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AURKEZPENA

Euskal Gazteria Lankide Programa Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaie-
tako Sailaren eta Kultura Sailaren arteko lankidetzaren emaitza da. Sortu zenean, duela
12 urte, helburu argia ezarri zen: elkartasunaren balioa sustatzea eta euskal gazteriaren
sentsibilizazioa bultzatzea. Gaur, harrotasunez esan dezakegu 800 gaztek beren elkar-
tasuna erakutsi dutela gure laguntza behar duten herrialdeei garatzen laguntzeko lanki-
detza-proiektu oso desberdinetan parte hartuz. Orain badakigu, zalantza izpirik gabe,
programa hau besteei laguntzeko barne-bulkada gauzatzen laguntzen dien tresna bat
baino ez dela euskal gazteentzat, beharrezkoa, baina tresna bat baino ez, elkartasuna eta
sentsibilizazioa eurek jartzen baitute. Ez daukagu ahaztuta gobernuz kanpoko erakun-
deen ekarpena, erakunde horiek bideratzen baitute euskal gazteen elkartasunezko in-
darra eta horiek kudeatzen dituzte, halaber, gazte lankideak joaten diren herrialdeak ga-
rapen-bidean jartzeko proiektuak eta jarduerak 

Kultura Saileko Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzari beharrezkoa iruditu zaio
zenbait alderdi ezagutzea: lankideen bilakaera, lankidetzarekin izandako lehenengo
kontaktu horren ondoren izan duten ibilbidea, Euskal Gazteria Lankide Programak zen-
bateraino bete duen bere helburua, hau da, gure gazteria sentsibilizatzea. Hamar urte
baino gehiagoko esperientziaren ondoren, une egokia da analisi eta azterketarako. 

Horren kariaz prestatu da eskuen artean duzun argitalpen hau. EUSKAL GAZTE LANKIDE-
EN BIZI-IBILBIDEAK Euskadiko Gazte Planaren babesean sortutako Gazte Plana bildumaren
barruan dago. Bilduma horrek, gazteriaren inguruko soziologiako ikerketak ez ezik, ar-
gitalpen honen moduko analisi, hausnarketa eta ikerketa monografikoak ere jasotzen
ditu, guztiak gazteriaren errealitatea eta zeharkako ikuspegia erakusteko asmoarekin
eginak. Era horretan, gainera, bete egiten da Gazte Planak Gazteriaren Euskal Behato-
kiari esleitzen dion zeregina: Euskadiko gazteen munduaren egoera errazago ezagutze-
ko informazioa eta dokumentazioa bildu eta zabaltzea. 

MIREN AZKARATE VILLAR

KKuullttuurraa  ssaaiillbbuurruuaa
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HITZAURREA

Harridurak pentsamendua eragiten du. 

(Platon)

Gizakiaren buru emankorrak harriduragailua asmatu izan balu, hots belaunaldi ba-
tetik bestera harritzeko gaitasuna neurtuko lukeen tresna moduko bat, Aro Garaikidea-
ren berrogei nagusien zerrendan, besteak beste, telefonoa, hegazkina, ordenagailua eta
nabigazio-espaziala sartuko liratekeela ziur gaude; baina horietako batek berak ere ez
lioke lehentasuna ukatuko, orain bi mende (1804) Vivian eta Trevithick-ek ausarki buru-
ratu zuten asmakizunari: gaur egun trenbidearen izenaz ezagutzen dugun asmakizunari,
alegia. 

Trenbidearen historia mentalitateen historiaren ikuspuntutik idatziko bagenu –eta
ez ikuspuntu teknologikotik– barrualdean bizi ziren gure arbasoentzat burdin bidea
zabaltzeak suposatu zuenaz jabetuko ginateke. Herkulesi ala Prometeori zegokion buru
azkar batek sortua zirudien bide erraldoiak, gizakiari natura zuzentzeko aukera emango
ziola zirudien. Komunikazioen bide naturaletatik erabat kanpo eta borratuta zeuden le-
kuak, bat batean bidaiariak nahiz merkantziak garraia zitzaketen mendate, bidegurutze
edo pasabide bihurtu ziren. Horrek, mendeetan zehar bere baitan itxita bizi, eta kasu as-
kotan moteldu, izan ziren landa-gizarte txikien ametsik ausartenak ernatu zituen. 

Barrualdean zeuden leku haietara trenbidea iristeak sortzen zuen poza hain zen han-
dia, trenbidearen inguruan zeuden herrixka eta auzoetatik, beren zereginak amaitu on-
doren, arratsaldero bost edo sei kilometro egiten zituzten makina bat bizilagun irteten
zela, trenbidea eraikitzen ari ziren langileen urratsen atzetik. 

Bere ibilbidearen punturen batetan, norberaren herria ukitzen zuen trenbidearen
kontzesioa, gaur egun hiri bat hiri olinpikoa hautatzeak sortzen duen zalaparta eta
gehiegizko gastua egiteko adinako motiboa zen, (termino erlatiboetan eta ez absolu-
tuetan). Kontuan izan behar da gainera, hiri olinpikoa izendatzeak, hiria «positiboki dis-
kriminatzen» duela olinpiaden artean eta olinpiadan zehar (kirol ekipamenduak eraiki-
tzen diren bitartean). Baina gure arbasoek (eta gure garaikideek, heredatutako
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erreflexuarekin, abiadura handiko trenari dagokionez), trenbide geltokia izateak ala ez
izateak, herriak, hiriak nahiz hiribilduak, kostata, mendeetan zehar lehiatu eta metatzen
joan ziren estatusa erabat baldintzatzen zuela sentitzen zuten (onerako ala txarrerako). 

Historia horren barnean atal berezia hartuko dute, edo hartuko lukete, «trenbide-ko-
rapilo» gisa eratzeari bere demografia, arrakasta eta batzuetan baita bere izatea edo bi-
ziraupena ere zor dioten herriak. Trenbidearen seinaleetan nahiz tren barneetan aipa-
tzen diren herri horiek, oihartzun mitikoa izango dute «trenbidearen unibertsoan».
Horietako kasu batzuetan kuriosoa da herri batek trenbide-mailan duen garrantzia, eta
gainerako alderdi administratibo, ekonomiko edo kulturaletan agertzen duen mendeta-
ko ahanztura eta txikitasuna. Kontraste horretan zentratuko naiz ondoren, mentalitate-
en historian azaltzen saiatzen ari naizen tarte moduko honetan.

Bere baitan itxita dauden landa gizarteetan ez da munduko maparen inguruko eza-
gutza maila oso altua izaten. Edozein garaitan, premiazko egoeran dauden pertsonen an-
tzera, beren sorlekua utzi eta etorkizun hobe baten bila abiatzen den nekazari, «payés»
edo baserritarrarentzat, Amerika eta La Rochelle edo Bilboren arteko desberdintasuna,
ez da Bilbo edo La Rochellera iritsi arte argituko. Amerika eta Habana, Valparaiso, Bue-
nos Aires edo Caracasen arteko desberdintasuna, hots kontinentearen eta bere zati txiki
baten arteko aldea, ez da helmugara iritsi arte argituko. Gibraltarko Itsasartea pasako
dion «patera»-ren zain dagoen Sahara hegoaldekoarentzat ez dago oraindik alde handia
Europan dirua egin eta Alicanteko kostaldeko herri bateko merkatu txikian izango duen
purtzilkeria postuaren artean. Beste era batera esanda, termino aristotelikoetan poten-
tzia eta ekintzaren artean dagoen diferentzia dago. Honekin zera esan nahi dut, ulertu
dezakedala gure antzinako etorkin horren harridura, demagun Altsasura iritsi eta kontu-
ratzen denean Altsasu abiapuntua besterik ez dela: Hendaia, Iruña edo Madrilera bideko
abiapuntua. Pasaiara, Portugaletera edo Baionara oso nekatuta iritsi arren, bidean meta-
tutako «harridura» handia izan arren, herri horiek helmuga ez, baizik eta abiapuntua bes-
terik ez direla jabetzen da. Bat batean Meka handi, promiskuo eta nahasia bihurtzen den
horretara, ontzira igotzean hasiko den benetako abenturaren aperitibo xumea. Gauza
bera gertatuko zaie, berarekin batera itsasontziaren zain kaian dauden pertsona guztiei:
denek buruan izen bakarra badute ere –Amerika–, izen horrek, beraietako bakoitzaren-
tzat ametsik kuttunena eta ezkutukoena gordetzen du.

