sozialeko Plana,
eta ondoren sozializatu, egiaztatu eta
egokitu egin zen erakundeekin,
apirila eta ekaina bitartean.

Zentro soziala
Erakunde
ekoizlea
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Ekimenen eta talde bultzatzaileen hautaketa
egin zen lehenik, tandem batez osatuak
gehienak; hau da, talde bat, zeina osatuta
dagoen ekimenari laguntzen dion Zentro
Sozialeko pertsona batez eta ekimena
gauzatzen duen erakunde sustatzailetik
datorren pertsona batez.

Parte-hartzaileek negozio sozialeko plan baten
diseinuan eta inplementazioan aplikatu zituzten
berenganatutako ezagutzak; plana ekimen
ekonomiko-produktibo baten eskala hobetzera,
sendotzera eta/edo zabaltzera bideratuta
zegoen.

Sustatzaileek beren ekimenaren negozio
sozialeko planaren aurre diseinua egin behar
izan zuten.

Negozio Sozialeko Plan guztiak ekimen
ekonomiko-produktiboa zer garapen fasetan
zegoen kontuan hartuta diseinatu ziren.

Ekimen horien erakunde sustatzaileak
Negozio Sozialeko Planak inplementatzen
ari dira, epe ertain eta luzeko
proiekzioarekin (2 eta 6 urte bitarte).
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2. kapitulua.

Latinoamerikarako bidaia

Negozio Sozialeko Planen bitartez

BOLIVIA

Eztiaren ekoizpena eta merkaturatzea
Eragile parte-hartzaileak:

Acción Cultural Loyola (ACLO) Fundazioa
Hegoaldeko Ezti Ekoizleen eta Merkaturatzaileen
Elkartea (APROCOMIS)

www.aclo.org.bo

ACLOk konpromiso sendoa du herrialdearen hegoaldeko nekazariekin, aldaketa sozio-ekonomikoa
eta politikoa erdieste aldera.
Hezkuntzaren, komunikabideen eta landa eremuaren garapen jasangarrien mugarriaren gainean,
prestakuntza prozesuak eta laguntza teknikoko prozesuak bultzatzen ditu, nekazaritza jasangarria
eta herritar interkulturalak lortzeko, APROCOMISen kasuan bezala.

Hegoaldeko Ezti Ekoizleen eta Merkaturatzaileen Elkartea (APROCOMIS) erlezain ekoizleen erakunde bat gara, ezti eta haren eratorri ekologikoak
(jelea, polena, propolioa, gozokiak eta argizaria) ekoizten eta merkaturatzen dituena, ezti ahalmen handiko eremu batean.
Gure ekimenak merkaturatze prozesua bultzatu nahi du, baina ekoizpen organikoaren eta merkataritza zuzenaren esparruan,
gure Bilketa Zentroaren egokitzapenaren bitartez, halako eran non:

Ekoizpen bolumenak eta bilketa
gaitasuna handitzeko aukera emango
diguten jardunbide berriak
lortuko ditugun.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

Erlauntzaren inguruko gure produktu eskaintza
dibertsifikatuko dugun, eskualdean dagoen
eskaera handiaren aurrean, kontuan hartuta
ontziratzea, etiketatzea eta osasun erregistroa.

Irtenbide autojasangarri bat izan
gaitezen, gure ekonomia osatzeko
aukera emango diguna, familien diru
sarrerak % 10-15 handituz.
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Eztiaren ekoizpena eta merkaturatzea
BOLIVIA
La Cueva Kantoia eta Salinas
Entre Ríos udalerria

Bilketa Zentroaren
Ekipamendua.

APROCOMISen
osaera.

2002

2013

2015

Bilketa Zentroaren eraikuntza,
bidea emango diena indibidualki
ekoizten ziren antzinako egurrezko
kutxei.

Helburuak
• Udalerrian eztia ekoizteko, eraldatzeko
eta merkaturatzeko zereginean diharduen
erreferentziazko erakunde gisa sendotzea, enpresa
sozial solidarioaren egiturarekin, gai izango dena
familien diru sarrerak handitzeko, erlauntzako
produktuen salmenta antolatuaren bitartez.

2017

2018

ACLO, SEDAG eta CETHAren
trebakuntza teknikoa.

Espero diren emaitzak

Herritar onuradunak

• Amaitzea Biltegiratzeko Zentroaren egokitzapena,
oinarrizko ekipamenduarekin, eta SENASAGek ezarritako
osasun erregistroa.

• Zuzenekoak:
8 bazkide ekoizle Capucol, Salinas eta San
Antonioko komunitateetan.

• Erlauntzako produktuen salmentak handitzea balio
erantsiko merkaturatze estrategia berrien bitartez eta
ekoizleekin eta kontsumitzaileekin lotura estuan.

• Zeharkakoak:
Hezkuntza guneetako jantokietara joaten
diren ikasleak eta erlezaintzako produktuen
familia kontsumitzaileak, bidezko
merkataritzaren bitartez.

• Merkataritza harremanak eta aliantza estrategikoak
ezartzea inguru horretako eragileekin.
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Negozio Sozialeko
Plana osatzea.

Negozio Sozialeko Planak Latinoamerikan. COMPARTE Sarearen bidaia kolektibo bat .

Indarguneak

Estrategiak

• Legez osatutako erakunde bat gara, departamentu mailako
aitorpena duena.
• Bilketa Zentro bat dugu, eta baita aroztegi bat ere, eztia eta
haren eratorriak ekoizteko eta manipulatzeko.
• Bazkideek gaitasuna dute erlauntzako produktuak ekoizteko
eta eraldatzeko.
• Bazkide kopurua handitu dugu, bereziki emakume eta gazteei
dagokionez.
• Elkarteak, ekoizleek eta erakunde publiko eta pribatuek
ezagutzen dute NSP, eta parte hartzeko gogoz daude.

Erronkak

• Finantzaketa eta inbertsio estrategia bat definitzea,
APROCOMISeko bazkideetatik eta aliatu estrategiko
publiko eta pribatuetatik.
• Gaikuntzarako eta eztiaren ekoizpenaren jarraipenerako
plan bat osatzea, ekoizpenaren bolumena eta kalitatea
bermatzeko.
• Ekoizpen eta merkaturatze plan bat edukitzea, lagunduko
diguna ekoizleekin harreman mota berriak sortzen eta
tokiko merkatuetan zein nazionaletan erosteko eta saltzeko
kontratuak edukitzen.

Aliantzak

Honako hauek lortu ditugu:
Sareak:
COMPARTE.
Unibertsitatea:
ESADE.
Osatuko ditugu:
Ekoizleen gremioak eta erakundeak.
Instituzionalizazioa:
Entre Ríoseko Udal Gobernua.

• Baliabideak erakunde publiko eta pribatuekin kudeatzea, eztiaren Biltegi Zentroa egokitzeko eta ekipatzeko.
• Osasun Erregistroa tramitatzea.
• Eztiaren ekoizpena eta eraldaketa handitzea eta balio erantsiarekin merkaturatzea.
• Erlauntzako produktuak hainbat bidetatik merkaturatzeko aukera ematen duten aliatu estrategikoekin bat egitea.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.
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KOLONBIA

La Madre Unión - COCOLATU komunitateko
nekazarien itxaropen haziak
Eragile parte-hartzaileak:

CINEP/PPP
La Larga eta Tumaradó ibaietako Kontseilu
Komunitarioa - COCOLATU

www.cinep.org.co

Ikerketa eta Herri Hezkuntza Zentroa, CINEP/Bakearen aldeko Programak bizitzaren aldeko apustua
egiten du, eta bidezko gizarte baten, gizarte jasangarri baten eta bakean bizi den gizarte baten alde
lan egiten du.
La Larga eta Tumaradó ibaietako kontseilu komunitarioaren lurralde kolektiboa Chocó departamentuko
antolamendu etniko bat da, zeinak bilatzen duen bere lurraldea erabat berreskuratzea –barne gatazka
armatuaren ondorioz kendua–, beren eskubideak eskatuz eta ekimen sozioekonomikoen bitartez.

La Madre Unión komunitatean, COCALATU osatzen duten 49 komunitateetako bat, lurrak eta ingurumen ondasunak kendu zitzaizkigun 70 familia 400 ha-ko
eremu tradizional eta kolektibo batean antolatu gara.
Muturreko pobrezia baldintzetan bizi gara gehienak, ezin ditugu eskuratu oinarrizko saskiko ondasunak, kapital sozial maila apala dugu, enpresarioek lur kontzentrazio
handia dute, erakundeen maila eskasa da eta hauskortasun politikoa eta antolamendu mailakoa oso handia. Gure NSP bizitza estrategia bat da komunitatearentzat,
eta horren bitartez:

Elikagaien segurtasuna eta diru sarrerak
sortzeko soberakinen ekoizpena
bermatuko dugu.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

Lurraldea defendatu
eta zainduko dugu.

Liderrengan autogarapen jasangarriko
estrategiak sortzeko gaitasun soziala
lortuko dugu.
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La Madre Unión - COCOLATU komunitateko
nekazarien itxaropen haziak
KOLONBIA
La Larga eta Tumaradóko Kontseilu Komunitarioa
Chocó

Arroz eultzitu berezi eta
organikoa erein eta ekoizten
hastea 90 ha-ko eremu
batean.

Gure komunitatearen
eraldaketa sozialerako
kudeatzaile izateari buruzko
gogoeta.
2018

2019

2020

Antolamendu kolektiboko
sistema sendotzea. NSPa
erakunde publikoei eta
kooperaziokoei aurkeztea.

Helburuak
• Arroz eultzitu berezi eta organikoa ereitea 90 ha-ko
lurralde batean, elikaduraren subiranotasuna eta
soberakinen ekoizpena bermatzeko; era horretara,
diru sarrerak eta enplegua sortu, eta La Madre Unión
komunitatearen bizitza kalitatea hobetuko da.

NSPa beste komunitate
batzuetan erreplikatzea.
2021

2021

Arroz eultzitu berezi eta
organikoa merkaturatzea
eta banatzea.

Espero diren emaitzak

Herritar onuradunak

• Lurraldea erabat berreskuratzea, elikadura ziurtatzeko
eta La Madre Unióneko familien diru sarrerak hobetzeko
helburuarekin.
• La Madre Unióneko komunitatearen ekoizpen
eta merkaturatze jarduerak sendotzea, ekonomia
solidarioaren dinamikaren bitartez.

• Zuzenekoak:
COCOLATU osatzen duten 12 familia etniko.
• Zeharkakoak:
La Madre Uninón komunitateko 275 pertsona.

• NSP hau oinarrituta dago gizarte gatazkaren eta gatazka
armatuaren biktima den komunitate etnikoaren
garapenean eta nahian, eta asmoa du bertako premia
sozioekonomikoei eta garapen jasangarriari erantzuteko.
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Negozio Sozialeko Planak Latinoamerikan. COMPARTE Sarearen bidaia kolektibo bat .

Indarguneak

Estrategiak

• NSP honen oinarria komunitatearen irrika da, hain zuzen ere,
landa berreskuratzeko eta eremu hori suspertzeko irrika, eta
orobat premia sozioekonomikoei erantzuteko eta autogarapen
jasangarria sortzeko irrika. Tokiko nekazaritza familiarretik
abiatzen da, elikadura segurtasuna asetzeko.

• Antolamendu prozesua sendotzea garapen ekonomikorako
heziketaren bitartez, hiru maila hauetan: i) pertsona eta haren
duintasuna, gure ekintzaren erdigune gisa; ii) gaikuntza
teknikoa, bideragarritasunerako tresna gisa, eta iii) lurraldea
berreskuratzea lur hartzeko.

• Enpresa komunitarioaren gure imajinarioak ekoizpen,
eraldaketa eta merkaturatze prozesu bat sustatzen du; horrela,
gure komunitateetan jarraitzeko aukera izango dugu eta
familien diru sarrerak hobetuko ditugu.

• Emakume etnikoek eta nekazariek ekonomia sozial eta
solidarioaren prozesuetan parte har dezaten bultzatzea.

• Nekazaritzako eta basozaintzako lursailak sustatzen
ditugu komunitatean, era horretara bermatuko baitugu
ekosistemaren biodibertsitatea, ekoizpen garbia,
komunitateen autohornikuntza eta soberakinen
merkaturatzea.

