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HELMUGA, 
BURUJABETZA
Auzolanaren kultura 
esparru guztietan errotu 
beharra dago Euskal 
Herria bere buruaren 
jabe izatea bada helburua

Elkartasunaren balioa, komu-
nitatearen garrantzia eta buru-
jabetza. Horiek dira Auzolan 
egitasmoaren oinarri eta ardatz 
nagusiak. Euskal Herriko auzo-
lana berpizteko grinez, 2010eko 
ekainean ekin zioten Usurbil al-
dean Auzolan egitasmoaren zu-
tabe izango zirenak eraikitzeari. 
Egungo jendarte eredua irauli 
eta bestelako balioak planteatzen 
ditu auzolanaren filosofiak. Hain 
zuzen, kapitalismoak sustraitu-
tako balioak erauzi eta berriak 
eraikitzen hastea du xede.

Ekimena elikatzen dutenen 
arabera, egun krisian dagoena 
ez da soilik ekonomia, baizik 
eta “zibilizazio modu oso bat, 
munduan egoteko eta bizitza 
ulertzeko modu bat”. Hori erro-
tik aldatzeko tresnak eskaintzea 
da Auzolan izenez ezagutzen den 
mugimenduaren helburu eta ze-
reginetako bat. Horren erakus-
garri, lehenengo Auzolan To-
paketak ospatu ziren Usurbilen 
2011ko irailean. Data hori jotzen 

dute abiapuntutzat, nahiz eta ho-
rrek prestaketa eta antolaketa 
lan mardula eskatu zuen aurreko 
hilabeteetan.
 
Jasone Mitxeltorenak idatzitako 
Auzolanaren Kultura (Txalapar-
ta, 2011) liburuak laburbiltzen du 
Auzolan mugimenduaren funtsa. 
Mitxeltorenak, Argia aldizkariari 
eskainitako elkarrizketa batean, 
azpimarratzen du auzolanak 
zein gaitasun duen norberaren 
aukeretara egokitzeko: “Izanen 
dira lan batzuk indar handiagoa 
eskatzen dutenak, beste batzuk 
ezagutza handiagoa, baina auzo-
lana egiten den herrietan ikus-
ten dugu herritar bakoitzari bere 
ahalmenen araberako ekarpena 
egiteko aukera ematen zaiola”. 
Horrez gain, historikoki auzoak 
antolaketa modu bat zirela azpi-
marratzen du ekimeneko kideak 
eta, beraz, auzolana, arbasoek 
utzitako ondarea dela: “Gure ar-
basoek emandako ondare horri 
esker bizirik iraun dugu herri 
moduan XXI. mendera arte, eta 
hemendik aitzinera ere, herri 
nola pertsona gisa bizirauten la-
gunduko digu”.

burujabetza xede

Auzolan filosofiaren ardatz eta 
helburu nagusia da burujabetza. 
Burujabetza maila pertsonal zein 
kolektiboan. Xede hori erdieste-
ko, hainbat baliabide proposatzen 
ditu ekimenak: auzolana, batzar 
bidezko sistema, desobedientzia, 
hezkuntza… Eta, horiez gain, 
burujabetza egi bihurtuko bada, 
ezinbesteko tresnatzat jotzen 
ditu txanpon askea eta Herri 
Kooperatiba.

Auzolanak eta herrigintzak herri 
garapenean izan duten eragina 
“ukaezina” da Auzolan egitas-
moaren partaideen arabera. Eta, 
egun, euskal jendarteak horreta-
rako duen premia are nabariagoa 
dela iritzi diote. Hala, hainbat la-
gunen ezinegonetik abian jarri-
tako ekimena da Auzolan. Bes-
teak beste, bultzatzaileek uste 

dute krisi ekonomikoari aurre 
egiteko auzolana bitarteko egokia 
dela. Baina, egitasmoaren egite-
koa ez da esparru ekonomikora 

mugatzen. Izan ere, bost lan-ildo 
ditu: etxebizitza, hezkuntza, osa-
suna, elikadura eta energia. Ho-
rietan guztietan, burujabetza da 
helmuga.

Leire Saitua ibarrangeluarra 
egitasmoko kidea da. Saituaren 
arabera, egungo jendarte ere-
dua irauli eta “burujabe egingo 
gaituen” beste bat eraikitzea da 
uneoro presente izan beharreko 
ideia. “Beharrezkotzat” jotzen du 
helburu horren bueltan lanean 
aritzea, beti ere auzolan filosofiak 
eskaintzen dituen tresnak lana-
bes hartuta.  

“Etengabeko informazio bilketa 
da gure lana”, dio Saituak. Euskal 
Herri osoko auzolanaren alorreko 
esperientziak biltzea, hain zuzen, 
“esperientzien mapa” osatzen 
joateko (auzolan.info webgu-
nean ikusgai dago esperientzien 
mapa). Beraz, burujabetzarantz 
bidea egiteko materiala sortu bai-
no, ideiak eta bizipenak biltzen 
dituzte. Hortik abiatuta, jendea 
elkar ezagutzeko ekintzak anto-
latzen dituzte, Auzolan Topake-
tak, esaterako.