Eta harriduragailua Aro Garaikideari aplikatu ordez, giza historia guztiari aplikatuko
bagenio, ba al daki irakurleak zein asmakizunak irabaziko lukeen alde handiz? Hizkun-
tzak. Hain da asmakizun harrigarria, giza kosmogonia guztiek jatorri Jainkotiarra egoz-
ten diotela.

Trenbideaz eta mentalitateez ari gara, hitzekin gertatzen dena ulertzen lagunduko
diguten analogia emankorra eskaintzen digutelako: hitz guztiak dira komunikazio tres-
nak; baina batzuk –trenbidea bezala– komunikazio bideak dira; beste batzuk komunika-
zio ibilgailuak dira –trenak bezala– ; beste batzuk geltokiak dira. Eta beraien artean ba-
dira nagusiak eta bigarren mailakoak, derrigor gelditu beharreko geltokiak, geltoki
mugatuak, hautazko geltokiak, eta baita ahaztuta geratu diren geralekuak ere. Baina ga-
rai bakoitzak baditu, frantsesek deitzen dioten l’esprit de son temp diotenagatik, «komu-
nikazio korapilo» bihurtzen diren hitzak. Eta korapilo hauek, hitz hauek, gizarteak jasa-
ten dituen tentsio eta kontraesanak (desoreka demografikoak, gizarte gatazkak,

PREFACIO
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injustizia ekonomikoak…), konpontzen lagunduko duten Eldorado mitiko bihurtzen di-
tuzte. 

Baina garai bakoitzeko komunikazio korapilo hauek hasteko identifikatu egin behar
dira, eta ondoren zeharkatu. Eta zeharkatu behar dira, urrutitik bere izena ahoskatzen
genuenean inuzenteki amesten genuen helmuga ez direla konturatzeko. Aitzitik, horra
iritsi ondoren hasten den bidai handiaren atzean dagoen benetako helmugarako abia-
puntua dira.

Aurkezten ari garen lan honek soberan betetzen ditu, zalantzarik gabe, XXI. mende-
an izango diren komunikazio korapiloetako bi identifikatu eta zeharkatzeko funtzioa:
lankidetza eta garapena. Honela, gizarteak oro har eta Euskal Gazteria Lankidea egita-
rauak zehazki, honaino iritsi arte egin duen bidea ulertzeko aukera ematen du. Baina ez
hori bakarrik, eta hau du alderdirik interesgarriena. Lan honek lortutakoa disolbatu egi-
ten du imajinazioari zabaltzen zaion bidaiak suposatzen duen amets handiago batean,
helmuga zela uste genuen lekura iritsi, eta leku hori horizontea zabaltzen den bidegu-
rutzea besterik ez dela ohartzen garenean. 

Ibilbide hori ezagutu eta honaino ekarri gintuena baino horizonte zabalagoa, irekia-
goa, argiagoa proposatzeaz gain, lan honen meritua dela uste dut –bere egile, sustatzai-
le eta bidaiari protagonisten meritua–, imajinatzen ari garen harriduragailuari «(psikoso-
zio) mugimetroa» eransteko ematen digun aukera. Hau da, horizonte horrekiko martxan
gauden ala geldirik gauden (pertsonalki nahiz sozialki) modu objektiboan adieraziko di-
gun tresna bat eskaintzea; martxan goazenean, trena gidatzen ari garen, ala eramaten
gaituzten, gu lasai eserita leihotik kanpora begira goazen bitartean; konexio berri baten
zain ote gauden, trena pasatzen ikusten ari ote garen, bidaiariak trenera igotzen ala tre-
netik jaisten laguntzen ari ote garen, edo herdoiltzen ari ote garen bazterrean geratuta;
eta last but not least, bi komunikazio korapilo hauen artean martxan gaudenean, bietako
zein norabidetan mugitzen ari garen. 

Baina korapilo bat, hiztegiak ematen digun definizioaren arabera, zera da: «estutu
eta ixten den lazoa, bakarrik ia inoiz askatu ezin izango den lazoa», eta baita ere «hitz
egitea edo gauzak adieraztea zaildu egiten duen atsekabea edo nahigabea». Hori dela
eta, xelebre eta paradoxikoki, analogiek ere bere muga dutelako, lan honi opa diogun az-
ken helmuga hauxe da: horizonte bera bilatzen duten adin, egoera edota jatorri desber-
dineko jendearen elkargune bihurtuz, kontrako eztarritik joan zaizkigun korapiloak as-
katzen, kanporatzen laguntzea. Eta kontakizun honetako protagonista gazteak bezala,
Bestearengana eta besteengana eramaten gaituen itsasontziaren kubiertan edo trenaren
estriboan gaudela, eztarria garbi, kresala edo lur bustia usaintzeko prest, eta malko as-
katzaileak mendiko ziertzo sendoak edo itsasoko haize gardenak garbituta, bihotzaren
ahotsari bidea zabaltzen lagun dakigun.

JOSE MARI SANCHEZ CARRIÓN

Linguistikan Doktorea
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ESKER ONA

Pilar Unzueta, Iñaki Larrañaga eta Jose María Sánchez Carrión-i, lankidetzan garatzen
lagundu digutelako eta beraiekin batera garapenean lankide izateko aukera eman
digutelako.
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0
Sarrera



Bizi + Hitza Fundazioaren adeitasunez.



Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzak eta Garapen Lanki-
detzarako Zuzendaritzak urtero antolatzen dute Euskal Gazteria Lankidea izeneko egi-
taraua. Egitarauaren helburu nagusia, bertan parte hartzen duten gazteen sentsibilitate
pertsonala sustatzea da, garatze bidean deituriko herrialdetan lankidetza eta garapen bi-
zipen errealak bizitzeko aukera emanez. 

Egitarau honek, bertan parte hartzen duten gazteak sentsibilizatzea lortzen du hein
handi batean, baina sentsibilizazio pertsonal horrek, gizartearen sentsibilitatea behar
adina atzeraelikatzen ez duela ere antzematen da, hots, ez duela gizartea lankidetza eta
garapena bezalako kontzeptuetara hurbiltzen. 

Eta ez atzeraelikatzearen arrazoi nagusia zera da: gazte lankidearen bizipena isola-
tuta geratzen da sozialki, norberaren «anekdotarioan» atomizatuta geratzen da, besteei
komunikatzeko sentsazioa besterik ez duelako. Bizipenak ez du gizartean iraunkorrak
diren balioekin konektatzen, eta puntuala eta galkorra bilakatzen da. 

Lan honetan garatzen diren hausnarketak eta azterketak, bizipen ororentzat komu-
na den zentzua bilatzea dute xede. Zentzu honek bizipena gaitasun logikoarekin azter-
tu, interpretatu eta adierazteko aukera eskainiko du, lankidetza eta garapenaren hiz-
kuntza unibertsalean; eta gainera, aurretiaz aipatu dugun isolamendua gainditzeko
aukera emango du. 

Azkenik esan, Euskal Gazteria Lankidea egitarauan parte hartu duten pertsonen bizi-
ibilbideen ariketa analitiko eta interpretatibo hau, gizarte mailan indarrean dauden lan-
kidetza eta garapena kontzeptuak berregituratu eta operatibizatzeko oso tresna egokia
izan daitekeela. Ziur gaude azterketa, bere izaera «probokatzailea» dela eta, esparru ho-
netan gara daitezkeen ikerketa-, prestakuntza- eta komunikazio- proiektu estrategikoen
multzo baten abiapuntua izan daitekeela. 
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1
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Niri orain esaten badidate, beno orain Ainhoa jaio da eta ez
ez? baina aurreko udaran eta esaten dute «Idoia esadazu zure bi-
zitzaren une zoriontsu bat» eta Perú esango nizuke, horrela le-
hendabizikoa esango nizuke. Oroipen hori nirekin dago… eta gai-
nera asko gustatzen zait horretaz hitz egitea. Eta orduan
horregatik esaten dizut klasera noanean eta aukera dudanean
erretolika botatzen dut gustura, eta umeek entzun egiten dizute
ohikoa ez denean eta zerbaitetarako balio duela ematen du.