Erronkak

• Etnogarapen eta lurralde antolamenduko plan bat
diseinatzea, berezko eskubidearen tresna gisa.
• Harremanak finkatzea laguntza teknikoa jasotzeko,
esperientzia trukeak sortzeko eta kudeaketa politiko eta
ekonomikoko estrategia bat sendotzeko, komunitatearen
imajinario produktiboa posible egiteko.

Aliantzak

Honako hauek lortu ditugu:
Erakundeak: La Larga eta Tumaradó ibaien
Kontseilu Komunitarioa (COCOLATU).
Atrato Baxuko Kontseilu Komunitarioen eta
Erakundeen Elkartea (ASCOBA). CINEP/PPP.
Sareak: COMPARTE.
Osatuko ditugu:
Instituzionalitatea:
Nekazaritza Ministerioa. Landa Garapenaren
Agentzia. Lurren Agentzia Nazionala.
Lurraldearen Agentzia Nazionala.
Lurraldearen Berrikuntzarako Agentzia.
Ikaskuntzako Zerbitzu Nazionala
(SENA). Arrozgileen Federazio Nazionala
(FEDEARROZ).

• ●Erakunde egituratu, funtzional eta eraginkor bat lortzea, non garapeneko kudeatzailea izateak berarekin ekarriko duen komunitatearen
eraldaketa soziala.
• Tokiko ekonomia tradizionala berreskuratzea, eta, horretarako, lurraldea berreskuratu eta kontserbatu dadin bilatzea, ekoizpen
jakintzak berreskuratzea eta toki-eskualde mailako merkatuetako kalitatezko produktuen dibertsifikazioa bultzatzea.
• Komunitatean ekonomia solidarioari buruzko kontzientzia sortzea, gizarte bazterketari aurre egiteko irtenbide gisa.
• Lider eta laguntzaile solidarioengan instalatutako gaitasunen gabezia gainditzea.
• Autonomia ekonomikoa lortzea, funtsen autokudeaketaren eta bertako finantza sistemaren sorreraren bitartez.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.
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KOLONBIA

Aliméntate sin rollo - GARITTEA snack zentzuzkoak
Eragile parte-hartzaileak:

Goi Mailako Nekazari Institutua (IMCA)
Marinako kafegile txikien Elkartea (ASOPECAM)
Kolonbiako kafegile organikoen elkartea (ACOC)
Pontificia Universidad Javeriana Cali unibertsitatea (PUJ Cali)
www.imca.org.co
www.asopecam.com
www.javerianacali.edu.co

IMCA, ACOC eta ASOPECAM dira Garittea enpresa soziala osatzen duten eragileak.
PUJ Cali unibertsitateak laguntza ematen du Garittea errealitate bat izan dadin unibertsitateko
campusean, hortaz, erantzukizun sozial unibertsitarioko proiektu gisa sortu da, ikasle eta irakasleei
eskualdearen eta herrialdearen errealitate sozialera hurbiltzen lagunduko diena.

Garittea enpresa sozial bat da, honako hauek ekimenez sortua: Goi Mailako Nekazari
Institutua (IMCA), Marinako Kafegile Txikien Elkartea (ASOPECAM), Kolonbiako
Kafegile Organikoen Elkartea (ACOC) eta Pontificia Universidad Javeriana Cali (PUJ)
unibertsitatea.
Nekazaritza ekologikoa ekoiztu eta kafe bereziak merkaturatzen ditugu, ekonomia
solidarioaren printzipioetatik abiatuta, zeinaren bitartez defendatzen ditugun
diru sarrera zuzenak nekazari familientzat eta zeinaren bitartez sustatzen dugun
ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harreman zuzena.
2017an zabaldu genuen lehenengo denda, eta ekonomia sozialaren laboratorio bizi
gisa eratu genuen, “landa eremua campusera” hurbildu nahi zuena, ikasleak eta

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

irakasleak sentsibilizatu zitezen landa eremuko arazoei buruz, motibatu zitezen
irtenbideak bilatzeko, aintzat har zezaten nekazarien identitatea eta, era horretara,
herrialdearen eraikuntzan lagun zezaten.
Gure eskaintza produktu agroekologikoek, organikoek eta bidezko merkataritzakoek
osatua da % 100, ikasleen nutrizio premietara eta aurrekontura egokitua, bereziki
aurregraduen eta millennialsen mailara egokitua
“Aliméntate SIN Rollo” kanpainaren bitartez, kontsumitzeko prest dagoen eta prezio
onekoa den snack osasungarria eta zentzuzkoa eskaini nahi dugu (4 mota), kafe
agroekologikoa eskaintzen duen eta eremu osasungarriak sustatzen dituen eremu gisa
agertuz hezkuntz komunitatearen baitan.
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Aliméntate sin rollo - zentzuzko snackak
KOLONBIA

Garittea kafetegia eta denda Caliko Pontificia Universidad Javeriana unibertsitatearen barruan dago.
Garittea enpresa soziala osatzen duten erakundeek (IMCA, ACOC eta ASOPECAM) Riofrío, Buga, Restrepo,
Trujillo, Tuluá eta Cali udalerrietan egiten dute beren lana.

Valle del Cauca

Aliantzak sortzen hastea,
multieragileen ereduaren
arabera. Kalitatea hobetzeko
trebakuntza.

Lehenengo kafetegi-denda
zabaltzea.
2016

2014

2017

Negozio Plana osatzea.

Helburuak
• Garittearen salmentek gora egitea, produktu berrien
garapenaren bitartez.

Espero diren emaitzak

• ●% 35 handitzea Garittearen diru sarrerak.
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Salmenten igoera.
Produktuen dibertsifikazioa.

Herritar onuradunak

• ●Snack osasungarrien edo zentzuzkoen saileko produktu
berriak garatzea, PUJ Cali unibertsitateko aurregraduko
ikasleentzat.
• “Aliméntate SIN Rollo!” kanpaina inplementatzea.

2018

• Zuzenekoak:
60 nekazari familia, ACOC eta ASOPECAMen
elkartuak, 240 lagun ordezkatzen dituzte
batez beste.
• Zeharkakoak:
Pontificia Universidad Javeriana Cali (9000
pertsona), bereziki graduaurreko millennials
ikasleak biltzen dituen % 70.

Negozio Sozialeko Planak Latinoamerikan. COMPARTE Sarearen bidaia kolektibo bat .

Indarguneak

Estrategiak

• Kafe organikoaren ekoizpenean, eraldaketan eta
merkaturatzean esperientzia duen enpresa sozial bat da.
• Gure negozio eredua berritzailea da, eta integrala, GKEen,
nekazari komunitateen eta akademiaren arteko harremanak
egituratzen dituelako; horrek aukera ematen digu gizartean,
ekonomian, politikan eta ingurumenean eragina sortzeko.
• Nekazaritzako ekoizpen ekologikoko sistemak eta kafearen
ekoizpen organikoa gauzatzeko trebetasunak eta ezagutzak
ditugu.
• Elikagaien hornidurarako gure nekazari erakundeek bidezko
ordainsaria jasotzen dute beren kafeagatik.
• Produktuaren marka eta irudia hainbat eragileen parte
hartzearen bitartez lortu da.
• Gure salmentagunean nekazaritzako produktu ekologikoen
salmenta eskaintzen diogu merkatuari.

Erronkak

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

• Garitteako erakunde eta pertsona bazkideek partekatzen
duten ikuspegi bat definitzea, ekimenaz gehiago jabetzeko,
jasangarria izan dadin.
• Pertsona bat Garittea administratzeko beharrezkoa den
gaitasunarekin eta konpromisoarekin lotzea, negozioaren
ikuskatzeko eta kontrolatzeko rolak definituz.
• Merkatuaren azterketa bat egitea, gaur egungo gure bezeroek
eta etorkizunekoek Garitteari buruz zer ikuspegi duten
ezagutzeko.

Aliantzak

Honako hauek lortu ditugu:
Erakundeak: Yomol A ́tel Capeltic.
Sareak: COMPARTE.
Unibertsitateak: Caliko Pontificia
Universidad Javeriana eta Deustuko
Unibertsitatea.
Osatuko ditugu:
Finantza aholkularia, giza talentuaren
aholkulari kudeatzailea.
Kafe denden eta barismoaren gremioa.

• Erakundearen egitura sendotzea, kooperatiba gisa eratzeko helburuarekin.
• Sareko kolaboratzaileek ikuspegi partekatua edukitzea, argia eta egokia, ekonomia sozial eta solidarioaren inguruan eta Garittearen
kudeaketarako osagai nagusien inguruan, enpresa sozial bat baita merkatu tradizional batean.
• Garittearen irudia ikusgai jartzea, kafearen kontsumoa sustatzea, bereziki ikasleen bitartez, nekazarien landa kultura, bidezko
merkataritza, agroekologia, ingurumena eta elikadura osasungarria sustatzen duen proiektutzat har dadin.
• Merkatu azterketa sakon bat egitea aukerak identifikatzeko eta Garittean erabakiak hartzeko uneari laguntzeko.
• Produktu osasungarrien eskaintza dibertsifikatzea eta handitzea, comboen eta pakete osasungarrien bitartez.
• Produktu agroekologikoak merkaturatzea, kontsumogune instituzionalen barruan.
• Produktu organikoen hornitzaileak bilatzea eta integratzea nekazarien erakundeekin eta beste enpresa sozial batzuekin.
• Garittearen azken 2 urteetako esperientziaren kontakizuna osatzea.
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EKUADOR

Zapatak ekoiztea eta merkaturatzea
Eragile parte-hartzaileak:

Viviendas Hogar de Cristo (VHC) Korporazioa,
Buen Caminar zapaten ekoizpenerako eta merkaturatzeko
Elkartea (APROBUCAM)
www.hogardecristo.org.ec

VHCk “egiten ikastea” prozesua erraztuko duten gaitasunen sorkuntza sustatzea. Ekintzailetzarako hazitegia da
horren barneko ekimenetako bat: jarduera produktiboak egituratzeko 3 fasez osatuta dago.
Hazitegiaren hirugarren fasean sortua da APROBUCAM, zapatagintzaren alorrean autoenplegua sortzeko
hazkuntza eta ikaskuntza eremu bat osatzeko helburuarekin. 2015. urteaz geroztik, APROBUCAMi laguntzen dio
VHCk, kooperatibaren lehiakortasuna eta elkartutako familia ekoizleen bizi kalitatea hobetzeko, formakuntzen eta
aholkularitza teknikoaren bitartez.

APROBUCAM “El Buen Caminar” Ekoizpen eta Merkaturatze Elkartea “Harrotasunez Ekintzaileak” izeneko irakaskuntza-ikaskuntza proiektuaren emaitza nabarmena da.
Gaur egun, 14 bazkide gaude zapatak artisauen modura ekoizten ditugunak, Viviendas Hogar de Cristo Korporazioaren akonpainamenduarekin, zeinak laguntzen diguten
guk geuk enplegua eta ekimen ekonomiko solidarioak, banku komunala eta mikro-kredituak sortzeko gaikuntzen bidez. Horrez gainera, 10 makinez hornitutako
tailer bat uzten digute emakumeentzako zapatak egiteko, egunero; era horretara, aukera dugu ekoizpen kate bat edukitzeko, eta horri esker:

Ekoizpena, denborak eta
akaberak optimizatzeko
teknika hobetzen da.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

Kalitatezko zapaten eta
askotariko zapaten ekoizpena
bermatzen da.

Egoitzan bertan edo katalogo
birtualen bitartez
merkaturatzen da, modu
jasangarrian eta bidezko
prezioan.

Hainbat produktu linea
merkaturatzen dira,
merkatuaren arabera: El Buen
Caminar eta Obra de mano
artesana (OMA).

Aldizkako banakako
ekoizpena gainditzen
dugu.
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Zapaten ekoizpena eta merkaturatzea
EKUADOR
Nueva Prosperina Kooperatiba, Monte Sinaí
Guayaquil udalerria

“Orgullosamente
Emprendedoras”
programa.
2012

Zapata
tailerra.
2015

APROBUCAMen
eraketa.

Helburuak
• Zapata erosoak, kalitatezkoak eta arrazoizkoak
eskaintzen dituen taldetzat hartzea, zaurgarritasun
egoeran dauden pertsonen taldetzat hain zuzen ere;
berrikuntza, teknologia eta jasangarritasuna bilduko
dituzten estrategiak txertatuko ditu.
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INEN
erregistroa.
2018

2017

“El Buen Caminar”
markaren erregistroa.

Espero diren emaitzak

2020

2019

Ekuadorren
egina zigilua.

