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1. Kokapena
Ion Sarasuaren lan-eremuko uhinaldiaz aurkezpenaren helburu berbera du nire aurkezpenak bere
xumean, gogoeta-probokazio izatearena, alegia. Horretarako, bi iturrietatik edan dut: batetik, Jon
Sarasuaren idatzia, Udalptopek horrela eskatua, ohi bezain inspiratzailea, bestalde. Eta, bestetik,
euskalgintzan urte askotan aritu ondoren Agirre Lehendakaria Centerretik (ALC), distantzia apur bat
gehiagotik, berrikuntza sozialaren eremutik ikasiz eta arituz jasotakoak, erantzunak baino maizago
galdera direnak.
Nire ekarpena Jonek aipatzen dituen zenbait punturen gainean zentratzen ahaleginduko naiz, berak
airean jartzen dituen puntuei segida emateko asmoz.

2. Ikuspegia
ALCk bere oinarria euskal transformazioaren ikerketan du, eta azken hamarkadetan euskal gizarteak
izandako transformazioaren eremu batzuk aztertu ditu (euskararen biziberritzea, kooperatibagintza,
gastronomia, diru-sarrerak bermatzeko errenta, hezkuntza-sistema, inklusio-sistema…) transformazioa hobeto ulertu eta elkarren arteko loturak bilatzeko asmoz. Normalean atzera begira transformazioak aztertzen ditugunean adierazle kuantitaboetara jotzen dugu, alderdi kualitatiboetan dagoena
alde batera utzita. Bada ALCk alderdi kualitatibo horri erreparatzen dio, erabaki horiek zergatik hartu

ziren ulertzeko asmoz. Horietan galdetu, entzun eta ikusitakotik eratortzen da K (kultura) gakoa dela
dion baieztapena. Iazko Udaltop jardunaldietan ALCko Gorka Espiauk egindako Zein izan behar dira

euskalgintzaren baloreak XXI. Mendean hitzaldian balio horien inguruan hitz egin zuen, hain zuzen
ere.
Bestetik, esku-hartzearen eremuan ere lan egiten dugu, eraldaketa soziala edota berrikuntza
sozialaren esparruan. Berrikuntza soziala honela definitzen dugu: ideia berriak (produktuak, zerbitzuak eta ereduak) garatu eta ezartzea, gizarte-beharrak asetzeko eta gizarte-harreman
edo lankidetza berriak sortzeko. Berrikuntza horiek gizartearentzat baliagarriak izateaz gain, ikaskuntza-prozesu gisa, jarduteko gaitasuna ere hobetzen dute. Esku-hartzeek eraldaketa eragin nahi
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dute, elkarlotuta dauden aldaketa sozial, ekonomiko zein ingurumenekoak eraginez, eragile, modu
eta ekintza desberdinen bidez. Une honetan Debagoiena 2030 Debagoiena eskualdearen eraldaketa
bilatzen duen berrikuntza-prozesuan parte hartzen dihardugu, eta nazioartean lankidetzaren esparruan kokatutako beste proiektu batzuetan murgilduta gabiltza, Europar Batasuna eta Nazio Batuen
aterkipean. Imajinatu dezakezuenez, geroa izango den oraina aldatzen saiatzea iraganera begira
jartzea baino eginkizun konplexuagoa da. Horretan, ikasten eta probatzen gabiltza eta dabiltza ekimen asko eta asko nazioartean. Berrikuntza sozialaren joko-zelaiaren ezaugarri gisa, bi ezaugarri
azpimarratu nahi genituzke:
•

Arazo konplexuen ideia: egungo gobernu-egiturak eta politikak diseinatzeko mekanismoak
modu eraginkorrean jorratu ezin dituzten gizarte-erronkak.

•

Sistemaren ikuspegia: Berrikuntzaren ikuspegi sistemiko bat erakunde publikoek eta pribatuek etorkizuneko emaitza baten ikuspegia garatzeko modua da, etorkizuneko sistema horrek
funtzionatuko duen printzipioak definitzen ditu eta interkonektatutako esku-hartzeen multzoa
aplikatzen hasten da, etorkizuneko sisteman dagoen sistema aldatzeko.