(Peru, 1996.)

Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzak eta Garapen Lanki-
detzarako Zuzendaritzak urtero antolatzen dute Euskal Gazteria Lankidea izeneko egi-
taraua. Bere helburua Euskal Herriko gazteen artean elkarkidetzaren balorea sustatzea
eta garapenerako lankidetza ekintzen aldeko sentsibilizazioan laguntzea da.

Garapenerako lankidetza ekintzak Hirugarren Mundukoak deitzen diren herrialde-
tan burutzen dira, Amerika, Asia eta Afrikan hain zuzen ere. Era horretan, ekintza horien
dinamika eta bilakaera «bertatik» ezagutzen da. Esperientzia hau, aurrez antolatzen di-
ren informazio eta orientaziorako jardunaldi batzuen bidez osatzen da1.

20 eta 30 urte inguruko gazteak dira, nagusiki uztailetik aurrera egiten den espe-
rientzia honetan parte hartzeko aukera izaten dutenak. Hiru hilabeteko iraupena izaten
du, gutxi gorabehera.

Esku artean dugun ikerketa-proiektu honen helburu nagusia, Euskal Gazteria Lanki-
dea Programan parte hartu duten pertsonen bizi-ibilbideak aztertzea da. Horrela, sexu
desberdinetako gazteen esperientziek eta bizipenek, euskal gizarteak lankidetzaz eta
garapenaz duen kontzepzioa berregituratu eta eraginkor bihurtzeko nola lagundu deza-

2323

1 Aurrez aukeratutako gazte guztiek orientazio-fasean parte hartu behar dute. Fase honetan, bigarren fasean
parte hartuko duten pertsona aukeratuak nortzuk izango diren erabakitzen da. Bigarren fase hau informazioare-
na da. Bi faseak topaketa modura antolatzen dira, barnetegi erregimenean.
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keten aztertu nahi da. Zentzu honetan, gazte lankideen «nortasunarekin eta esperien-
tziarekin» zerikusia duten faktoreak modu garrantzitsu batean baldintzatuko dute azter-
keta-prozesua.

Proiektu honen prozesu metodologikoa, bere egituraketa osatzen duten ondorengo
aspektuez taxututa dago:

◗ Euskal Gazteria Lankidea programaren inguruan dagoen zeharkako informazioa-
ren azterketa: aurretik landutako dokumentazioaren azterketa, GGKEekin izanda-
ko lankidetza-hitzarmenak, burututako txosten eta ebaluaketa orokorren azterke-
ta...

◗ Programaren inguruan kualifikaturiko informatzailez osatutako lagin estrategiko
bati egindako elkarrizketa fokalizatuen bidez jasotako informazio kualitatibo zu-
zenaren bilketa eta azterketa. 

◗ Gazte landidez osaturiko lagin estrategiko-adierazgarri2 baten bidez jasotako in-
formazio kuantitatibo zuzenaren bilketa eta azterketa. Lagin hau kontsulta-talde
gisa eratuko da.

◗ Bizi-historiaren metodoa aplikatuz, 50 lankidez osaturiko lagin estrategiko bati,
lagundutako autobiografiaren teknikaren bidez informazio kualitatibo zuzenaren
bilketa eta azterketa3. Metodo honekin, gazte lankideen esperientzien esanahiak
«kontakizun pertsonalen» bidez azaltzen dira; eta ekintzen inguruan norberak egi-
ten dituen azalpenek lehentasuna hartzen dute, erantzunak aurretik zehaztutako
kontzeptuzko kategorietan egituratzearen aurrean. 

Lagundutako autobiografiaren metodoak ezaugarri hauek ditu:

• Ideografiko eta intentsiboa da eta lankideak «banan-banan» aztertzen dira, be-
raien artean egon daitezkeen antzekotasun edo desberdintasunen inguruan au-
rretiko planteamendurik gabe.

• Halako iraganeranzko proiekzio bat eskatzen du, kontatutako gertakizunek oso
maiz subjektuarentzat ez zuten esanahiaren atzeraproiekzio bat. Hau oso tres-
na interesgarria izan daiteke lankideak bere bizi-ibilbideari atxikitzen dion esa-
nahia emateko erabiltzen diren mekanismoak argitzeko. 

• Lankidetza esperientzia txertatzen den bizi-ibilbidearen garapenean lankide
batek erabili duen jarduera kognitiboaren eskema aztertzeko aukera eskain-
tzen du. 

2 71 pertsonez osatuta dagoen lagin hau, estatistikoki duen adierazgarritasun estatistikoa baxua bada ere,
adierazgarritasun estrategiko oso altua du interpretazioaren ikuspegitik.

3 Bizi-historia jasotzeko egiten den elkarrizketak, lankide gazte batek bere biziaren iraganeko, oraineko eta
etorkizuneko momentuak nola eraiki eta zentzua nola ematen dien aztertzea du helburu; fokatutako elkarrizke-
ta, aldiz, elkarrizketatuaren bizian nagusia den gai batean zentratzen da, eta talde dinamikek hainbat pertsonari
buruzko informazioa jasotzen dute.



Jasotako informazioa landu eta interpretatzerakoan, ondorengo irizpideak oso kon-
tuan hartu behar dira. Irizpide hauek, neurri batean, Freeman Tildenek planteatutakoak
dira ondarea interpretatzeko5:

◗ Interpretazioak gazte lankidearen nortasunarekin eta esperientziarekin zerikusia
duten gaiak ukitu behar ditu.

◗ Informazioa ez da interpretazioa. Interpretazioa errebelazio modu bat da, infor-
mazioan oinarritzen dena.

◗ Interpretazioaren helburu nagusia ez da informazioa, ondorengo gaien inguruko
probokazioa baizik:

• Aurrerapenean lankide izateak eta lankidetzan aurrera egiteak duten esanahia.

• Garapenarekin eta lankidetzarekin zerikusia duten funtzioen errekonozimen-
dua.

• Heziketaren-pedagogiaren alorrean berria den funtzio baten komunikazioa.

◗ Publiko orokorrari begira egiten den interpretazioa, hurbilpen modu desberdina
da eta ez pertsonal teknikoari egiten zaionaren sinplifikazioa.
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◗ Euskal Gazteria Lankidea Programan parte hartu duten pertsonen lagin estrategi-
koak erabiliz 3 eztabaida talderen bidez4 jasotako informazio kualitatibo zuzena-
ren bilketa eta azterketa.

4 Lankidetza esperientzia izan zuten garaiaz gain, eztabaida taldeetan parte hartu ahal izango duten lagin es-
trategikoaren unitateak aukeratzerakoan honako aldagai nagusiak ere kontrolatuko dira: sexua, adina, formazioa,
programa-mota, lankidetza esperientzia izan duen herrialdea eta GGKE.

5 Nolabait, bizipenaren interpretazioarako proiektu hau «elkarkidetza eta garapenaren eraikina» «birgaitzeko»
(eraginkorra bihurtzeko) planteatzen da.

1995-1996 urteen 1998-2003 urteen 2001-2003 urteen
arteko lankideak arteko lankideak arteko lankideak

GUZTIRA

Donostia-San Sebastián Vitoria-Gasteiz Bilbao

Talde bat Talde bat Talde bat
3 talde

(22 pertsona)

Prozesu metodologikoa: metodoak eta teknikak

Zeharkako
informazioaren

azterketa

Informazioa-
sistema: 

datu-oinarria

Elkarrizketa
fokalizatuak:
aditu-taldea

Kontsulta-taldea
sortzea

Bizi-historiak:
lagundutako
biografiak

Eztabaida
taldeak



Proiektu honen osagai nagusienetako bat, eta oinarri informatiboa izanik bere egi-
tura metodologikoa elikatzen duena, zeharkako nahiz zuzeneko informazioa da. Bildu
den informazio hau kuantitatiboa eta kualitatiboa da eta modu sakonean aztertu da. Oi-
narrizko beste osagaia, honako elementuek definitzen dute:

◗ Gizarte garapenerako ikerketa aplikatua bideratzeko enpresa kooperatiba6 garen
aldetik, lankidetza eta garapena kontzeptuen inguruan dugun bizipena: bizitza
pertsonal eta profesionalaren arteko logika sakona deitzen duguna.