Herritar onuradunak

• Artisau tituludunen ziurtagiriak.
• Bazkide egindako pertsonak makina industrialetan eta
diseinuan trebatzea.
• El Buen Caminar eta OMA markak erregistratzea.
• Salmenta plana definitzea katalogo birtualetan eta
gizarte sareetan oinarrituta.
• Enpresaren antolamendu eta kudeaketa prozesuak
ekonomia solidariotik abiatuta sendotzea, bazkideek
ahalduntze handiagoa izan dezaten.

• Zuzenekoak:
14 pertsona (13 emakume eta gizon 1),
APROBUCAMeko kide.
• Zeharkakoak:
110.000 emakume 12 eta 65 urte bitartekoak,
erdi eta herri mailakoak, Monte Sinaí
sektorean, Guayaquil kantoiaren iparmendebaldeko perimetralean.

Negozio Sozialeko Planak Latinoamerikan. COMPARTE Sarearen bidaia kolektibo bat .

Indarguneak

Estrategiak

• Gure NSParen arabera modu antolatu eta planifikatuan lan
egiten duen giza talde bat dugu.
• Bazkideek zapatak egiteko beharrezkoak diren trebetasunak
eta abileziak dituzte.
• Bidezko prezioan kalitatezko zapaten ekoizletzat hartuak
gara.
• Eskualdeko hainbat eragilerekin batera lan egiten dugu:
Club Rotario, IEPS, MIES, USM, ESPOL.
• Zapatak egiteko behar diren makinez eta tresnez hornitutako
gune bat dugu.
• “El Buen Caminar” marka erregistratu eta patentatu dugu.
• Herrialdeko zapata denda jendetsuenetako batekin
handizkako eskaerak lortu ditugu.

Erronkak

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

• Bazkideen batzarra egitea, zuzendaritza berri bat izendatzeko
eta bazkide berriak sartzeko.
• Zapaten merkaturatzearen bitartez jasotako dirua kalitatezko
produktu bat egiteko aukera emango diguten trebakuntzetan
inbertitzea.
• Prezioa, katalogoa, kalitatea, banaketa eta marka bilduko
dituen merkaturatze estrategia bat diseinatzea.
• Bertan egindako zapata modeloak zabaltzea katalogo
birtualaren eta zuzeneko banaketaren bitartez.
• Ekonomia Popular eta Solidarioaren eragileen Sarearen parte
izatea; horretarako, aldian-aldian erakundeekin elkartzen
gara.

Aliantzak

Honako hauek lortu ditugu:
Erakundeak: Hogar de Cristo eta Club
Rotario de Guayaquil norte.
Sareak: COMPARTE
Unibertsitateak: Universidad Santa María
eta Deustuko Unibertsitatea.
Instituzionaltasuna: Ekonomia Popular
eta Solidarioaren Institutua (IEPS) eta
Inklusio Ekonomikoaren Ministerioa
(MIE).

• Elkartearen antolamenduari dagokion egitura aztertzea; horrek aukera emango du gure zuzendaritza eguneratzeko, bazkide berriak
sartzeko eta dagoeneko sartuta gaudenon konpromiso eta parte hartze handiagoa lortzeko.
• Utilitateak trebakuntzan inbertitzea berriro.
• APROBUCAM gisa hazteko aukera emango digun oinarri finantzarioa edukitzea.
• “El Buen Caminar” marka IMENen erregistratzea, handizka merkaturatu ahal izateko.
• Diseinu propioak edukitzea, artisau produktuari balioa erantsi ahal izateko.
• Zapatagintzaren nazioarteko merkatuak konpetentzia handitzearen aurrean nola funtzionatzen duen ezagutzea.
• Merkatu plan bat osatzea, ekoizpena eta merkaturatzea handitu ahal izateko.
• Politikan eragitea, Ekonomia Popular eta Solidarioaren Legea errespetatu dadin.
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EL SALVADOR

Guaymango - Ahuachapán-eko emakumeen
ahalduntze ekonomikoa
Eragile parte-hartzaileak:

Zerbitzu Solidarioko Elkartea CVX (Solidaridad CVX)
Guayamangoko Ekimen Ekonomikoen Zuzendaritza Batzordea

www.solidaridadcvx.org

Solidaridad CVX-ek antolamendu prozesuetan laguntzearen aldeko apustua egiten du, landa eremuko komunitateetan
bizitza duina lortzen laguntzeko, abiaburu hartuta nekazaritza jasangarria, ekonomia solidarioa eta komunikazio
popularra. 2016. urteaz geroztik, Guayamengoko Ekimen Ekonomikoen Zuzendaritza Batzordeari laguntzen dio
prestakuntzarekin eta aholkularitza teknikoarekin, emakumeak lider diren ekonomia familiarreko irtenbideak sortzeko.

Solidaridad CVX-ek Guayamango udalerriko familiei lagundu die aurrezki eta mailegu komunitarioko 11 talde osatzen (GAPC), eta 94 emakume elkartu ditu guztira. Nekazaritzako eta
negozio txikietako 25 ekimen bultzatu dituzte talde horiek (gizentzeko oilaskoak, oilo erruleak, txerriak, dendak, pupuseriak, okindegiak, etab.), Guayamangoko Ekimen Ekonomikoen
Zuzendaritza Batzordean elkartuak (CDIEPG).
Batzorde horrek ekimen guztiak antolatzen ditu eta orientazioa ematen die hazi kapitala edukitzeko aukerari buruz, merkatuaren egingarritasun azterketa baten bitartez (teknikoa eta
ekonomikoa); Funts Mankomunatu Solidarioari (FMS) % 25 itzultzea aurreikusten du.
Gure helburua da bi eremu horiek, GAPC eta CDIEPG, antolatzea, Aurrezki eta Mailegu Komunitarioko Elkarte baten bitartez, zeina gai izango den:

Aurrezki eta mailegu komunitarioko taldeak (GAPC)
eta haien ekimen ekonomikoak sendotzeko.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

Emakume ekoizleen elkarteen eraketa sustatzea, ekonomia sozial
eta solidarioaren printzipioen arabera, eta orobat eskaintzea
laguntza, aholkularitza teknikoa, erakundearen sendotzea eta hazi
kapitala.
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Guaymango - Ahuachapán-eko emakumeen
ahalduntze ekonomikoa
EL SALVADOR
Ahuachapán departamentua
Guaymangoko udalerria

Guyamango aurrezki
eta mailegu
komunitarioko taldeak.
2011

Zuzendaritza Batzordea
sortzea.
2014

2016

Ekimen ekonomikoak
eratzea.

Helburuak
• Emakumeen ekonomia familiarraren eta
komunitarioaren garapenean laguntzea,
Guaymangoko emakumeek osatutako Aurrezki
eta Mailegu Komunitarioko Elkarte baten bitartez.
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Elkartearen legezko
osaera.
2018

2021

Ekimen ekonomikoak
sendotzea.

Espero diren emaitzak

Herritar onuradunak

• Aurrezki eta Mailegu komunitarioko Elkartea osatzea,
ekimen ekonomiko-produktiboen Negozio Planen
ebaluazioa, azterketa eta aholkularitza egiteko
metodologia ondo definituarekin.
• Ekimen ekonomiko indartuak eta jasangarriak,
esperientzia pilotuaren bitartez ikasitakotik abiatuta,
esaterako gizentzeko oilaskoen esperientzia.
• Funts Mankomunatu Solidarioak finantzatutako ekimen
kopurua handitzea.
• Bazkideen ekonomia familiarra hobetzea.

• Zuzenekoak:
42 emakume, 25 ekimenetakoak.
• Zeharkakoak:
94 emakume, 11 GAPCetako kide.

Negozio Sozialeko Planak Latinoamerikan. COMPARTE Sarearen bidaia kolektibo bat .

Indarguneak

Estrategiak

• Emakumeek modu autonomoan zuzentzen dituzten GAPCak
eta ekimen ekonomikoak, azken 5 urteetako esperientziari
esker.
• Parte hartze handia, emakume gazteena bereziki; horri esker,
aurretik dauden lidergoak sendotu litezke.
• Udalerrian jarduera ekonomiko ugari daude.
• Aliantza estrategikoak ekoizle txikien elkarteekin eta
unibertsitateekin produktuak merkaturatzeko.
• Hazteko oiloen haztegiak inplementatzeko eta erabiltzeko
oinarrizko baliabideak ditu (giza baliabideak eta azpiegiturari
dagozkionak), eta horri esker asetzen da komunitatearen
eskaera.

Erronkak

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

• Zuzendari Batzordea sendotzea kudeaketa eta antolamendu
kontuetan.
• Bizitza plan pertsonalak eta komunitarioak inplementatzea.
• GAPCak indartzea, gai hauetan trebatuz eta gaituz: hazkuntza
pertsonalak, ekonomia sozial eta solidarioa, salerosketa,
kooperatibismoa eta eskubide berdintasuna.
• GAPC berriak sustatzea, gazte taldeak barne.
• Negozio txiki solidarioak sendotzea, etengabe hobetzen
joateko (kudeaketa, merkaturatzea, ekoizpena),
esperientziak trukatuz erakunde solidario nazionalekin eta
nazioartekoekin.

Aliantzak

Honako hauek lortu ditugu:
Erakundeak:
Radio Copinula.
Unibertsitateak:
Universidad de Sonsonate-USO.
Sareak:
COMPARTE.
Osatuko ditugu:
Instituzionalizazioa:
Guaymangoko udal alkatetza.
Guaymangoko osasun unitatea.
Enpresa txikien eta mikro enpresen
garapen zentroa (CDMYPE).

• GAPCen kudeaketarako gaitasunak eta prestakuntzak sendotu Zuzendaritza Batzordearen bitartez.
●
• Zuzendaritza Batzordeari Funts Mankomunatu Solidarioan maileguak bideratzen lagunduko dion egitura formal bat definitzea.
●
• Koordinazio mekanismoak sortzea, ekimen ekonomikoen garapenean laguntzen dioten tokiko eragile eta erakundeekin koordinazioan.
●
• Baliabide naturalen erabilera egokia sustatzea, emakumeen eta beren komunitatearen bizi kalitateari ingurumen jasangarritasuna
eskaintzeko helburuarekin.
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MEXIKO

Yomol A’tel talde kooperatiboaren osaera,
antolamendua eta dibertsifikazioa
Eragile parte-hartzaileak:

Eragile parte-hartzaileak:
Bachajón Yomol A’tel-eko Misioa

www.yomolatel.org

1992. urteaz geroztik, Bachajóneko Misioak Yomol A’tel talde kooperatiboaren osaeran lagundu du,
eta Chiapasen garapen jasangarriko prozesuen eraketaren alde egin du. Yomol A’tel-ek esan nahi du
“Elkarrekin egiten dugu lan, elkarrekin gabiltza, elkarrekin egiten dugu amets”. Lana ulertzeko modu
bat da, kosmobisio komunitariotik abiatuta.

Yomol A’tel tzeltal taldeko pertsonez eta familiez osatuta dago. Horiek guztiak antolatu dira, abiaburu harturik hainbat prozesu, zeinaren helburua den lortzea Lekil Kuxlejal (bizitza
ona), justizia soziala, lurraldearen babesa, jabetza sozialaren sorkuntza eta enpresaren eraginkortasuna, kapitalaren aurretik lehentasuna emanez pertsonari.
6 enpresa sozial eta solidarioren inguruan elkartzen gara (Ts’umbal Xitalha’, Bats ́il Maya, Capeltic, Yip Antsetic, Chabtic, Comon Sit Ca ́teltic), lau sektore hauetan: kafea, eztia,
zaintza pertsonala eta finantzak. Ekonomia solidarioko prozesu integralak garatzen ditugu, kooperatibako kide diren familien bizi iraupena lortzeko eta ekoizleak, langileak eta
kontsumitzaileak proiektu komun baten inguruan biltzeko.
Gure NSPren helburua Yomol A’tel-en kooperatibizazioa da, honako hauek lortzeko:

6 enpresa sozialak elkartuko
dituen “Kooperatiben kooperatiba”
gisa sendotzea.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

Gure ziklo ekonomiko solidarioa modu
jasangarrian sendotzea, prozesu kultural, sozial
eta politikoekin batera.