Zalantzarik gabe, lan eremua euskalduntzearen erronkak bi horiek betetzen ditu, arazo konplexu
baten aurrean gaude, ezinbestean sistema-ikuspegia eskatzen duena.
Euskal transformazioaren azterketa horretatik eta esku-hartzearen eremuko esperientzia horietatik,
baditugu intuizio eta ikaskuntza batzuk, Jon Sarasuak proposatzen duen “Uhinaldiarekin” erabat konektatzen direnak. ALCren ekarpena Jonek irudikatutako koadro horri berrikuntza sozialaren azken
eztabaidetatik eratorritako perspektiba bat edo beste gehitzea izango da, umiltasun osoz.
Perspektiba horietako batzuei helduko diet jarraian.

2.1. Kontakizunez eta antigorputzez. Narratibak
Nahita ekarri dugu Jonek azken-aurreko puntu gisa jaso duen puntura lehen puntura. Narratiba norbanakoak bere bizitzari buruz duen pertzepzioa dira, aldaketaren oinarrian funtzionatzen dutenak.
Sakoneko narratiba horiek (ez agerikoek) baldintzatzen dute gure “hurrengo urratsa”. Adibidez, “ lan
eremuan ingelesa jakitea nahikoa da” azaleko narratiba baten hurrengo geruza “ lan-eremuan eraginkortasuna da jaun eta jabe eta praktikoak izan behar dugu” eta sakoneko narratiba “euskara ez
da praktikoa”. Bada, ideia eta narratiba horiek baldintzatuko dute nire jarduera eta portaera, eta
hortik eratorriko dira erabaki estrategikoak, mekanismo arauemaileak eta ekintzak. Oinarrian ideiak
eta narratiba daude. Jonek aipatzen duen amets gidaria narratiba transformatzailea da, euskararen
biziberritzearen transformazioa posible izan zen narratiba edo sinesmen kolektibo eta balio-sistema
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jakinak zeudelako. Narratiba edota balio-sistema horiek definitzen gaituzte komunitate bezala eta
horiek daude garai hartan hartu ziren erabaki askoren atzean.
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Zer gertatzen ari den ezagutzea, dauden narratiba desberdinak ezagutzea “posizio desberdinak” ezagutu behar ditugu, batez bestekotik aldenduz. Etorkizuneko sistema aldatu nahi badugu eraldaketak
narratiba horien guztien gainean eragin beharko du, ekintza desberdinak proposatuz eta elkarlotuz.
Narratiba transformatzaile amankomuna eraiki beharko dugu. Guk eragindako birus baten aurrean
erreakzionatzen duten antigorputzez baino, sistema inmunologikoaren erantzuna ekidingo duen inmunoezabatzea hasieratik diseinatzeaz arituko gara.
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2.2. Eragileez eta rolez
Jonek uhinaldia proposatzen du, gerora espiral bilakatuko dena, eragile gehiago batuz. Guztiz
bat egiten dugu ideia horrekin, baina ñabardura batean jarri nahiko genuke arreta: Uhinaldia lan eremuko organismoak “kutsatuko” dituzten birusa bezala irudikatzen badugu, goitik
beherako dinamika batera pasatzeko arriskua izango dugu, aditu tankerako aldaketa-molde
tradizional linealean. Eredu horrek aldaketa eragin dezake, baina ez du sistema aldatuko. Aldiz,
uhinaldia eraldaketa-prozesu bezala irudikatzen badugu eta aldaketa sistemikoa eragin nahi
badu, elkarlanean eraikita izan beharko du ezinbestean. Berrikuntza sozialaren definizioan jasotzen den bezala, gizarte-berrikuntzak sistema jakin bateko eragileen arteko harremanetan
aldaketa positiboak eragin nahi ditu aldi berean. Harreman-eredu horiek aldatzea izango da,
eraldaketaren gakoa. Lankidetza publiko-pribaturako espazioak eta komunitate-lana errazten
duten proiektuak bultzatzen ditu, eta transakzioan oinarritutako logika gainditzen saiatzen da,
harreman-logika baterako saltoa eginez. Horretarako, erakunde publiko, gizarte-erakundeak
eta beso teknikoaz gain, enpresak eta haien ekosistema batu beharko dugu eraldaketara. Bestela, garapeneko lankidetzan horren ohikoa den “badakigu zer behar duzun” horretatik lanean
hasteko arriskua izango dugu. Aurreko puntuari segika, enpresen, lan munduaren sakoneko
narratibak ezagutu beharko ditugu, eta, beraiekin batera eraikitzen hasi.
Bestalde, uhinaldian parte hartuko duten eragileek rol berriak garatu beharko dituzte, erakunde
publiko, gizarte-mugimendu, beso tekniko zein enpresak.
Rol horiek lan egiteko modu tradizional lineal batetik (arazoa aztertzen indar handia jartzen
duena) probaldian eta ikaskuntzan oinarritutako modu batera pasatzeko garatu beharreko
rolak izango dira. Distantziatik eta atrebentzia apur batetik, gizarte-mugimendua eta beso
teknikoa rol horietatik gertuago ikusten ditugu, haien ibilbide etengabeko berrasmatzea izan
baita. Erakundeak urrutiago ikusten ditugu, bertako langileen rolak eta prozedurak aztertzen
baditugu. Eta, azkenik, enpresak, erakunde publikoak baino urrutiago, enpresa beraren zeregin
sozialari erreparatzen badiegu, eta langileen funtzionatzeko modu lineal, planifikatu eta estuari erreparatzen badiegu.
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Rolek hainbat ezaugarri izan beharko dituzte:

Autonomia

Iniziatiba, ingurune ezegonkorretan aritzeko gaitasuna,
bideak urratzeko gaitasuna eta ausardia

Legitimazioa

Rol hori jokatzeko babesa, zilegitasuna, aitortza
InteresakInteres kontrajarriak kudeatzeko gaitasuna

Esplorazioa

Sormena, alternatibak arakatzea, “irtenbidea” topatzeko
presa eza

Neurketa

Neurketa jarraia, ebaluazio jarraia

Metodologia

Erreminta desberdinak, metodologia desberdinen
elkarbizitza

Ikaskuntza

Ikaskuntza jarraia, esplorazioa, errorea eta ikaskuntza
onartu

Teknologia berriak

Teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak eta
baliabideak erabili, erreminta berriak sortu

Lankidetza irekia

Lankidetza, ko-sorkuntza, sektore artekotasuna

Kultura

Aldaketara bideratutako narratibak (narratiba
transformatzaileak) lideratu

Gobernantza-ereduari dagokionez, bisioa, estrategia, lidergoa eta konpromisoak landu eta elkar elikatzea ezinbestekoa izango da eragile guztiak batera joan daitezen. Inportantea da elikatzearen
ideia, ez gaude une jakin batean adosten den xede batez ari, aldiro galdetu beharko diogu gure
buruari zer bisio dugun eragile bakoitzak, nola bizi dugun, zer konpromiso hartu ditugun, nola garatu
ditugun konpromiso horiek, ea jarduerak konpromisoekiko koherenteak diren.
Bestetik, ziurgabetasun handia duen prozesu bat izanik, konfiantza ezinbestekoa izango da, eta horretarako kohesioa lantzea ezinbestekoa izango da.
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2.3. Abaguneaz
Jonek pandemiaren ondorengo abagunea uhinaldiari ekiteko aproposa izan daiteken galdetzen du,
taktika berrien beharra aldarrikatuz. ALCtik, argudio horri eutsi eta indartu nahiko genuke, Pandemiaren ondorengo agertokiak duela hilabete gutxi pentsaezinak ziren eztabaida globalak jarri ditu
mahaigainean: ingurumena, elikaduraren burujabetza, publikoaren rola… Agerian utzi du, halaber,
globaltasun horri tokikotik erantzuna emateko beharra. Tokiko eran
tzunaren beharra. Euskal Herriak biharamun berri horri nola erantzungo dio pentsatu beharko du, eta,
erantzun propioa sortu nahi badu, euskara ezingo du albo batera utzi.
ALCn euskal transformazioaz hitz egiten dugu, bakarraz, nahiz eta eremu desberdinak barnebildu.
Gure hipotesiak dio eremu desberdinetan gertatu ziren transformazioak elkar lotuta zeudela, ez zela
kasualitate hutsa izan aldaketa horiek aldi berean ematea. Horien atzean zeuden balio-sistemak oso
antzekoak ziren, eta elkarlotuta zeuden.
Iragan hurbilean, euskal gizarteak ulertu zuen euskararen berreskurapena eraldaketa-prozesuaren
funtsezko elementua izan behar zela. Gai izango ote gara eraldaketa berriaren palanketako

bat euskara izan dadin? COVID19-aren ondorengo egoerari erantzuna euskaraz pentsatuta,
beste mota bateko erabaki estrategikoak hartuko al genituzke?
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