◗ Errealitate sozialaren behaketa eta azterketarekin zerikusia duten lan-metodoak
aplikatzen ditugun profesionalak garen aldetik, dugun esperientzia tekniko eta in-
telektuala: bizipenaren introspekzioa eta ideazioaren teknologia.

◗ Lanak duen helburuari buruz dugun zentzua, bai azken jasotzaileari dagokionean,
hots, euskal gizartea, bai lan horren lehentasunezko, gertuko edo azkenaurreko
jasotzaileei dagokienean. Jasotzaile hauek honakoak dira: 

• Euskal Gazteria Lankidea Programan parte hartu duten gazte lankideak: proiek-
tu honetan, lankidetzaren inguruan izan duten bizipena berraurkituko dute,
bere interpretazio arrazionalaren bidez.

• Lankidetzaren inguruan nolabaiteko kezka duten gazteak eta nahiz eta progra-
matik ez pasatu, etorkizunean pasatzeko aukera izan dezaketenak.

• Euskal Gazteria Lankidea programaren arduradunak: egiten ari direnari «helbu-
ru berriak» aurkituko dizkie, eta Programa bera etengabe hobetzeko estimulu
berriak izango dituzte.

• Maila pertsonalean (garapen eta bilaketa pertsonaleko teknika eta jardueren in-
guruan motibatuta dauden pertsonak) nahiz maila sozialean (GGKEekin zeriku-
sia duten eragileak, kooperatibismoa7, mugimendu laiko nahiz erlijiosoak…)
lankidetza eta garapenaren alorrean jarduten duten gizarteko eragileek.

• Haur-segmentua (batez ere 8 eta 12 urte bitarteko umeena), hauen artean Ga-
rapen eta Lankidetzaren kontzeptuak jorratzeko unitate didaktikoak lantzeko
aukera eskaintzen duen garrantzi handiko informazioa dagoelako8. 

Oso garrantzitsua iruditzen zaigu adieraztea, lankidetza eta garapen kontzeptuak
(bereiztezinak direnak) argitu eta indarberritzeko proiektu honetan egiten den gogoeta
eta azterketa, bizipenari sen onaren logika aurkitzeko egiten dela.

Proiektu honen interpretaziozko eduki analitikoa hogeita bat ataletan egituratzen
bada ere, atal hauek ondorengo lau zati desberdinetan bildu daitezke:

EUSKAL GAZTE LANKIDEEN BIZI-IBILBIDEAK
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6 SIADECO: Gizarte Garapenerako Ikerketa Elkartea, 1967. urtean sorteen da enpresa kooperatiba modura era-
tuz.

7 Kooperatibismoaren inguruan, adierazi proiektu honek heziketa-funtzioa duten pertsonentzat izan dezake-
en garrantzia, formulazio sozioekonomikoa izateko eta bizia bera asmatzeko, heziketa kooperatiboaren beharra
eta premia dagoelako.

8 Gainerako lehentasunezko publikoentzat, materiala beren behar espezifikoetara egokitu beharko litzateke,
euskarri dibulgatzale-hezitzaile posibleen arabera. Baina haurren kasuan, lan berri bat egin beharko litzateke,
proiektu hau abiapuntutzat hartuta, materiala modu didaktiko eta eraginkorrean artikulatzeko.



◗ Lehenengo zatian, Programan parte hartu duten gazteen, proiektuen eta GGKEen
karakterizazioarekin zerikusia duten datu kuantitatiboak aurkezten dira.

◗ Bigarrenean, tipologia desberdinak eraikitzen dira (ekintzen, sentimenduen eta
ideien ingurukoak), lagundutako 50 autobiografien bidez jasotako informazioan
oinarrituta. Era berean, gazteek izan duten lankidetza bizipenaren intentsitatea
neurtzea planteatzen da9. Tipologiaz, honako hau ulertzen dugu: pertsonen mul-
tzo bat, elkarren artean desberdinak diren taldeetan (tipoak) sailkatzeko aukera
eskaintzen duen sistema, ereduzkoa edo abstraktoa den deskripzio batekiko du-
ten hurbilpen edo antzekotasunaren arabera.

◗ Hirugarrenean, zabalena eta sakonena dena, garapena eta lankidetza kontzeptuak
eraginkorragoak izan daitezen elementu giltzarriak erakusteko ariketa interpreta-
tibo garrantzitsua egiten da10.

◗ Azkenengoan, oro har lankidetzaren eta bereziki Euskal Gazteria Lankidea pro-
gramaren inguruan hobekuntzarako iradokizunak planteatzen dira.

Azkenik, topagune izateko proiektu honek duen funtzionaltasuna azpimarratu nahi
dugu. Topagune honek ikuspegi zentral batetik gogoeta ahalbidetuko du eta bertan,
gure jasotzaileek lankidetza eta garapenerako hizkuntza komuna aurkitzeko aukera
izango dute elkarren artean ulertu eta osatzeko. Baina, nola eragiten da gogoeta hori?,
zeintzuk izan daitezke proiektu honen forma didaktikoak dituen jasotzaile desberdi-
nentzat?. Erantzun zehatz eta eraginkorrak eskatzen dituzten galderak dira, hasitako
atazari ahalik eta probetxurik handiena atera ahal izateko.

ZITA BIOGRAFIKOAK: Testuan zehar, edukiaren ulermena indartzeko erabiltzen diren zita bibliografikoez
gain, informazio kualitatibo zuzena jasotzeko tekniketan parte hartu duten pertsonen zita biografikoak erabil-
tzen ditugu. Zita horiek, gazte lankideen bizi-ibilbideen azterketaren oinarri emozio-arrazional modura funtzio-
natzen dute.
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9 Bizipenaren intentsitatea neurtzeko hurbilketa egiten da, 21 gaztek bete dituzten galdera-sorten bidez.
10 Gure ikuspegitik, ariketa interpretatibo hori, lehen mailako erreferentea bilakatu daiteke Garapen eta Lan-

kidetzaren esparruan eta duen izaera «probokatzailearengatik», proiektu berrien abiapuntua izan nahi luke.
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Gazte, proiektu 

eta GGKEen ezaugarriak



Dominikar Errepublika, 1995.



2.1. EUSKAL GAZTERIA LANKIDEA PROGRAMAN PARTE HARTU DUTEN
GAZTEEN EZAUGARRIAK

Herrialde berri bat ezagutzea, beste kultura bat ezagutzea
eta garapenerako lankidetza zer den ezagutzea, eta hirugarren
mundua ezagutzea pixka bat.

(Kolonbia, 2003.)

Euskal Gazteria Lankidea programa 1993an jarri zen martxan Euskal Herriko gazteak
garapenerako lankidetzaren ekintzetan parte hartzera bultzatzeko eta proiektu eta ekin-
tza jakin batzuen garapena «bertatik» ezagutu ahal izateko.

1993-2003 urteen artean 911 gaztek hartu dute parte programan. Lehenengo urtean
50 gaztek hartu zuten parte eta 1996an 100 izan ziren parte hartu zutenak. 1997-2000
urteen artean, artero, 90-95 bat gaztek hartu zuten parte. Azken urteetan, ordea, koo-
perante kopuruaren murrizketa nabari da. 
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 GUZTIRA

Gazte
kooperanteak

50 69 70 100 94 94 95 91 84 77 87 911

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.

Programan urtez urte parte hartu duten gazteen kopurua (1993-2003)

Programan parte hartu duten lau gaztetatik hiru emakumezkoak dira eta bat gizo-
nezkoa11 da. 

11 Ezin izan da esperientziaren lehen bi urteetan (1993 eta 1994) parte hartu zuten gazteen inguruko infor-
maziorik lortu. Beraz, ondoren emango diren datu guztiak 1995etik aurrera parte hartu duten gazteen inguru-
koak dira.