Yomol A’tel erregionalizatzea,
landa eta hiri mailan.
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Yomol A’tel kooperatiba taldea eratzea, antolatzea eta dibertsifikatzea
MEXIKO
Yomol A’tel: Chilón, Ocosingo, Pantelhó, Sitalá eta Yajalón udalerriak, Chiapas estatuko Selva Norte,
Capeltic kafetegiak: Puebla hiria, Puebla estatua, Guadalajara, Jalisco estatua, Mexiko hiria, Mexiko

Lehenengo Capeltic
kafetegia

Bats’il Maya kafe
txigorgailua sortu zen
1993

2001

2011

2010

Ts’umbal Xitalha’ eta Chabtic
sortu ziren

Helburuak
• Yomol A’tel-en jabetza sozialaren kooperatibizazioa,
erregionalizazioa eta eraketa lortzeko tokiko
antolamendu prozesuetan laguntzea.

Yomol A’tel kooperatiba
taldea osatu zen
2012

Yip Antsetic
sortu zen

Espero diren emaitzak

2013

Comon Sit Ca ́teltic
osatu zen

Herritar onuradunak

• Yomol A’tel-en eskualde egitura garatzea eta sendotzea.
●
• Kooperatibizazio prozesuen eraikuntza kolektiborako
antolamendu guneak sortzea.
• Erregionalizatutako prozesu antolatzaileak aktibatzeko
funtsezko subjektuak trebatzea.

• Zuzenekoak:
Tzeltal familietako 320 gizon eta 130
emakume eta 88 langile.
• Zeharkakoak:
2.160 pertsona.

• Yomol A’tel-eko enpresa sozialak sendotzea.
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Indarguneak

Estrategiak

• Kooperatibizazio proiektuak tsetal herriaren ondo bizitzeari
buruzko ikuspegia berreskuratzen du nortasun ikur gisa.
●
• Proiektu hau lehentasunezko helburu bat da 2020. urterako,
eta, horretarako, pertsona eta sektore guztien parte hartzea eta
erabakiak modu demokratikoan hartzeko bidea bultzatu da.
●
• Lanerako plan bat du proiektuak, erregioaren subjektu
kolektibo eraikitzailea lan duin eta iraunkor baten bitartez
sendotzea eta eratzea bultzatuko duena.
●
• Ekonomia sozial eta solidariorako prestakuntza du taldeak.
●
• Eragile aliatuen garrantzizko sare bat dugu.

Erronkak

• Prozesu pertsonalak eta enpresarialak egituratzea
langileen, Kudeaketa Sozialeko Batzordearen eta Batzorde
Betearazlearen arteko bileren bitartez.
• Ekintzak ezartzea 3 ardatz hauen inguruan: informazioa,
prestakuntza eta parte hartzea.
• Funtzionamendu ibilbide bat diseinatzea eredu
kooperatiborako: inplementazioa, kudeaketa, prestakuntza,
komunikazioa, ebaluazioa.
• Ekonomia Solidarioaren Eskola bat sortzea
Iraunkortasunerako, Yomol A’tel osatzen dugunoi laguntzeko
eta prestatzeko eta bizitza duinerako aukera bat aurkitzeko.

Aliantzak

Honako hauek lortu ditugu:
Unibertsitateak:
Mondragón Unibertsitatea -LANKI. Centro
Meneses-Escuela de Café. Ibero Santa
Fe-CIIEES.
Ibero Puebla-IDIT eta LAINES. Deustuko
Unibertsitatea.
ESADE.
Enpresak:
Enpresa sozial eta solidarioak.
Sareak:
COMPARTE.

• Yomol A’tel-en ametsa partekatzea: langileak bazkide izatea, talde bat sendotzea eta elkarbizitzarako guneak sortzea.
●
• Lankidetza lana, kultura kooperatiboa eta erabakietan parte hartzea elikatuko dituzten guneak eratzea: langileen zuzendaritza mahaia,
batzar kooperatibista edo Kontseilu soziala.
• Yomol A’tel-eko langileentzat hezkuntza gune bat izatea.
• Yomol A’tel-en enpresa eta gizarte dimentsioa orekatzea, eredu kooperatiboari helduz.
• Eredu kooperatiboaren gure inplementazio egitura sortzea eta kooperatibisten prestakuntza plan bat garatzea.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.
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NIKARAGUA

Villa El Carmenen garapen
kooperatibo integraleko eredua
Eragile parte-hartzaileak:

Ikerketa eta Garapen Institutua NITLAPAN - Universidad
Centroamericana (UCA)
“Construyendo el Futuro Villa El Carmen” RL Sektore
anitzeko Kooperatiba
www.nitlapan.org.ni

Nitlapan –”ereiteko sasoia” esan nahi du– 80ko hamarraldian sortu zen, Nikaraguako nekazarien
garapen ekonomikoa eta soziala sustatzeko helburuarekin. 2011. urtean sortu zen Construyendo el
Futuro Villa El Carmen RL Sektore anitzeko Kooperatiba, eta, orduz geroztik, lurraldeko eragileen
egituratzearen aldeko apustua egin du, ekoizleen premia nagusiei erantzuteko helburuarekin.

Garapen kooperatibo integraleko eredu bat sortu nahi dugu Ville El Carmen udalerrian, gaur egungo gure errealitateetan eta ekonomietan oinarritua.
Eredu honek nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektoreko ekoizleen artean egituratutako lana proposatzen du, lau sektore hauetan banatuta: 1) behiak, 2) txerrien hazkuntza, 3)
arrautzen eta hegazti haragiaren ekoizpena, eta 4) artoa eta sorgoa. Horretarako, ezinbestekoa da hiru eragile hauen arteko lankidetza sortzea: Construyendo el Futuro de Villa el
Carmen R.L. Sektore Anitzeko Kooperatiba, Landa Kutxa Komunitarioak eta ekoizleak.
Honako alderdi hauek bultzatuko dituzten harremanak eta guneak bilatzen ditu eredu honek:

Lankidetza, prestakuntza, laguntza teknikoa eta
teknologien erabilera, ekoizpena jasangarria eta
errentagarria izan dadin.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

Finantza taldeak sortzea
(aurrezkia, mailegua eta inbertsioa).

Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresak eta tokiko merkatuen
inplementazioa garatzea.
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Villa El Carmenen garapen kooperatibo integraleko eredua
NIKARAGUA
Managuako departamentua, Villa El Carmen udalerria,
Los Cedros Komunitatea

Salmenta
komunitarioaren
zentroa zabaltzea.

Kooperatiba
osatzea.

2011

2016

2017

Nekazaritzako eta
abeltzaintzako
denda sortzea.

Helburuak
• Lankidetza eredu bat egituratzea hiru eragile hauen
artean: Kooperatiba, ekoizleak eta Landa Kutxa
komunitarioak.
• Harreman ekonomiko eta sozialetan ikuspegi eta
balio kooperatiboa izango duen enpresa talde bat
konfiguratzea.
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Finantza hitzarmena, hitzarmen
produktiboa eta merkataritza
hitzarmena garatzea,
Kooperatibaren, Landa Kutxen
eta ekoizleen artean.

2018

2019

Kooperatibaren eta
eragile aliatuen basea
berrantolatzea

Espero diren emaitzak

Oinarrizko haziak erosteko eta
saltzeko zentro baten sorrera
(Kontsumo Denda).
Nekazaritzako eta abeltzaintzako
produktuak pilatzeko eta
eraldatzeko proiektua abian jartzea.

2020

2021

Oinarrizko azpiegituraren
kudeaketa, Garapen kooperatibo
integraleko eredua izeneko proiektua
erabiltzeko eta administratzeko.
(Inbertsioa bertako lokalean eta
ekipamenduan.)

Herritar onuradunak

• ●Kooperatibak hobetu egin ditu bere emaitza
finantzarioak, sendotu egin ditu kudeaketa
administratibo/finantzarioko gaitasunak eta handitu egin
du bere kapital fisikoa.
• ●Kooperatibako eta Landa Kutxetako bazkideek hitz
ematen dute proiektu sozial komunitarioen garapenean
inbertituko dutela etekinen % 10.
• Sendotu egin da “El Esfuerzo” nekazaritzako eta
abeltzaintzako denda, garapen kooperatibo integraleko
eredu berritik abiatuta, Kooperatibako bazkideak lider
gisa jardungo duten eta taldearen onerako izango
den erronka autojasangarri gisa; bazkideek, halaber,
merkataritza, finantza eta prestakuntza prozesuak lotzen
dituzte.

• Zuzenekoak:
36 pertsona (23 emakume - 13 gizon),
Construyendo el Futuro Villa El Carmen sektore
anitzeko kooperatibakoak.
4 Landa Kutxako 80 bazkide, % 80 emakumeak.
Nekazaritzako eta abeltzaintzako 140 ekoizle 7
komunitatetakoak: (Monte Fresco, Los Cedros, Valle
los Aburto, La Chorrera,El Caimito, San Antonio eta
Brasil).
• Zeharkakoak:
7 komunitateetako familia ekoizleetako 1.024 kide.

Negozio Sozialeko Planak Latinoamerikan. COMPARTE Sarearen bidaia kolektibo bat .

Indarguneak

Estrategiak

• Eragile parte-hartzaileek (Kooperatiba, ekoizleak, Landa
Kutxak) elkarrekin lan egitea onartu dugu, nekazaritzako
eta abeltzaintzako jardueretako prozesu kolektibo
ekonomikoak eta merkataritzaren alorrekoak garatzeko.
• Kooperatibako bazkideen leialtasuna eta parte hartzea eta
enpresa errentagarri bihurtzeko interesa.
• Kooperatiba liderra da presente dagoen 20 komunitateetan.
• Nekazaritzako eta Abeltzaintzako produktuen dendak
finantza oreka positiboa du, eta 1.700 bezeroetara iritsi da,
bidezko prezioa, askotariko produktuak (nekazaritzakoak
eta abeltzaintzakoak) eta laguntza teknikoa eskaintzen
dituelako.
• Kokaleku geografikoak aukera ematen du etengabeko
mugimendu ekonomikoa edukitzeko, turismoaren eta
negozio txikien garapena lortzeko.

Erronkak

• Kooperatibaren eta Landa Kutxen zuzentzeko eta
negoziatzeko gaitasunak sendotzea.
• Kide guztien parte hartze aktiboa eta gazteen lidergoa
sustatzea.
• Enpresa aliantzak ezartzea Nitlapanen, Kooperatibaren,
Kutxen eta ekoizleen artean.
• MiPyME taldeak (enpresa trukea eta parte hartzea
eskualdeko azoketan) eratzea, ekonomia sozial eta
solidarioa sustatzeko helburuarekin.
• Udal plataforma bat sortzea, eragileen parte hartzearekin,
lurraldearen garapen agenda bat sortzeko helburuarekin.

Aliantzak

Honako hauek lortu ditugu:
Erakundeak: Nitlapan Instituzionalitatea:
Ekonomia familiarraren ministerioa
kooperatibentzat.
Enpresak: Nekazaritzako eta
abeltzaintzako ekoizelak.
Unibertsitateak: Universidad
Centroamericana - UCA.
Sareak: COMPARTE, MIPYME.
Osatuko ditugu:
Instituzionalizazioa: Udal eta eskualde
mailako gobernuak.

• Kooperatibak modu enpresarialagoan eta ekonomia sozial eta solidarioarekin konprometituagoan jardun dezan lortzea.
• Familia ekoizle gehiago lortzea Kooperatibarekin eta Landa Kutxekin.
• Kooperatibaren eta Landa Kutxen zuzendaritza batzordeen funtzionamendua hobetzea.
• Sinergia handiagoa lortzea hiru eragile nagusien (Kooperatiba, Landa Kutxak, ekoizleak) eta beste udal eragileen artean.
• Ekintza eta eragin maila handitzea, familia mailatik komunitate mailara, udal eta eskualde mailakora, igaroaz.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.
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PARAGUAI

Landa eremuko ekonomiaren
garapena, produktu ekologikoen
ekoizpenaren eta merkaturatzearen bitartez
Eragile parte-hartzaileak:

Antonio Guasch Paraguaiar Ikasketen Zentroa (CEPAG)
San Ignazio Erakunde Sozialen Elkartea (AOSSI)
www.cepag.org.py

Antonio Guasch Paraguaiar Ikasketen Zentroak (CEPAG) bost hamarraldiko historia baino gehiago
du, eta pobrezia eta bidegabekeria soziala sortzen dituzten egiturak eraldatzearen alde dihardu.
2009. urteaz geroztik, San Ignazio Erakunde Sozialen Elkartea (AOSSI) egituratzeko prozesuan
laguntzen ari da, bazkideen nekazaritzako ekonomia dinamizatzearen eta familia ekoizleen bizitza
kalitatea hobetzearen aldeko zereginean.