2011n ospatu ziren lehenen-
goak Usurbilen. Bertan, Auzo-
lan egitasmoa ezagutzera eman 
zuten. Oinarri eta helburuen 
plazaratzea izan zen lehenengo 

“Egun krisian 
dagoena ez da soilik 
ekonomia, baizik eta 
zibilizazio modu oso 
bat, munduan egoteko 
eta bizitza ulertzeko 
modu bat”
leire saitua, auzolan ekimeneko kidea
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zita hura. Auzolanaren inguruko 
esperientziak bildu eta horien in-
guruan hausnartzea izan zen ha-
sierako egiteko nagusia, ondoren 
urrats gehiago eman ahal iza-
teko. Hala, Altsasuk hartu zuen 
Auzolan Topaketen lekukoa iaz. 
Metodologia aldatu eta open 
space jarri zen martxan; espazio 
irekiko metodologia, hain zuzen 
ere. Horrez gain, hiru zutaberen 
inguruan egin zituzten azken 
topaketa horiek; jaso, hausnartu 
eta sortu. Lehenik, mahai ingu-
ruetan ezagutza jaso. Ondoren, 
hausnarketa bideratu eta, azke-
nik, sormenari iristen zaio ordua.  
Ekintza proposamenek betetzen 
dute azken fase hori. Saituaren 
ustez, “oso fase emankorra” iza-
ten da hori, jendearen motibazioa 
“oso handia” izaten baita. Aurten 

dira ospatzekoak Auzolan III To-
paketak, Iruñean. Oraindik, hala 
ere, zehazteke daude lekua eta 
data.

‘Pozazkunde’ ekonomikoa

Burujabetza alor guztietan lor-
tu nahi du Auzolan egitasmoak. 
Baita ekonomian ere. Are gehia-
go egungo egoera “larria” aintzat 
hartuta. “Pozaren hazkundea 
beharrezkotzat jotzen dugu eta, 
horretarako, eredu ekonomiko 
berri bat funtsezkoa da”, dio Sai-
tuak. Eredu ekonomiko berri bat 
behar dela esatean, ibarrangelua-
rrak garrantzizkotzat jotzen du 
berri hitzaren esangura aztertzea. 
Dioenez, auzolanen ezaugarrie-
tako bat da berri hitza, zaharraren 

alderdi interesgarri eta erabilga-
rriak gorde eta etorkizunerako 
baliagarri bihurtzea, hain zuzen 
ere. Saituaren ustez, iragandako 
ereduetan egon litezke zenbait 
aspektu baztertu beharrekoak eta 
beste batzuk mantendu beharre-
koak. Garrantzitsua deritzo atzera 
begiratzeari, beti ere iraganean 
“egokiak” izan ziren formulak be-
rreskuratzeko.

Gaur egungo egoera ekonomikoa 
une aproposa izan liteke Auzo-
laneko kidearen iritziz, orain 
arteko balioak alde batera utzi 
eta “amestutakoak” ernetzeko. 
Krisiak “ezinegon” asko sortu 
dituela, eta ezinegon horiei “no-
rabide bat” emateko unea dela 
uste du, mendekotasun egoeratik 
burujabetzara abiatzeko.  “Iru-
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ditzen zaigu momentu egokia 
dela batzarrean  eta auzolanean 
oinarritutako eredu komunita-
rioa proposatzeko”. Proposamen 
horren inguruan lanean dihar-
du Auzolaneko talde batek. Hala, 

hausnarketa eta prestakuntza la-
nak eginda, joan den apirilean os-
patu ziren lehenengo Pozazkunde 
Topaketak Gernikako Astran. 

Saituaren ustez, egungo antolake-
ta ekonomikoaren baitan, gero 
eta dependenteagoak gara alor 
guztietan: elikaduran, energiaren 
alorrean, etxebizitzan etab. Elika-
duraren alorrean esaterako, due-
la 75 urte Euskal Herrian zegoen 
autogestioa berreskuratzea da jo-
rratu beharreko lan ildoetako bat: 
“Gerra eta bonbardaketak izan 
ziren, baina jendeak ez zuen gose-
rik pasa”. Egun, ez dago horrelako 
autogestiorik, eta hori da, Saitua-
ren iritziz, egiteko guztien artean 

lehenetsi beharrekoa. “Zertarako 
erosi kanpoko produktuak, ber-
takoak kontsumitu badaitezke?”. 
Hori da, besteak beste, Gernikako 
saioan planteatutako galdere-
tako bat. Saituak azpimarratzen 
du “beharrezkoa” dela guztion 
ohitura aldaketa bat. Izan ere, al-
daketa hori gabe, uste du “nekez” 
irtengo garela egungo egoera 
“jasangaitzetik”. 

Pozazkunde Topaketetan egin-
dako proposamenei jarraiki, ere-
du ekonomiko berri horretarako 
gida bat prestatzeari ekin diote: 
Pozazkunderako Gida. Dagoene-
ko hasiak dira gida hori gorpuz-
ten eta fintzen. 
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“Pozaren hazkundea 
beharrezkotzat jotzen 
dugu eta, horretarako, 
funtsezkoa da eredu 
ekonomiko berri bat”
leire saitua, auzolan ekimeneko kidea