Gainera, programa hasi zenetik, gehiago izan dira emakumezko kooperanteak gizo-
nekoak baino (1995 eta 1996 urteetan %66 inguru emakumezkoak ziren) eta joera hau
handituz joan da pixkanaka-pixkanaka. Horrela, azken urteetan emakumezkoen ehune-
koa %80aren gainetik kokatu dela ikus daiteke. 
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Ed/Ee
0,8 %

Gizonezkoak
23,4 %

Emakumezkoak
75,9 %

Kooperanteak, sexuari jarraiki (%) (1995-2003)

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.

Urtea
Guztira

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Gizonezkoak
Abs. 22 33 24 18 23 24 15 12 14 185

% 31,4 33,0 25,5 19,1 24,2 26,4 17,9 15,6 16,1 23,4

Emakumez-
Abs. 48 65 69 76 72 67 69 65 70 601

koak
% 68,6 65,0 73,4 80,9 75,8 73,6 82,1 84,4 80,5 75,9

Ed/Ee
Abs. 0 2 1 0 0 0 0 0 3 6

% 0,0 2,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,8

Guztira
Abs. 70 100 94 94 95 91 84 77 87 792

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.

Gazte kooperanteak, sexuari jarraiki (1995-2003)



Euskal Gazteria Lankidea Programa Euskal Herriko 20-31 urte bitarteko gazteei zu-
zendua dago. Hala ere, gazte hauen adinaren araberako banaketa ez da homogenoa. Gaz-
te kooperanteen erdia baino pixka bat gehiagok (%54k) 23-25 urte zuten programan par-
te hartu zutenean, %14k 23 urte baino gutxiago zuen, %20k 26-27 urte, eta azkenik
%11,7k 28 urte edo gehiago. 

Gainera, programaren urtez urteko eboluzioa aztertzen badugu, gazte gehienak 23-
25 urte bitartekoak dira.

Azken urteetan, 2003an izan ezik, adinez gazteagoak direnak izan dira nagusiki par-
te hartu dutenak. 
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20-21 urte 22-23 urte 24-25 urte 26-27 urte 28-30 urte
0

10

20

30

40

3.9

27.7

36.1

19.7

11.7

Kooperanteak, adinari jarraiki (%) (1995-2003)

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.

Programan parte hartu duten gazteen erdiak baino pixka bat gehiago Bizkaian bizi
da, % 30 Gipuzkoan eta % 16 Araban.



Parte-hartzaileak bizi diren Lurralde Historikoaren araberako banaketa aldatuz doa
urterik urte eta pixkanaka-pixkanaka gazte gipuzkoar gehiago dagoela ikus daiteke. 
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Urtea
Guztira

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Araba
Abs. 12 18 12 22 7 18 13 9 16 127

% 17,1 18,0 12,8 23,4 7,4 19,8 15,5 11,7 18,4 16,0

Bizkaia
Abs. 30 57 54 48 62 50 42 44 35 422

% 42,9 57,0 57,4 51,1 65,3 54,9 50,0 57,1 40,2 53,3

Gipuzkoa
Abs. 28 23 23 24 26 23 29 24 35 235

% 40,0 23,0 24,5 25,5 27,4 25,3 34,5 31,2 40,2 29,7

Ed/Ee
Abs. 0 2 5 0 0 0 0 0 1 8

% 0,0 2,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0

Guztira
Abs. 70 100 94 94 95 91 84 77 87 792

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.

Gazte kooperanteak, hauek bizi diren lurralde historikoari jarraiki (1995-2003)

Ed/Ee
 %1,0

Bizkaia
 %53,3

Gipuzkoa
 %29,7

Araba
%16

Kooperanteak, hauek bizi diren Lurralde Historikoari jarraiki (%) (1995-2003)

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.



Gazte lankideen %25 ikasten ari da, %74k, aldiz, ikasketak amaituak ditu. 

Badirudi azken urteetan ugaltzen ari direla ikasketak egiten ari diren gazteak, urte-
tik urtera12 alde handiak nabari diren arren.

Gazte kooperanteen perfil tekniko/akademikoari dagokionez, % 90 baino gehiago
unibertsitate-ikasketak egiten ari da edo egin ditu (diplomaturak edo lizentziaturak), eta
%7k soilik Lanbide Heziketa (erdi mailakoa edo goi mailakoa).

Zehazki, gazte kooperanteen %60 Gizarte Zientzia eta Zientzia Juridikoen arloko
ikasketak ari da egiten edo egin ditu (gizarte lana, gizarte hezkuntza, psikologia, peda-
gogia, zuzenbidea, kazetaritza...), %14k Osasun Zientzien arloan (medikuntza, erizain-
tza...), eta %11k Irakaskuntza Teknikoen arloan (goi mailako ingenieritza, ingenieritza
teknikoa...).
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Ondoren, gazteak, Euskal Gazteria Lankidea programan parte hartzen dutenean,
ikasketak egiten ari diren aztertzen da eta gero euren perfil tekniko/akademikoa.

12 Informazio hau Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzak emandakoa da, eta urte batetik bestera dauden
aldeak (kasuren batean behintzat) «lanbidea/ikasketak» izeneko atala bete zen moduaren ondorio izan daiteke.
Zenbait datu zehatzak ez izan arren, sartu egin ditugu interesgarriak direlakoan. 

Urtea
Guztira

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ikasten
Abs. 17 24 1 37 0 24 30 40 27 200

jarraitzen du
% 24,3 24,0 1,1 39,4 0,0 26,4 35,7 51,9 31,0 25,3

Ikasketak
Abs. 53 75 93 57 90 66 53 37 58 582

amaitu ditu
% 75,7 75,0 98,9 60,6 94,7 72,5 63,1 48,1 66,7 73,5

Ed/Ee
Abs. 0 1 0 0 5 1 1 0 2 10

% 0,0 1,0 0,0 0,0 5,3 1,1 1,2 0,0 2,3 1,3

Guztira
Abs. 70 100 94 94 95 91 84 77 87 792

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.

Gazte kooperanteak, ikasten ari diren edo ikasketak amaitu dituzten arabera (1995-2003)
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Gizarte Lana Gizarte
Hezkuntza

Psikologia Pedagogia MedikuntzaIngenieritza
 Teknikoa

Erizaintza Ingenieritza Kazetaritza Magisteritza
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4.3 4.3 4

Gazte kooperanteen titulazioen rankinga (≥4,0%) (1995-2003)

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.

Gazte kooperanteen titulazio zehatzen rankinga eginda, %11 gizarte lana ikasten ari
zen edo bukatua zuen eta %10 gizarte hezkuntza. 

Gazte ugari (programan parte hartu duten %4 baino gehiago) biltzen dituzten beste
titulazio batzuk honako hauek dira: psicologia, pedagogia, medikuntza, ingenieritza tek-
nikoa, erizaintza, ingenieritza, kazetaritza eta magisteritza.

Ed/Ee
 %1,3 Irakaskuntza

Teknikoak
 %11,0

Giza Zientziak
 %1,6

Saiakuntza
Zientziak

 %4,3

Osasun
Zientziak

 %14,3

Gizarte Zientziak
eta Z. Juridikoak

 %60,2

Lanbide
Heziketa

 %7,3

Gazte kooperanteen perfil tekniko/akademikoa, arloari jarraiki (%) (1995-2003)

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.
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Urtea Guztira
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Abs. %

Irakaskuntza Teknikoak 11 13 12 12 10 8 8 5 8 87 11,0
Arkitektura 1 2 1 0 0 0 0 2 0 6 0,8
Ingenieritza (Informatika barne) 2 7 5 3 10 1 2 0 4 34 4,3
Ingenieritza Teknikoa 8 4 6 9 0 7 6 3 4 47 5,9
Osasun Zientziak 8 13 15 15 8 7 14 17 16 113 14,3
Medikuntza 3 7 6 6 0 5 7 13 7 54 6,8
Albaitaritza 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0,5
Erizaintza 3 2 5 7 8 2 6 1 5 39 4,9
Beste lizentziatura batzuk: Farmazia, 
Odontologia, Albaitaritza