AOSSI elkartean zirkulu birtuoso bat sortzearen alde lan egiten dugu, nekazaritza familiarretik eta nekazaritzaren eta abeltzaintzaren ikuspegitik abiatuta, komunitateari
hurbiltzeko tokiko produktuak, naturalak, freskoak, osasuntsuak eta ez kaltegarriak, Yvy Poty gure nekazari markaren bitartez bermatuak.
Gure asmoa da landa eremuko enpresa sozialaren kudeaketa izango duen eredu alternatibo bat garatzea, zeina oinarritua egongo den agroekologian, tokikoan,
kolektiboan, bizitza onaren lehentasunean eta lurraldearen errotzean.
Eredu honen bitartez lortu nahi dugu:

Produktu ekologikoen (baratzekoak,
nekazaritzakoak, frutak, abeltzaintzakoak) ekoizpen
eta merkaturatze katea hobetzea.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

Salerosketa estrategia eraginkorrak inplementatzea,
gure Biltegi Zentroaren, onuradunen eta
merkaturatzeko bideen arabera.

Familia bazkideen konpromisoa bultzatzea, eta
erakundea sendotzea, emakumeen eta gazteen
lidergoa nabarmenduz erakundearen barruan eta
udalerrian eragina duten guneetan.
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Landa eremuko ekonomiaren garapena, produktu
ekologikoen ekoizpenaren eta merkaturatzearen bitartez
PARAGUAI
Misiones Departamentua
San Ignacio Guasú

Ñepytyvorá
Mikromaileguen
Programaren hasiera.

Lan taldeak batzordeen
bitartez.
2007

2012

Helburuak
• Bazkideen nekazaritza familiarraren garapenean
laguntzea antolamendu prozesuak, produktiboak,
teknologikoak, merkaturatzearen alorrekoak hobetuz
eta erakundea indartuz.
• 3 urteko epean nekazaritzako eta abeltzaintzako
ekoizpena handitzea, 115.900 kilogramora iritsi arte.

2015

2012

AOSSIren formalizazioa:
nekazarien batzordea,
ekoizleen elkarteak eta
emakume nekazarien eta
gazteen taldeak.

Tokiko merkatuetan
eta merkatu nazionaletan
merkaturatzea.

Bilketa Zentroaren
azpiegitura hobetzea.

Espero diren emaitzak

2018

2016

Merkaturatze
nazionalen sareetan
egituratzea.

Herritar onuradunak

• AOSSI barruan, bere gain erantzukizun iraunkorrak eta
kudeaketari buruzkoak dituzten profesional taldeak
zeregin horretarako behar adina gaitasun ditu.

• Zuzenekoak:
120 bazkide (% 57 emakumeak - % 43 gizonak)
10 komunitatetako 12 batzordetan antolatuak.

• Indartu egin da ekoizpen katearen eta merkaturatzearen
kudeaketa.

• Zeharkakoak:
740 pertsona, ekoizpenarekin,
merkaturatzearekin eta kontsumoarekin
zerikusia dutenak.

• Antolamendu sareak sortu dira nekazaritzako
produktuak multzoan merkaturatzeko.
• Dinamismo ekonomikoa sortu da, lan aukerak bultzatuz
nekazaritzaren eta abeltzaintzaren esparruan eta
landako ekintzailetzan.
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Indarguneak

Estrategiak

• Legez eratutako elkarte bat gara, antolamendu egiturarekin,
plan estrategikoarekin eta YvyPoty markarekin.
• Gazteek eta emakumeek modu aktiboan parte hartu dute
NSPan.
• Bazkideek lur onibar produktiboa dute (lurra) eta trebetasun
teknikoak nekazaritzaren eta abeltzaintzaren alorrean
ekoizteko.
• Biltegi Zentro bat dugu zirkuitu produktiboa eta komertziala
garatzeko beharrezkoa den ekipoekin eta makinekin.
• Produktu agroekologikoak bai toki mailan bai maila
nazionalean merkaturatzeko sareetan egituratuta gaude.

• AOSSIren egitura dinamizatzea, kudeaketa eraginkor eta
jasangarria lortzeko lidergo berriak txertatuz, horiei lagunduz
eta osatuz.
• Lantalde bat osatzea, zeina osatuko duten kide hauek: lider
bat, bere gain hartuko duena elkartearen organizazio plana
eta kudeaketari dagokiona; arduradun bat, produkzioaren
plangintzan lagundu eta haren jarraipena egingo duena;
arduradun bat, produktuen kalitate estandarrak bermatzeko.
• AOSSI eta CEPAGen arteko hitzarmenak ezartzea, enpresa
sozial eraginkor eta banatzaile bat osatzeko; aldian-aldian
ebaluatuko dira bere konpromisoak.

Aliantzak

Honako hauek lortu ditugu:
Erakundeak: CEPAG.
Instituzionalizazioa: Tokiko gobernua, San
Ignacioko Landa Garapeneko Kontseilua.
Sareak: COMPARTE .
Osatuko ditugu:
Instituzionalizazioa:
MAG/DC, Merkataritza ganbera,
INAN, INTN.
Unibertsitatea: ESADE.

• AOSSI eta CEPAGen arteko harremana soilik laguntzazkoa izan ez dadin bultzatzea.

Erronkak

• Bazkideen konpromisoa eta parte hartzea handitzea, jabetu daitezen AOSSIren funtzionamendua denon esku dagoela eta ez soilik
Zuzendaritza Batzordearen esku.
• Elkartearen parte diren emakumeen eta gazteen ahalduntzea bultzatzea.
• Gure ekoizpena uzta garaiko ekoizpen planen diseinuaren bitartez eta merkatu azterketaren bitartez antolatzea, hura merkaturatzeko
(produktua, existentzia, prezioa, konpetentzia).
• Lantalde bat edukitzea, bere gain hatuko duena lidergoa, laguntza teknikoa emango diena modu zuzen eta jarraituan familiei beren
lursailetan eta produktuen kalitate estandarrak kontrolatuko dituena, produktuak Bilketa Zentroan jasotzen direnean.
• Komunikazio bide egokiena ezartzea bazkideekin eta bezeroekin.
• Produktu agroekologikoei buruzko heziketa bultzatzea.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.
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PERU

Peruko kuiaren haragiaren lehen mailako eraldaketa
eta merkaturatzea
Eragile parte-hartzaileak:

Jesús Obrero Elkartea (CCAIJO)
Barruti hauetako Kuia Hazleen Elkartea: Andahuaylillas,
Cusipata, Quiquijana, Urcos, Ocongate, Ccatcca;
eta ekoizleen elkarteak.

www.ccaijo.org.pe

Azken bi hamarraldietan, CCAIJOk komunitateen ahalduntzea bultzatu du, eta horretarako, eskaini
ditu gaitasunak eta euskarri teknikoa, eta eragin du politika publikoetan, aldaketak eragiteko
garapenaren ikuspegian.
Kuien hazkuntzari, eraldaketari eta haragiaren merkaturatzeari lotutako prozesuak 2006. urtean
hasi ziren, eta ekoizleak, langileak eta CCAIJO biltzen dituen kudeaketa eredu bati du gaur egun.

Kuien hazkuntza jarduera familiar tradizionala izan da, eta azken 10 urteotan asko hazi da haren eskaera, eta horrek aukera ekarri du ustiategi familiarretik hazkuntza komertzialera
igarotzeko; balioztatutako teknologia txertatuko dugu, kuien hazkuntzaren negozioa errentagarri egiten duten ekoizpen indizeak hobetzeko.
Horretarako, ekoizleen erakunde bat sendotu nahi dugu, kate produktiboen ikuspegitik, zeinak sustatuko duen merkatua, sortuko dituen artikulazio prozesuak, dinamizatuko
duen ekonomia familiarra, egingo duen familien elikadura segurtasunaren alde eta lagunduko duten familien bizitza kalitatea hobetzen. Emakumeak dira gehienetan liderrak,
Quispicanchi probintziakoak. Gaur egunera arte garatu dugun prozesuak hainbat etapa ditu:

Egokitzapen produktiboa egin dugu ureztapen
azpiegiturez hornitzeko, larreak jartzeko eta
hazkuntzarako aletegiak eraikitzeko, gaikuntza
teknikoak sortzeko gaikuntzaren bitartez.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

Azken bi urteetan lanean dihardugu balioa emateko
ekoizpenari, eta kuiaren haragiaren lehen mailako
industrializazio prozesua jarri dugu abian (ilea
moztea, tripak kentzea, hezurrak kentzea, zatitzea eta
hutsean ontziratzea).

“Kui haragiaren eraldaketa zentro bat” dugu,
kalitatezko produktuak eskaintzeko gaikuntza
eta berrikuntza eremu bat, D Ausangate
markaren bitartez.
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Peruko kui haragiaren lehen mailako eraldaketa
eta merkaturatzea
PERU
Barruti hauek: Andahuaylillas, Cusipata, Quiquijana, Urcos, Ocongate, Ccatcca
Quispicanchi Probintzia, Cusco

Ekoizleak kuien
hazkuntzan
gaitzea.
2006

2008

2009

Elkarte juridiko gisa
osatzea. Udalerrietan kuien
mahai teknikoa antolatzea.

Helburuak
• Datozen 4 urteetan, kui osoaren eta hezurgabetuaren
urteko salmentak % 100 handitzea eta kui bizien
kuotei eustea.
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Ilea moztutako
kuiak saltzen
hastea.

Ekoizleen elkarteak
eratzea.
2010

Kuia biziak
saltzen hastea.

Espero diren emaitzak

2014

Negozio plana,
kuiaren ekoizpena
eta eraldaketa.
2015

2017

“Kui haragia eraldatzeko
zentroa” eraikitzea.

Herritar onuradunak

• Lankidetza aliantzak egin dira familia ekoizleekin,
hornikuntza iraunkorrerako behar den ekoizpen
produkzioa lortzeko.
• Elikadura prozesuaren estandarrekin eta higiene eta
kontserbazio baldintzekin zerikusia duten jardunbide
egokien gidaliburuak inplementatu dira.
• Merkataritza ekintza indartu da, marketing eta
komunikazio plan baten diseinuaren bitartez.
• Merkaturatze hitzarmenak finkatu dira merkatuarekin,
supermerkatuekin, jatetxe turistikoekin eta
salmentagune batekin Liman.

• Zuzenekoak:
160 familia ekoizle
(112 emakume, 48 gizon).
• Zeharkakoak:
20.000 pertsona, kuiaren hazkuntzarekin,
merkaturatzearekin eta kontsumoarekin
zerikusia dutenak Cusco eskualdean.

Negozio Sozialeko Planak Latinoamerikan. COMPARTE Sarearen bidaia kolektibo bat .

Indarguneak

Estrategiak

• Erakundearen eta bertako zuzendaritzaren, lehengaien
hornitzaile diren familien eta langile operatiboen
konpromisoa dugu ekoizpenerako, eta baita gutxieneko
finantzaketa ere gure NSP abian jartzeko.
• Lantaldea handitu da, eta kudeatzaile komertzial bat
izendatu da.
• “Kui haragia eraldatzeko zentroak” instalazio ezin hobea du,
eskualdeko materialekin egokitua.
• Gure aterki markaren azpian produktu eskaintza zabala jar
dezakegu.
• Lehentasuneko jarduera ekonomikoa da Probintziako
Gobernuen planetan.

Erronkak

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

• Kuien hazkuntzari eta haragia merkaturatzeari ekitea
merkatuaren ikuspegitik, ekoizpen, merkaturatze, marketing
eta komunikazio plan bat osatuz.