0 2 1 0 0 0 1 1 1 6 0,8

Beste diplomatura batzuk: Fisioterapia, 
Logoterapia, Podologia, 0 0 3 2 0 0 0 2 3 10 1,3
Terapia Okupazionala
Gizarte Zientziak eta Z. Juridikoak 37 51 47 53 68 66 52 49 54 477 60,2
Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza / 
Ekonomia eta Enpresa Zientziak

2 3 1 2 4 1 1 0 0 14 1,8

Zuzenbidea 7 2 4 1 4 2 2 2 3 27 3,4
Ekonomia 2 5 2 0 0 1 0 1 0 11 1,4
Pedagogia 3 4 6 7 12 8 4 7 8 59 7,4
Kazetaritza/Informazio Zientziak 5 6 5 5 3 4 3 2 1 34 4,3
Psikologia 10 7 7 5 3 7 9 6 7 61 7,7
Soziologia 0 6 4 3 6 4 3 1 0 27 3,4
Psikopedagogia 0 0 1 3 0 2 5 6 3 20 2,5
Beste lizentziatura batzuk: Publizitatea 
eta Harreman Pubikoak, Politika Zientziak, 0 1 1 2 0 2 1 2 2 11 1,4
Ikusentzuteko Komunikazioa..
Enpresa Zientziak 0 2 0 2 0 0 1 0 0 5 0,6
Gizarte Hezkuntza 1 1 2 8 17 11 11 9 21 81 10,2
Magisteritza 2 5 7 4 0 5 4 1 4 32 4,0
Gizarte Lana 5 8 7 11 19 17 8 11 5 91 11,5
Beste diplomatura batzuk: Kudeaketa 
eta Administrazio Publikoa, Lan Harremanak, 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4 0,5
Turismoa...
Giza Zientziak 4 3 3 1 0 1 0 1 0 13 1,6
Filologia 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5 0,6
Beste lizentziatura batzuk: Arte Ederrak, 
Filosofia, Geografia, Historia, Giza Zientziak, 2 1 2 1 0 1 0 1 0 8 1,0
Itzulpengintza
Saiakuntza-Zientziak 5 3 5 3 4 3 4 3 4 34 4,3
Biologia 2 1 5 1 0 2 3 2 1 17 2,1
Beste lizentziatura batzuk: Fisika, Geologia, 
Matematika, Kimika, Itsasoaren Zientziak...

2 2 0 2 4 1 1 0 2 14 1,8

Diplomaturak: Estatistika, Giza Elikadura 
eta Dietetika, Optika

1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0,4

Lanbide Heziketa: erdi maila edo goi maila 5 16 12 10 0 5 5 2 3 58 7,3
LH Osasungintza 0 3 3 3 0 1 1 0 0 11 1,4
LH Elektrizitatea eta elektronika 1 4 2 4 0 0 1 0 0 12 1,5
LH Fabrikazio mekanikoa/Makina erreminta 2 1 2 0 0 0 1 0 1 7 0,9
LH Beste batzuk: ibilgailuen mantenimendua, 
produkzio zerbitzuak, eraikuntza, 2 8 5 3 0 4 2 2 2 28 3,5
elikagaiak…
Ed/Ee 0 1 0 0 5 1 1 0 2 10 1,3
GGUUZZTTIIRRAA 70 100 94 94 95 91 84 77 87 792 100,0

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.

Gazte kooperanteak, perfil tekniko/akademikoari jarraiki 
(ikasten ari dira edo ikasketak bukatuta dituzte) (1995-2003)
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Programan parte hartu duten gazteen %78 Amerikako herrialde batera joan da, %13
Asiako herrialde batera, eta %7 Afrikako herrialde batera.

Ed/Ee
 %1,5

Asia
 %13,4

Amerika
 %78,0

Afrika
 %7,1

Kooperanteak, hauek joan diren kontinenteari jarraiki (%) (1995-2003)

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.

Programa hasi zenetik, kooperante gehienak Amerikara joan dira. Urteak aurrera
joan ahala joera hau handituz joan da. Aitzitik, Asiara joan diren kooperanteen ehune-
koak murrizketa nabarmena izan du.

Urtea
Guztira

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Afrika
Abs. 4 8 2 7 7 10 5 4 9 56

% 5,7 8,0 2,1 7,4 7,4 11,0 6,0 5,2 10,3 7,1

Amerika
Abs. 46 67 63 79 78 75 69 66 75 618

% 65,7 67,0 67,0 84,0 82,1 82,4 82,1 85,7 86,2 78,0

Asia
Abs. 20 25 17 8 10 6 10 7 3 106

% 28,6 25,0 18,1 8,5 10,5 6,6 11,9 9,1 3,4 13,4

Ed/Ee
Abs. 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12

% 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

Guztira
Abs. 70 100 94 94 95 91 84 77 87 792

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.

Gazte kooperanteak, hauek joan diren kontinenteari jarraiki (1995-2003)
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Herrialde hauei dagokienez, gazte gehienak Venezuelara joan dira, ondoren Kolon-
biara, Perura eta Ekuadorrera. Oro har, Hego Amerikako lau herrialde hauek %65 koope-
rante hartu dituzte.

Kooperante gehien hartu dituzten herrialde asiarrak India eta Filipinak izan dira; gaz-
teen % 12 joan da herrialde hauetara. 

Afrikan kooperante gehien hartu dituzten herrialdeak, Mozambike eta Ekuatore Gi-
nea dira, %2,4 eta %1,9, hurrenez hurren. 

Gainera, programa beste 19 herrialdetara zabaldu da eta herrialde bakoitzera %1 bai-
no gutxiago joan da (herrialde bakoitzera 1-7 pertsona artean, hain zuzen ere): Benin,
Guatemala, Dominikar Errepublika, El Salvador, Mauritania, Mexiko, etab.

Urtero, 10-16 herrialdek Euskal Gazteria Lankidea programako gazteak hartzen dute.
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Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.
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Urte Guztira

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Abs. %

Bangladesh 2 2 4 0 0 0 0 0 0 8 1,0

Benin 0 2 0 0 2 2 0 0 0 6 0,8

Bolivia 8 15 7 3 2 0 1 1 0 37 4,7

Brasil 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,3

Kamerun 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0,4

Kolombia 11 16 15 18 17 17 16 15 18 143 18,1

Kuba 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,3

Ekuador 7 10 14 9 5 6 2 10 14 77 9,7

El Salvador 3 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0,6

Filipinak 12 9 6 4 2 2 2 4 2 43 5,4

Guatemala 0 0 0 2 0 0 2 2 0 6 0,8

Ekuatore Ginea 0 0 2 2 2 3 3 2 1 15 1,9

Honduras 0 0 0 0 0 2 2 0 3 7 0,9

India 6 12 7 4 8 4 8 3 0 52 6,6

Madagaskar 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0,3

Maroko 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,3

Mauritania 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0,5

Mexico 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0,5

Mozambike 2 4 0 2 2 3 0 2 4 19 2,4

Nikaragua 0 0 0 1 5 4 3 2 2 17 2,1

Palestina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,1

Panama 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0,4

Paraguai 0 2 0 0 2 2 0 0 2 8 1,0

Peru 10 16 15 18 13 14 13 11 9 119 15,0

Dominikar Errepublika 2 2 0 0 0 0 2 1 0 7 0,9

Senegal 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0,4

Thailandia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,3

Tanzania 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,1

Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,1

Uruguai 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0,4

Venezuela 5 5 10 28 34 28 24 20 24 178 22,5

Zehaztu gabe 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 1,5

Guztira 70 100 94 94 95 91 84 77 87 792 100,0

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.

Gazte kooperanteak, hauek joan diren herrialdeari jarraiki (1995-2003)
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2.2. PROGRAMAN PARTE HARTU DUTEN ERAKUNDEEN EZAUGARRIAK

Galleta zeukan haur hark agian egun hartan bazeukan baina
hurrengoan ez, orduan, zera esaten nion neure buruari; «Hain gu-
txi dute eta beti konpartitu egiten dute», «hurrengo egunean gai-
letarik ez duen inor baldin badago, nik bakarra dut baina erdia
emango dizut.

(Mozambike, 2003.)

Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzak emandako datuen
arabera, Euskal Herrian programan parte hartu duten GGKEak gutxienez 58 direla ikus
dezakegu (kontuan hartu behar da ez dugula zenbait gaztek lan egin duen GGKEari bu-
ruzko informaziorik) 1133.