Aliantzak

Honako hauek lortu ditugu:
Erakundeak:
Ekoizleak.
Sareak:
COMPARTE.
Unibertsitateak:
ESADE.
Deusto Business School

• CCAIJOren, langileen eta ekoizleen arteko erakunde bat eratzea, enpresa sozialaren inguruan egituratzeko aukera emango diena
elkarte esperientziak sortzeko.
• Eskualdeko ekoizle berriak sartzea, eskaerari erantzun ahal izateko, eta eragin handiagoa edukitzeko tokiko herritar ekoizleen
diru sarreretan.
• Produktuen kalitateari eta berrikuntzari eustea.
• Arreta jartzea merkaturatze prozesuan, halako eran non definituko den kudeatzaile komertzial bat eta merkaturatzaile bat,
kudeatuko diren merkatu berriak, sendotuko diren sare komertzialak eta zabalduko den bezero zorrotzenen zorroa merkatu
nazionalean eta Cusco eta Lima hirietan.
• Komunikazio plan bat osatzea.
• Inbertsio sozialeko eta berriro inbertitzeko estrategiak gauzatzea, diru sarreren arabera.
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PERU

Kakao organiko lehorraren ekoizpena,
eraldaketa eta merkaturatzea hobetzea
Eragile parte-hartzaileak:

Nekazarien Ikerketa eta Sustapen Zentroa (CIPCA)
Piurako Kakaoaren Ekoizle txikien Elkartea (APROCAP)
www.cipca.org.pe
www.approcappiura.wixsite.com/cacaopiurano

2015. urteaz geroztik, CIPCAk APPROCAPi laguntzen dio prestakuntza eta aholkularitza
teknikoarekin, kooperatibaren jasangarritasuna eta bazkide diren familia ekoizleen
bizi kalitatea hobetzeko.

Piurako Kakaoaren Ekoizle Txikien Elkartea (APPROCAP) kooperatiba bat da, eta kakaoaren ekoizpenean, eraldaketan eta merkaturatzean dihardu lanean (ale lehor organikoa
eta haren eratorriak, hala nola pasta eta txokolateak). Gure kakaoa eta haren eratorriak merkaturatzen dizkiegu txokolate lantegi nazionalei zein nazioartekoei, eta jendeari oro har,
“Cacao EcoPiura” gure markarekin.
Gure eskualdean bertako kakao organiko onenetakoa ekoizten duten 1.200 familia ekoizle baino gehiago daude. Horregatik, NSP honen helburua da 2018-2022 urteetan
gure jasangarritasuna hobetzea, balio kate osoa hartuz, ekintza hauen bitartez:

Profesional talde bat sendotuko dugu,
etengabeko erantzukizunak hartuko dituena
bere gain eta kooperatiben kudeaketaren gaiei
buruzko gaikuntza jasoko duena, generoaren
ikuspegia txertatuz betiere.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.

Merkataritza aliantzak egingo ditugu
kakaoa nazioartean merkaturatuko
duten enpresa solidarioekin.

Proiektuak eta aliantzak egingo ditugu
udalerriekin, kakaoaren produktibitatea
hobetzeko asmoz.
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Kakao organiko lehorraren ekoizpena, eraldaketa
eta merkaturatzea hobetzea
PERU
Piura departamentua
Morropón eta Huancabamba probintziak

APPROCAP eratzea, 150 ekoizle
(20 emakume eta 130 gizon)
12 batzordetan elkartuak.

Bilketa Zentroa
erostea.

2003

2005

2004

2007

Kakao lehorra
merkatu
nazionalean
merkaturatzea.

Helburuak
• Familia ekoizleen bizitza kalitatea hobetuko dugu,
ondo bizitzearen alde eginez.
• Gure kooperatibaren lantaldeko kide izatearen eta
bazkide izatearen sentipena hobetuko dugu, eta
berdintasunezko genero harremanak sustatuko
ditugu.
• Handitu egingo dugu kakaoaren ekoizpen, biltegi eta
merkaturatze bolumena, barietate guztietan.
• Kakao organikoaren ziurtagiria berrituko dugu 130
ha-ko eremuan.
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Nekazari Kooperatiba gisa
eratzea. 242 ekoizle
(35 emakume eta 207 gizon)
18 batzordetan elkartuak.

Kakao lehorra
zuzenean Europara
esportatzea.

Espero diren emaitzak

2022

2015

Kooperatiba jasangarria
eta aitortua.

Herritar onuradunak

• Gure kooperatiba sendotu egin da zuzendaritzaren
osaeraren eta bazkideen bitartez eta emakumeen eta
gazteen lotura handiagoari esker.
• % 190 handitu da ekoizpen eta merkaturatze bolumena.
• % 20 handitu da kakao organikoa biltzeko bolumena.

• Zuzenekoak:
APPROCAPeko 250 bazkide
(42 emakume eta 208 gizon).
• Zeharkakoak:
1250 familia.

• Berritu egin da gure ziurtagiri organikoa.
• Indartu egin da gure merkatu egitura kakaoaren
merkatuan.
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Indarguneak

Estrategiak

• Nekazari kooperatiba bat gara, nazioartean aitortutako
kalitatezko kakao eskaintza zabalaren ekoizpenean,
eraldaketan eta merkaturatzean diharduena.

• Ekonomia sozial eta solidarioaren inguruan prestakuntza
prozesuak aurrera eramatea, garapen jasangarriaren oinarri
gisa, gure zuzendari taldearentzat eta ekoizleentzat.

• Bazkideek 120 ha ziurtatu dituzte, Bidezko Merkataritzaren
eta Kakao Organikoaren ziurtagiriekin.

• Gure kooperatibaren profesionalizazioa sustatzea, gure
bazkideen senide gazteei eta emakumeei lotuta.

• Zuzendaritza taldeak eta talde teknikoak bere egin dute
NSP, eta jarduerak txertatu eta lehentasuna eman diete
kooperatibaren Kudeaketa Plan Integralean.

• Merkataritzarako inteligentzia eta kalitatezko kakao zuriaren
bolumenak hobetzea.

• Lehentasunezko jardueren % 60 inplementatu dugu:
--Bazkideen garbiketa.
--Buruzagien berrikuntza eta prestakuntza.
--Eskainitako kakaoaren estandarizazioa hobetzezko
gaitasunak sendotzea.
--Kakao organikoa BB Chocolate Group SA, Blanxart enpresari
(Bartzelonan du egoitza) saltzeko akordioa.

Aliantzak

Honako hauek lortu ditugu:
Erakundeak:
CIPCA.
Enpresak:
Blanxart.
Sareak:
COMPARTE.
Unibertsitateak:
ESADE.
Osatuko ditugu:
Instituzionalitatea:
San Juan de Bigote munizipalietatea.
Ekoizleak:
Kakao erakundeak.

• Zuzendaritzak eta bazkideek ekonomia sozial eta solidarioaren balioa onartzea, garapen irtenbideak sortzeko apustu argi gisa.

Erronkak

• Zuzendaritza talde berria prestatzea eta kooperatibaren kudeaketan laguntzea.
• Produktuaren ekoizpena eta kalitatea hobetzea, kakao naturaleko 31 tonatik 62 tonara igaroaz, bereziki goi kalitatekoan (zuriak).
• Gure barneko kontrol sistema inplementatzea, prozesu logistikoan eraginkorragoak izateko: kakao alea jasotzea, prozesatzea eta
biltegiratzea.
• Kanporako merkaturatzea hobetzea, erosteko eta ordaintzeko gaitasun handiagoa edukitzeko eta kooperatibaren jasangarritasunerako.
• Emakume eta gazte gehiago lotzea kooperatibaren kudeaketarekin.
• Merkataritza aliantza jasangarriak zehaztea, bidezko baldintzetan bai kooperatibarentzat bai erosleentzat.

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.
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Yomol A´Tel talde
kooperatiboaren
osaera, antolamendua
eta dibertsifikazioa,
Chiapas, Mexiko

Villa El Carmenen garapen
kooperatibo integraleko
eredua, Nikaragua

Guaymango-Ahuachapán
-eko emakumeen
ahalduntze ekonomikoa,
El Salvador

La Madre Unión
-COCOLATU komunitateko
nekazarien itxaropen
haziak, El Chocó, Kolonbia

Zapatak ekoiztea eta merkaturatzea,
Guayaquil, Ekuador

Kakao organiko lehorraren
ekoizpena, eraldaketa eta
merkaturatzea hobetzea,
Piura, Peru
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Aliméntate sin rollo
-GARITTEA snack
zentzuzkoak, Valle del
Cauca, Kolonbia

Eztiaren ekoizpena
eta merkaturatzea,
Tarija, Bolivia

Peruko kuiaren haragiaren
lehen mailako eraldaketa
eta merkaturatzea,
Ocongate, Peru

Landa eremuko
ekonomiaren garapena,
produktu ekologikoen
ekoizpenaren eta
merkaturatzearen bitartez,
Misiones, Paraguai
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3. kapitulua.

Ikaskuntzak

Capítulo 3. Aprendizajes

3. kapitulua.
IKASKUNTZAK

“Arrasateko
kooperatibismoaren
esperientzia ezagutu,
non nagusitzen den
alderdi sozialaren, parte
hartzearen, solidaritatearen,
demokrazian bizitzearen
aldeko apustua, baina,
horrekin batera,
kooperatibaren
ERAGINKORTASUNA.
Kooperatibismoa ez da
nagikeriaren edo porrotaren
sinonimo. Kooperatiba
bat baino gehiago da; oso
garrantzitsua da nola
planteatu den hasieratik
beretik, gizartearen
eraldaketan eta justizian
pentsatuz batez ere”
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Bidaiaren amaierara iristen ari zara. Negozio
Sozialeko 10 Planetan zehar ibili ondoren, itzulerako
hegaldian ETENALDITXO baterako gonbita egiten
dizugu.

“Noizean behin etenalditxo bat
egin behar da nork bere buruari
begiratzeko, eguneroko gozamenik
gabe iragana aztertzeko, tituluz titulu
etapaz etapa baldosaz baldosa, eta ez
negar egin gezurrak egiak
kontatu baizik”
Pausa, Mario Benedetti
Prestakuntza presentziala amaituta, eta Negozio
Sozialeko Planak jatorrizko testuinguruetan abian jarri
eta sei hilabeteren ondoren, parte-hartzaile bakoitzak
prozesu osoan zehar bizi izandako esperientziari
buruzko azken sintesia jaso dugu, eta taldeko gogoeta
itxi dugu, azaroan izandako taldeko saio batean,
Skype bidez.
Ikaskuntza gisa lortutako emaitza nagusiak
azalduko dizkizugu orain, eta baita hobekuntza
iradokizunak ere, etorkizunean izan litezkeen antzeko
esperientzietarako.

Negozio Sozialeko Planak Latinoamerikan. COMPARTE Sarearen bidaia kolektibo bat .

3.1. BIDAIA PERTSONALA

“Berehala konturatu nintzen ez dagoela
urrutira eramaten gaituen bidaiarik,
non eta ez dugun distantzia bera egiten gure
barne munduan zein kanpokoan”
Lillian Smith
Dimentsio honetan, prozesuak pertsonarengan izan
duen eraginari begiratu diogu, bai ekonomia sozial
eta solidarioko ekimenen kudeaketarako gaitasunen
garapenean, bai hazkuntza pertsonalean, logika
ekonomiko alternatibo honen atzean dauden balioen
integraziotik abiatuta.
Prozesuaren bitartez parte-hartzaileek zabaldu
egin dute Ekonomia Sozial eta Solidarioari eta
kooperatibismoari buruzko beren ikuspegia eta
ulermena, Arrasateko esperientziatik eta hark
alternatiba eraldatzaile gisa bete duen zereginetik
abiatuta. Ikuspegi honek ekimen ekonomikoproduktiboei eta lurralde baten garapenari ematen
dion balio soziala nabarmendu dute, nahiz eta onartu
ekonomia alternatiboko prozesuak mantsoagoak
izan litezkeela eta pazientzia handiagoa behar dela
jasangarriak izango badira zaurgarritasun handiko eta
merkatu kapitalistak menderatutako testuinguruetan.
Prestakuntza prozesuan landutako gaien garrantzia
eta aplikagarritasuna nabarmendu dira. Besteak beste,
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aipamen berezia egiten diote alor hauekin lotura
dutenei: jendearen kudeaketa; plangintza lurraldearen
irakurketa estrategiko batetik abiatuta, marketinga,
finantzaren esparrua eta funtsezko estrategiak negozio
plan bat diseinatzeko eta garatzeko. Prestakuntzaren
funtsezko faktore motibatzailea izan da ezagutza horiek
praktikara eramatea beren negozio sozialeko planetan,
jendearen bizi baldintzak hobetzeko helburuarekin.
Gaiei buruzko gogoetetan nabarmentzen da, halaber,
lan ikuspegiak gehiago egokitu behar direla jatorrizko
herrialdeen errealitateetara, gai berriak sartu behar
direla, egokitasun kultural eta sozial handiagoarekin,
prozesuetan ingurumenaren dimentsioari sakontasun
handiagoz heldu behar zaiola eta metodologia partehartzaile gehiago sartu behar direla, eta azalpenezkoak
urritu.
Trebakuntzaren metodologiari dagokionez, partehartzaileen heziketa mailari arreta handiagoa jarri behar
zaiola iradoki da, eta haien prestakuntza gaitasunetara
egokitu behar direla gaiak. Horretarako, heziketa
profil homogeneoagoa izango duen talde bat sortzea
proposatzen da, gaiak hobeto egokitu ahal izateko
hezkuntza maila orokorrera.