Urtero, programan parte hartu duten GGKEak 20-25 izan dira.

Euskal Gazteria Lankidea programan parte hartu duten GKEen %77k proiekturen bat
garatu du Amerikan, %15ek Asian eta %14k Afrikan.

Zenbait GGKE kontinente batean baino gehiagotan aritu izan da proiektuak gara-
tzen.

Urte
Guz-

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tira

Programan parte hartu dute GGKEen kopurua – 25 24 23 20 21 21 23 21 58

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.
Oharra: EZ dugu 1995ean parte hartu zuten GGKEei buruzko informaziorik.

Programan parte hartu duten GGKEen kopurua (1995-2003)

Lankideak joan diren kontinenteak
Guztira

Afrika Amerika Asia

Parte hartu duten GGKEen kopurua
Abs. 8 45 9 58

% 13,8 77,6 15,5

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.
Oharra: Ehunekoen batuketa %100 baino handiagoa da GGKE batek continente batean baino gehiagotan har baitezake
parte.

GGKEen parte hartzea, lankideak joan diren kontinenteen arabera (1995-2003)

13 170 kooperantek parte hartu zuten GGKEaren inguruko informazioa falta da; beraz, informazioa ez dago
osorik. Hala ere, interesgarria iruditzen zaigu ondorio nagusiak ematea.



GAZTE, PROIEKTU ETA GGKEEN EZAUGARRIAK

4343

1995-2003 urteen artean %29 GKEk guztira 3-4 gazte bidali ditu eta %22k 1-2. %22k
da 15 gazte edo gehiago bidali ditu.

Guztira bidali duten gazte kopurua Guztira

1-2 3-4 5-10 11-14 15-29 ≥ 30

Programan parte hartu duten GGKEak
Abs. 13 17 7 8 9 4 58

% 22,4 29,3 12,1 13,8 15,5 6,9 100,0

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.

Programan parte hartzen duten GGKEen banaketa, 
guztira bidali duten gazte kopuruaren arabera (1995-2003)

Honako hauek dira, aztertzen ari garen urteetan, kooperante gehien bidali dituzten:
«Hermanas Pasionistas» (44 pertsona) eta Alboan (40 pertsona), «Casa de Redentor PP.
Trinitarios» eta «Jóvenes del Tercer Mundo» (38na pertsona). Jarraian etorriko lirateke
«Capuchinos», «Misioneras Divino Maestro», «Hermanas Hospitalarias» eta «Petare-Grupo
Cristiano Esperanza», Adeco, Edex, Madreselva eta «Misioneras Diocesanas» (bakoitzak
15 gazte baino gehiago duelarik). 
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Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.
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Gazteria eta Gizarte-Ekintzak emandako informazioaren arabera, 99 bat GGKE dira
gazteak hartzen dituzten herrialdeetatik programan parte hartu dutenak (kontuan hartu
behar da ez dugula 266 gaztek parte hartu duten GGKEari buruzko informaziorik).

Urtero, programan parte hartu duten hango GGKEak 22-31 izan dira.

Euskal Gazteria Lankidea programan parte hartu duten hango GGKEen %81k Ameri-
kan garatu du bere proiektua, %14k Asian eta %9k Afrikan. 

Gazteak hartzen dituzten zenbait GGKEk kontinente batean baino gehiagotan gara-
tu dituzte proiektuak.

Año
Guz-

1995* 1996 1997* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tira

Programan parte hartu duten GGKEen kopurua – 31 – 26 27 22 26 30 27 99

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.
* Ezin izan da 1995 eta 1997 urteetako hango GGKEen inguruko informaziorik lortu.

Programan parte hartu duten hango GGKEen kopurua (1995-2003)14

Kontinentea
Guztira

Afrika Amerika Asia

Gazteak hartzen dituzten GGKEen parte hartzea
Abs. 9 80 14 99

% 9,1 80,8 14,1

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.
Oharra: Ehunekoen batuketa %100 baino handiagoa da GGKE batek kontinente batean baino gehiagotan har baitezake
parte.

Gazteak hartzen dituzten GGKEen parte hartzea, 
lankide hauek joaten diren herrialdeari jarraiki (1995-2003)

Hango GGKEek hartzen duten gazte kopuruari dagokionez, aztertzen ari garen 9 ur-
teetan zehar, %53k 1-2 gazte hartu ditu, %17k 3-4 eta 5-10 gazte. Hango %12 GGKEtan 11
gazte baino gehiagok hartu du parte. 
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Honako hauek dira proiektuak aurrera eramateko kooperante gehien izan duten
hango GGKEak: «Hermanas Pasionistas» (49 pertsona), «Fe y Alegría», «Congregación de
PP. Trinitarios» eta «Padres Salesianos» (bakoitzak 26-40 pertsona ditu). Jarraian etorriko
lirateke «Hermanas Hospitalarias», «Petare-Grupo Cristiano Esperanza», «Comunidad Edu-
cativa Hijas Mª Auxiliadora», Atenea, Saprendeh, «Misiones Diocesanas», «Asociación Afri-
canista Manuel Iradier» eta «M. Divino Maestro» (guztiek 18 lankide baino gehiago izan
dute). 

Guztira bidali hartu gazte kopurua Guztira

1-2 3-4 5-10 11-14 15-29 ≥ 30

Programan parte hartzen duten hango
Abs. 53 17 17 3 6 3 99

GGKEen banaketa
% 53,5 17,2 17,2 3,0 6,1 3,0 100,0

Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.

Programan parte hartu duten hango GGKEen banaketa, 
hartu duten gazte kopuruari jarraiki
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Iturria: Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza. 2004an SIADECOk egina.



Kolombia, 2000.

Nikaragua, 2003.



Kolombia, 2003.



Peru, 1996.

Venezuela, 2001.



Kolombia, 1998.

Kolombia, 1998.



Peru, 1996.

Peru, 1996.



3
Tipologien eraketa 

eta lankidetza bizipenaren 

intentsitatearen neurketa



Dominikar Errepublika, 1995.



3.1. LANKIDETZA ESPERIENTZIAREN EKINTZA-TIPOLOGIA

Pobrea zoriontsua den kontu hori, ez dakit nork asmatu
duen baina han ere denetarik dago. Beraiek gauza asko dakizkite
egiten beraiek bakarrik ezin dutelako kontratatu hori egingo
duen pertsona. Eurak ikasitako gauzekin ateratzen dute aurrera
euren familia. Eta ez dut uste gu baino zoriontsuago direnik. Eu-
rak ere euren momentu txarrak dituzte.

(Nikaragua, 2000.)

◗ Lehen mota edo14 soslaiari, «ekintza minimoko» soslaia deitu diogu. Mota honek
barne hartzen ditu, esperientzian zehar garatutako ekintzak oso gutxi izan direla,
edo egindako zereginak aurreikusten zutenarekin bat ez zetozela pertzibitzen du-
ten gazteak. Esperientziaren aurretik izan dituen lankidetza proiektu eta ideiek ez
dute «egin behar izan duenarekin» inolako zerikusirik.

◗ Lankidetza-jarduera hain eskasa izateak, gaztea programa arbuiatzera darama, eta
behar adina eman ez izanaren sentsazioa eragiten dio. Bestetik, ez du ez beste
partaideekin, ez eta bertakoekin ere gustuko harremanik lortzeko aukerarik izan.

Laguntzeko asmoz joaten zara eta gero bajoia sartzen zaizu. Nire lagunak eta biok
handik alde egin nahi genuen, ez geunden gaizki, baina buruan proiektu batzuk genituen
eta ezin genuen ezer egin, eta azkenean, ba, lasai. 

Venezuela, 1995

Ez dakit zergatik eskatzen zituzten kooperanteak, ez geneukan-eta ezer egiteko,
umeen komedoreetan eguen eta domeketan jatekoa ematen gendun eta listo.