“Gustatu zait prestakuntza,
oso lotuta dagoelako
errealitatearekin eta
praktikatik abiatuta hitz
egiten digutelako. Nola
aplikatzen duzun ikasitakoa
zure proiektuan, eta ez
bakarrik zure negozio
proiektuan, baita zure
bizitza proiektuan. Niretzat,
prestakuntza honen
alderdirik baliagarriena
eraldaketaren osotasunari
heltzea izan da, erakundetik,
pertsonatik eta enpresatik
abiatuta”

Oro har, esperientzia aberasgarria izan da maila
pertsonalean zein profesionalean, eta horrek
bultzatuta, gogoeta egin dute maila pertsonalean
eta beren ekimenetan egin nahi dituzten urratsei
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Esperientzia honen
bitartez lortutako emaitzen
lekukotasun batzuk:
• Desberdintasunetik abiatzen gara,
baina ez gaude bakarrik
• Partekatutako lan baten hurbiltasuna
• Ametsak, laguntasuna, mirespena
• Ekonomia bidezkoago bat denon
artean osatzen da
• Gure proiektuetarako laguntza
handikoak izan ziren gai guztien
erabateko ikaskuntza
• Esperientzia honek konpromiso
handia, lagun onak, esperientzia oso
ederra ekarri dizkit, nire ahaleginaren
eta dudanaren balioaren sinbolo bat
• Ideiak eta ezagutzak trukatuz
nabarmentzen dugu desberdintasuna

buruz: ekimen ekonomiko-produktiboa kokatzen den
lurraldearen ezagutza estrategikoan sakondu; hainbat
eragilerekin taldean eta kolaborazioan lan handiagoa
sustatu; konfort gunetik atera eta norberaren
gaitasunak eta taldearenak ezagutu aldaketarako
estrategia gisa; izpiritu solidarioa eta kooperaziokoa
landu, gizartea eraldatzeko modu gisa; konpromisoa
hartu erakundearekin eta komunitatearekin, ekonomia
egiteko modu alternatiboak sortzeko apustuan;
erakundeei ikaskuntzak helarazi, etab. Horrez gainera,
prestakuntzak konfiantza eta gaitasun handiagoa
eman die ekonomia sozial eta solidarioko ekimenen
lider izateko, eta motibatu egin ditu errenditu ez
daitezen ekimen horiek beren testuinguruetan aurrera
eramateko sortzen diren zailtasunen aurrean.
Hurrengo atalean ikusiko dugunez, zailtasunak
gorabehera aurrera jarraitzeko motibazio horren
oinarria da sare baten parte zarela jakitea eta
sentitzea, non amets bera duten kide guztiek: garapen
nagusiaren alternatibak osatzea, bizitza baliabide
duinak bermatuko dituena eta lurra zainduko duena.

• Ezagutzen askapena, zerumuga,
bizitzarako bide berriak
• Mundu hobe baten itxaropena
• Erakundeen arteko lankidetza
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3.2. KOMUNITATEA SORTZEKO BIDAIA TALDEA

“Bidaia talde on bat osatzen dugu!”
Prozesuak taldearen eta COMPARTE Komunitatearen
osaeran izan duen eragina aztertzea izan da atal
honen arretagunea.
Esperientzia kolektibo honen bizipenean
berebiziko garrantzia izan du parte-hartzaileek
eta haien erakundeek COMPARTE sarearen parte
direla sentitzea eta Latinoamerikan diharduten
lurraldeetan irtenbideak osatzeko ametsak
partekatzea. Irtenbide bideragarriak, posibleak eta
gurekin lan egiten duten pertsona pobretuek nahi
dituztenak sortzeko amets komun hori funtsezko
osagaia izan da COMPARTE sarearen identitatea eta
bertako kide izatearen sentipena sortzeko. Horretan
asko lagundu du 2008. urtean sortu zenetik beretik
sareak izandako jarduera: garapenaren aurrean
guk bultzatzen ditugun alternatiben ezaugarrien
inguruko gogoeta kolektiboa sortu da; ekimen
ekonomiko-produktiboak profesionalizatzen eta
jasangarriak egiten lagunduko diguten metodologiak
sortu dira; pertsonengan eta erakundeen baitan
gaitasunak landu daitezen bultzatu da; trukeak
antolatu dira sareko erakundeen eta horien
ekimenen artean, eta Komunitate osoaren topaketak
antolatu dira1.
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COMPARTE sarearen jarduera eta lan metodologia
horri esker sortu da hizkuntza komun bat, gogoeta
estrategiko eta praktiko partekatu bat, eta, hortaz,
identitate bat, esperientzien trukerako eta taldeko
ikaskuntzarako dinamikak bultzatu dituena. Proiektu
honetan parte hartu dutenek azpimarratu egin
dute zein aberasgarria den ezagutzea ekimen
ekonomiko-produktiboak, beren erronkak, zailtasunak,
indarguneak eta gauzatzeko estrategiak, eta
esperientzia truke horretatik abiatuta sortutako
ikaskuntzak. Haien ustez, ekimen guztiek eskaintzen
diote balio handiko ezagutza sare osoari, eta inspirazio
iturri dira amets partekatu horretarako bidean.
Ekimen ekonomiko-produktiboen aniztasuna,
testuinguruaren araberako garapen maila desberdinekin,
oso positibotzat hartu da, eta oso aintzat hartu dute,
halaber, kultura trukea, sareari dibertsitatea ematen dion
ikaskuntza esperientzia baita.
Prestakuntzan sortutako lankidetza eta trukegune horrek
parte-hartzaileen arteko ezagutza handiagoa bultzatu
zuen eta talde lanerako beharrezkoak diren loturak
eta gaitasunak sortu zituen. Ildo horretatik, taldearen
motibazioa, konpromisoa eta parte hartzea funtsezkoak
izan dira prestakuntzan proposatutako emaitzak lortzeko.
Esperientzia kolektiboa balio handikoa izan zen denen
parte hartzea lortzeko, eta eskerrak eman dituzte aukera
izan dutelako diren bezala azaltzeko eta, aldi berean,
uneoro taldearen barruan daudela sentitu dutelako.

“Komunitateko pertsona
batek gaikuntza prozesu
honetan parte hartzea
funtsezkoa da talde lanean
jarduteko komunitateen
baitan. Asko argitu zidan
berarekin batera jarduteak,
elkarrekin gauzak egiteak,
eta talde lanak balio izan
zidan errealitateari lotutako
negozio plan bat osatzeko”

1
Gogoeta eta eraikuntza kolektiboko lan
horren parte bat COMPARTE sarearen
argitalpenetan jasota dago. Jo argitalpen
honetako “Gehiago jakiteko”
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“Tandemarekin lan egitea
izan zen esperientzia
onenetako bat, izan
ere, zentro sozialaren
esperientziarekin lan egiteaz
gainera, erakunde ekoizlearen
esperientzia txertatzen da, eta
hori da sendoena. Elkarrekin
eraikitzea funtsezkoa da
helburuak lortzeko”

Bizikidetza hori, identitate partekatutik eta elkarren
onespenetik eta babesetik abiatuta, lagungarria izan
da parte-hartzaileentzat, baldintza onenetan ekin ahal
izan dietelako era honetako esperientzia bat bizitzeak
prestakuntza mailan eta maila pertsonalean eragin dien
erronkei, beren familietatik eta jatorrizko testuinguru
kulturaletatik urrun. Etorkizuneko esperientzietan
hezkuntza mailari dagokionez talde homogeneoago bat
osatzeko aukera aintzat hartzea iradoki da, izan ere,
erakunde ekoizleetako zenbait parte-hartzailek zailtasun
handiagoak izan zituzten prestakuntzan landutako gaiei
jarraitu ahal izateko.
Heziketa maila desberdinen erronkari modu
konstruktiboan heltzeko baliatu den formuletako bat
tandema izan da, zeina osatu duten honako hauek:
zentro sozialeko pertsona bat, ekimen ekonomikoproduktiboari lagunduko diona, eta erakunde ekoizleko
pertsona bat, ekimen hori inplementatuko duena.
Tandemean lan egiteak oso balorazio handia izan
du. Alderdien izaera eta funtzioak (zentro soziala eta
antolamendu ekoizlea) osagarriak izan dira ekimena
eta haren ingurunea hobeto ulertzeko, eta, ondorioz,
Negozio Sozialeko Plan egokiago bat osatzeko.
Ezagutza partekatzearen baitan dago tandemaren
aberastasuna, taldeko lan horrek erraztu eta osatu
egiten baitu ekimenaren eta ekimen hori txertatzen den
testuinguruaren inguruko informazioa. Komunitateko
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pertsona baten parte hartzea (erakunde ekoizlea)
lagungarria izan da errealitatera egokitutako Negozio
Sozialeko Plan bat diseinatzeko. Taldeko lan horren
bitartez, halaber, erakunde ekoizleei ahalduntzen
lagundu zaie, eta horretarako, aldaketa eta hobekuntza
proposamenak sortu eta bere egin dituzte. Azken
batean, tandemeko lankidetza funtsezkoa izan da
ekimenaren Negozio Sozialeko Plana osatzeko zein
inplementatzeko. Zentro sozialeko edo erakunde
ekoizleko parte hartzaileren bat faltatu den lau
kasuetatik hirutan zailagoa izan da testuinguruaren
errealitatera egokitutako Plan bat diseinatzea, informazio
faltagatik eta ikuspegiaren beraren argitasun faltagatik.
Egia bada ere parte-hartzaile batzuek zailtasunak izan
dituztela tandemaren barruan adostasunetara iristeko,
talde lanaren prozesuak berak eta tutoreen lanak asko
lagundu die Negozio Sozialeko Plana elkarrekin osatzeko
jardueran. Parte-hartzaile gehienek azpimarratu dute
zein garrantzizkoa den talde lanerako funtsezkoak diren
jarrerak eta gaitasunak praktikan jartzea, hala nola
enpatia, entzutea, elkar onartzea eta komunikazioa,
eta begien bistatik ez galtzea alderdiek batzen dituen
ametsa.
Beraz, taldeak eta COMPARTE eta LANKI Ikertegiko talde
laguntzaileak bizi izandako esperientziak adierazten du
zein garrantzizkoa den tandemaren formulari eustea
etorkizuneko prestakuntza prozesuetan eta antzeko
laguntza teknikoetan. Kontuan hartzeko hobekuntza gisa,
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taldeak azpimarratu du beharrezkoa dela ikastaroan parte
hartu aurretik tandema prestatzea, landuko diren gaiei
buruzko oinarrizko prestakuntza eskainiz.
Prestakuntza gelatik kanpoko esperientziari dagokionez,
azpimarratu behar da zer garrantzi izan duen taldearen
eguneroko bizitzan erreferentziazko pertsona bat
edukitzeak, etxeko logistikarekin eta ingurunearen
ezagutzarekin zerikusia duten gai guztietan laguntzeko.
Irudi hori funtsezkoa izan da parte-hartzaileak gusturago
eta babestuago sentitzeko; inguruneko beste leku
eta pertsona batzuk ezagutzeko aukera eman dien
aisiako irteerak antolatzea ere garrantzizkoa izan da.
Pertsonak zaintzeko, beren eguneroko ongizatea lortzeko,
babestuta sentiarazteko alderdi hori funtsezkoa izan da
prestakuntza prozesua eta laguntza teknikoari dagokion
prozesua aurrera eramateko.
3.3. NUESTRO VIAJE PARA LLEGAR CON UN NUEVO
PLAN DE NEGOCIO SOCIAL

“Zalantzarik gabe, laguntza
handikoa izan da nire
gainerako ikaskideen
erakundeetako esperientziak
ezagutu ahal izatea, nire
eguneroko lanerako... eta nire
erakundearekin konpromiso
handiagoa edukitzeko”

“Gure bidaiaren helburua
ez da inoiz leku bat, gauzak
ikusteko modu berri bat baizik”.
Henry Miller
Atal honetan, geureganatutako ezagutzak Negozio
Sozialeko Planean zer mailatan aplikatu diren
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aztertzean jarri dugu arreta, eta, orobat, tutoreen
laguntzak izan dituen ondorioetan.

“Niretzat oso esperientzia
interesgarria izan da.
Lehenengo asteetan elkarri
galdezka aritu gara, zure
herrialdean nola egiten
dute hau? Nola esaten diote
horri? Nola jaten dute?
Erabateko kultur trukea
izan da. Eta hori guztia
kontuan hartuta, alderdi
sozialekin, kulturalekin,
izpiritu solidarioarekin eta
kooperatiboarekin gelditzen
naiz, eta neure buruari
galdetzen diot, zergatik ez da
nire herrialdean halakorik
gertatzen?”

Ikasturte hasieraren aurretik, parte-hartzaileek
ikastaroan landuko zuten ekimenaren Negozio
Sozialeko planaren aurre diseinua egin behar
izan zuten, eta zegokien testuinguruan gauzatu
gero. Plan hori tresna bat da, ekimen ekonomikoproduktiboa sistema produktibo baten balio
katearen fase guztietan garatzeko tresna bat. Tutore
baten aholkularitzarekin, parte hartzaileek beren
ekimenaren Negozio Sozialeko Plana osatu zuten,
ikastaroan zehar berenganatzen zituzten ezagutzetatik
abiatuta. Tutorearen irudi hori funtsezkoa izan da
teoria praktikarekin lotzeko eta ikaskuntza teorikoak
ekimenaren hobekuntzarako tresna praktiko batean
txertatzeko. Taldeak adierazi du erronka bat izan
dela, hainbat kasutan, berenganatutako ezagutzak
beren herrialdeen errealitateetara egokitzea, eta,
zenbaitean, frustratuta sentitu direla eta zalantzak
izan dituztela egiteko moduari buruz. Lan gogorra
izan da, eta azpimarratu dute lan horretan giltzarria
izan dela tutoreen babesa; oso modu positiboan
baloratu dute haien lana. Tutoreek egindako laguntza
lanari dagokionez, honako alderdi hauek azpimarratu
dituzte:
• Beren giza kalitatea eta kalitate profesionala.
Kooperatiben munduan duten esperientzia handia
funtsezko faktorea izan da ikastaroko osagai
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teorikoak praktikara eramateko, negozio sozialaren
plan bakoitzaren premietara, lehentasunetara eta
errealitateetara egokituz.
• Zuzenean ezagutzen ez bazituzten ere ekimen
ekonomiko-produktiboak kokatzen diren errealitate
sozial, ekonomiko eta kulturalak, planak zegozkien
eszenatokietara egokitzeko adina ulertzea lortu
dute. Horretarako, funtsezkoa izan da tandemarekin
komunikazioan eta elkarrizketan jardutea.
• Egokia da tutoreek prestakuntza prozesuarekin
duten lotura ekimen zehatzetarako aholkularitzaren
bitartez. Teoriaren eta praktikaren arteko
konbinazioa da, gogoetaren eta praxisaren artekoa,
Comparte sarearen erronken barruan murgildua.
• Kasu gehienetan, ekimen parte-hartzaile bakoitzaren
tutorearen hautaketa bat etorri da ekimenaren
ikuspegiarekin eta enfasiarekin eta esperientzia
profesionalarekin. Nabarmena izan da tutoreek beren
ezagutzaren eta aurreko esperientziaren barruan
ez zeuden negozio eremuetan sakontzeko egindako
ahalegina.
Etorkizunean antzeko esperientzietarako hobekuntza
gisa, tutoreen laguntza denbora eta aholkularitza
zabaltzea proposatu du taldeak, Negozio Sozialeko
Planaren eraginkortasunaren garapenerako.
Gaien aplikagarritasun mailari dagokionez, kontsentsua
egon da, oro har, egokiak izan direla negozioaren
ikuspegia zabaltzeko eta tresna hobeak edukitzeko
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negozioaren garapen estrategiak, marketing eta
komunikazio estrategiak, pertsonen kudeaketarako
estrategiak, etab. pentsatzeko eta diseinatzeko. Oso
aintzat hartu dute eskainitako malgutasuna pertsona
guztiek beren ideiak eta proposamena adieraz ditzaten,
eta tutoretzen aholkularitza. Negozio Sozialeko Planen
garapenerako teoriaren eta praktikaren konbinazioari
esker parte-hartzaileek konfiantza handiagoa eduki
dute ekonomia sozial eta solidarioko ekimenak beren
testuinguruetan zuzentzeko duten gaitasunetan. Era
berean, Euskal Herriko beste esperientzia kooperatibo
batzuk eta ekonomia sozial eta solidariokoak ezagutzea
laguntza handikoa da praktika eraldatzaileen ezagutzan
sakontzeko, Negozio Sozialeko Plan bakoitzaren
diseinuan kontuan hartu beharreko ideiak ekarriz.
Oro har, prestakuntza eta aholkularitza teknikoko
prozesu honetan parte-hartzaileek eta talde
laguntzaileak bizi izandako esperientziak agerian uzten
du nolako ahalmen eraldatzailea duten gaitasunen
garapenerako proposamen mota horiek aldaketarako
estrategia gisa. Beren testuinguruetan bizitza
jasangarrirako irtenbideak osatzeko ametsa bera duten
GKEen, oinarrizko komunitateen eta unibertsitateen
arteko lan kooperatiboa eta egituratua funtsezkoa
da ekimen ekonomiko-produktibo eraginkorrak,
posibleak eta jasangarriak aurrera eramateko. Eragileak
harremanetan jartzeko aukera ematen duen sare
bat edukitzea eta prozesuak dinamizatzea, horiek
horizonte partekatu baterantz egin dezaten zainduz,

“Etorri ginenean guztiz
besteko helburua genuen.
Merkatu azterketa egin
genuen hemen, eta jabetu
ginen beste ikuspegi batetik
abiatu behar genuela; orduan,
azterketa horrekin eta gure
tutorearen aholkularitzarekin
gure plana osatu genuen”
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plus bat da, ezinbestekoa beste ekonomia gizatiar eta
jasangarriago bat lortzeko itxaropena edukitzeko.

“Uste dut garrantzi handiko
faktore bat dela, tutore baten
laguntzarekin osatzea gure
formazioa.. Tutoretzetan
ikusten joan gara nola sortu
gure negozio plana, nola
eraman alde honetatik, beste
aldetik... ”

64

Zu izan zaitezke eragile aliatu horietako bat.
Bidaia amaiturik, aberasgarria izan al da zuretzat?
Zer ekarpen egin dizkizu maila pertsonalean eta
profesionalean? Negozio Sozialeko Plan horiei buruz
gehiago jakiteko eta lankidetza moduei buruz ikertzeko
gogoa sortu zaizu? Gonbita egiten dizugu gurekin
harremanetan jar zaitezen.

“Jende txiki askok, leku txikietan,
gauza txikiak eginez,
mundua aldatzeko gaitasuna du”.
Eduardo Galeano
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4. kapitulua

TRESNAK

4.1. COMPARTEren HIZTEGIA
COMPARTE sarean elkar ulertzeko hizkuntza komun
bat edukitzen laguntzen diguten hitzak erabiltzen
ditugu. Askotariko testuinguruak, erakundeak eta
ekimen ekonomiko-produktiboak daudenez sareari
lotuak, aniztasun hori ahalik eta ongien hartuko
dituzten terminoak erabiltzeko hautua egin dugu.
Iradokizun bat: bidaian zehar kontsultatu hiztegi
hau, bidaian aurrez aurre topatzen duzuna hobeto
ulertzeko.
Zentro sozial:
GKE bat da, erakunde ekoizleari laguntzen diona bere
ekimen ekonomiko-produktiboa garatzen.
Erakunde ekoizlea:
antolamendu forma asko hartzen ditu, hala nola
kooperatiba, elkartea, organizazioa, formalizatu
gabeko talde komunitarioa, enpresa soziala... Ekimen
ekonomiko-produktibo bat, bai sortu berria bai
aurreratuta eta sendotuta dagoena, gauzatzen duten
erakundeak dira.
Negozio Sozialeko Plana:
balio katearen fase guztietan ekimen ekonomikoproduktiboaren garapenaren zerbitzura dagoen tresna
bat da.
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COMPARTE sarearen proposamen metodologikoa:
logika alternatiboetatik abiatuta ekonomia egiteko
dugun modu berezia da, eta sorburu du gure esparru
politikoa, alegia “Gure lanaren helburu den Garapen
Alternatiboa”, non azaltzen den zer ezaugarri
proposatzen ditugun; prozedura, ezagutza eta ekintza
modalitate ugaritatik lantzen dira, bazterketa eta
pobrezia egoeretan dauden ekoizleen eta haien
familien artean ondo bizitzeko baldintzak lortu ahal
izateko.
Ziklo Ekonomiko Erabatekoa:
jarduera ekonomikoa ez ulertzea soilik binomio gisa
(ekoiztu eta saldu), baizik eta aurrezpena, kontsumoa
eta berrinbertsio soziala biltzen dituen prozesu gisa.
Lurraldea:
ekimen ekonomiko-produktiboa garatzen den
testuinguru geografikoa, hainbat maila har ditzakeena
(komunitateak, udalerriak, probintzia, eskualdea…).
Eskualdearen subjektu erabileraren jarduera eremua
da, eragile anitzeko ereduaren logikaren barruan.
Lurraldearen Irakurketa Estrategikoa:
Testuinguru ekonomiko, politiko, sozial eta kulturala
ulertzeko modua, zeinetan kokatzen diren ekimen
ekonomiko-produktiboak, hark eskaintzen dituen
aukera eta erronkekin.
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Eragile anitzeko eredua:
Ekimen ekonomiko-produktiboa gizarte zibil
antolatuaren jardun eremuaren barruan ulertzea eta
bertan kokatzea aliantza estrategikoak, haren jarduera
bideragarria eta jasangarria izan dadin (unibertsitateak,
enpresak, fundazioak, erakundeak).
Akronimoak
• ZS: Zentro Sozial
• FFyA - FPT: Fedearen eta Pozaren Nazioarteko
Federazioa – Lanerako Prestakuntza
• NSP: Negozio Sozialeko Plana
• EE: Erakunde ekoizlea
• COMPARTE: Garapen Alternatiborako Ikaskuntza eta
Ekintza Komunitatea
• ESS: Ekonomia Sozial eta Solidarioa
• ISIA: Ayuuk Kulturarteko Goi Mailako Institutua
• LET: Lurraldearen Irakurketa Estrategikoa
• LAINES: Berrikuntza Ekonomiko eta Sozialeko
Laborategia
• SUD: Garapenerako Unibertsitate Zerbitzua
Zentro Sozialak

• CEDIAC Yomol A’Tel, México
• CEPAG: Centro de Estudios Paraguayos Antonio
Guasch, Paraguay
• CINEP/Programa por la Paz: Centro de Investigación
y Educación Popular, Colombia
• CIPCA: Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado, Perú
• FFyA - FPT: Federación Internacional de Fe y Alegría Programa para el Trabajo
• Fundación Suyusama, Colombia
• IMCA: Instituto Mayor Campesino, Colombia
• NITLAPAN: Instituto de Investigación y Desarrollo,
Nicaragua
• SAIPE: Servicio Agropecuario para la Investigación
y Promoción Económica, Perú
• SERJUS: Asociación Comunitaria para el Desarrollo,
Guatemala
• SJPAM: Servicio Jesuita Panamazónico, triple frontera
Colombia, Perú, Brasil
• Solidaridad CVX: Asociación Servicio Solidario CVX,
El Salvador
• VHC: Corporación Viviendas Hogar de Cristo,
Ecuador

• ACLO: Acción Cultural Loyola, Bolivia
• CCAIJO: Asociación Jesús Obrero, Perú
• CEAS: Centro de Estudios y Acción Social, Brasil

COMPARTE Sarea / Ekintza eta ikaskuntza elkartea.
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Argitalpen honetan biltzen dira “COMPARTE sarearen ekonomia sozial eta solidarioko ekimenen prestakuntza, laguntza teknikoa eta
akonpainamendua” proiektuaren esparruan lortutako emaitzak eta ikaskuntzak; ALBOANek, Lanki-Mondragon Unibertsitateak eta
COMPARTE sareak eraman zuten aurrera proiektua, 2017 eta 2018 bitartean. Latinoamerikako zortzi herrialdetan dauden sareko
erakundeek osatutako Negozio Sozialeko Hamar Planak laburtzen ditu, eta hobekuntzak iradokitzen ditu, etorkizuneko prestakuntza eta
laguntza teknikoko antzeko esperientzietarako.
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