Peru, 2000

5353

14 Tipo edo soslai honek eta ondoren azaltzen direnek, esperientziari lotutako ekintza-tipologia osatzen dute
eta horrela aukera dago lankideak «etiketatu» edo taldeetan sailkatzeko. Ondorengo bi ataletan, beste bi tipolo-
gia egiten dira, lankidetza eta garapen kontzeptuen inguruan lankideek adierazten dituzten sentimendu eta ideie-
kin lotuta daudenak.



◗ Bigarren mota edo soslaiari, «ekintza eskaseko» soslaia deitu diogu. Mota honetan
kokatzen dira, lankidetza esperientzian zehar garatutako jarduerak eta «entrega»
profesionalerako aukera, aurreikusitako espektatiben azpitik pertzibitu dituzten
gazteak. 

◗ Lankidearen oroimenean, garatutako ekintzak ez du garrantzi handirik. Esperien-
tziak askoz ere balio handiagoa du maila pertsonalean, sentsibilizazioaren arloan,
hartzaileei emandako «laguntza errealak» duen balioa baino.

◗ Esperientziaren alderdirik positiboena, erabat desberdina den errealitate berri bat eza-
gutzea izan da, ez horrenbeste lankidetza ekintzak garatzea. Multzo honetan erantzu-
kizunak bere gain hartzeko aukera eskasak izan dituzten gazteak topatzen ditugu.

◗ Mota honek barne hartzen ditu lankidetza ekintza desberdinetan aktiboki parte
hartu arren, hiru hilabeteko esperientzia nahikoa ez dela uste duten gazteak ere.

Ez dezu lan asko egin, baina agian ez zen egin behar. Batzuetan egia da beldurrez az-
tertzen dezula. Igual egin behar zena jendearekin hitz egitea zen, drogazaleekin, haurdun
zeuden emakumeekin. Agian garrantzitsuena hori zen.

El Salvador, 1995

Hiru hilabetetan lagundu dena ez da hainbeste, neretzat kanpora joateko eta ikuste-
ko aukera bat izan da, laguntzeko baino gehiago.

Peru, 2003

◗ Hirugarren mota, «ekintza ertainekotzat» jo daiteke, eta era honetako gazteak bil-
tzen ditu:

◗ • Beraiek garatutako jarduerarekin, lankidetzari dezente eskaini diotela uste
dute, jarduera horien «hartzaileek» egindakoa baloratzea lortu ez badute ere.

◗ • Ez dute aurreikusitako ekintzetatik bat bera ere garatu, baina aberasgarriak
izan diren harreman pertsonalak lortu dituzte.

◗ • Koordinazioa behar bezain ona izan ez delako, beren jarduerak espero ziteke-
en emaitzarik ez duela erdietsi uste dute.

◗ Gazte hauek garatutako ekintza gehienak hezkuntza arloan kokatzen dira.

Astelehenetik ostiralera ikastetxean izaten ginen. Idazketa tailer bat egin genuen, eta
baita antzerki-tailer bat ere, baina garrantzitsuena elkarbizitza zen. Peruko bertako jen-
dearekin ere ez genuen harreman handirik izan.

Peru, 1998

Institutu moduko batean ari nintzen lanean, marrazki eta mekanika irakasle nintzen
bertan [...]. Gogoan ditut han egin nituen lagunak: irakasleak, idazkariak, atezaina... lagun
onak egin nituen.

Peru, 2000
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Umeekin jaiki, etxeko lanak egiten lagundu, lekuz aldatu, gosaria eman... Egitekoak
sortu ahala bideratzen nituen.

Mexiko, 2003

Lankidetza proiektuan oso argi saiatzen ziren uzten sentsibilizaziorako izango zela,
hori zela helburu nagusia, eta gero adibidez ni iritsi nintzenean hango taldeak ez zuen hori
espero. Uste dut kontraparte horrek jakin behar duela oso ondo zein iritsiko den eta zer-
tarako, eta hori adostu.

Ekuador, 2003

◗ Laugarren mota, «ekintza altukotzat» jo daitekeena, ezaugarri hauek dituzten gaz-
teak biltzen ditu:

◗ • Lanean izan duten jarduera eta inplikazio maila handia azpimarratzen dute. Ak-
tiboki parte hartzeko aukera eman dien proiektuak zituen ezaugarriei esker, es-
perientzia positiboki baloratzen dute.

◗ • Jarduera maila handi horrek, gainerako parte hartzaileekin nahiz «bertakoekin»,
lankidetza egokia eta harreman estua izateko eman dien aukera azpimarratzen
dute. 

◗ Garatutako ekintza benetan eraginkorra izan zedin, bertan igarotako denbora la-
burregia dela uste badute ere, harremanaren balioa azpimarratzen dute. 

[...] hainbeste inplikatzeak, lan pilo bat egin baikenuen, nire bizitzan ez dut sekula
santan hainbeste lan egin, gauzak ikusteko modua aldatu dit.

Domnikar Errepublika, 1995

Eskatu ziguten hango gizarte etxe batean antzeko zerbait egiteko eta haren diseinua
edo plano batzuk eta hori egiten ibili ginen, ba oso esperientzi polita.

Filipinak, 1996

Guztia zoragarria izan zen, gogoan ditut mojekin egiten genituen bazkariak eta afa-
riak [...] mojekin lankidetzan geunden eta Argitxu eta ni taldearen parte bat ginen, eta
eginkizun horietan primeran pasatzen genuen (lurra nola garbitzen zuten kontatzen du). 

Peru, 1996

Jende honekin nik nuen borroka garbitasunarena zen, egunero garbitzearen kontu
hori [...] talde bat sortu zen garbiketaren inguruan sentsibilizatzeko. Bestalde, haurrekin
egiten genuen lan, eskolara joatera derrigortzen genituen eta burutik kendu gauzak sal-
tzera atera behar zutela.

Peru, 1996

Nirekin edozer gauza egiteko kontatzen zuten: kaxak igotzeko, kakak garbitzeko,
mukiak kentzeko... edozer gauzetarako. Egun guztia lanpetuta pasatzen genuen, haur
asko ziren, eta gu lagun gutxi.

Kolombia, 1998

Kuriositate handia gauzak ezagutzeko, badakit mundu honetan jarraitu nahi dudala.
Konstantzia, egunero nengoen gauzak egiten. Ni buru-belarri sartu nintzen proiektuan, 3
hilabete egin beharrean 5 egin nituen han.

India, 2000
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◗ Bosgarren mota, «akzio maximoko» mota gisa izendatu dugu, eta iritzi honetako
gazte kooperanteak biltzen ditu:

◗ • Lankidetzaren ikuspegitik, eta garatutako jarduerari dagokionez, bere espe-
rientzia eraginkorra izan zen.

◗ • Lanean bizi izan duten intentsitateak, «pentsamoldea eta jokabidea markatu
die».

◗ • Garatutako jarduerak erabat asebete ditu, ekintzok aurreikusitako espektatiben
gainetik kokatu baitziren. 

◗ • Garatutako lana, bere ezaugarriengatik, oso gustukoa eta errentagarria izan zen
hartzaileentzat. 

◗ • Emozionalki asko inplikatu dira.

Aisialdiko animazioaren eta heziketaren inguruko jarduerak egin genituen. Astebete
pasa genuen komunitate batetik bestera. Azterketa bat egin zuten nutrizio mailan egoera
zein zen ikusteko eta nola edo hala moldatu ziren haurrei jatekoa emateko, elikadura-ko-
operatiba batekin elkarlanean.

Bolivia, 1997

Kaleko haurren zentro batean lankide gisa, eguneko 24 orduak kartzela batean iga-
rotzea. Hiru hilabete joan zer errealitate zegoen ikustera.

Venezuela, 1998

Pozik sentitu nintzen, bost laguni tornu ikastaroa eman nien, eta gero pertsona ho-
riek, edo horietako gehienak lanpostua eskura zezaketen, edo behintzat lanpostua esku-
ratzeko aukera handiak zituzten, [...] eta handik gutxira bere familiak mantentzeko gai
izango ziren berriro; ni horrek asko poztu eta asebete ninduen.

Peru, 2001

«Egonaldia ezin hobea izan zen, dena ezin hobea izan zen, ezin hobea».

Ekuador, 2003

Espero nuen guztia, den-dena lortu nuen han. Nik nahi nuena han egotea zen [...].
Guzti-guztia, minutu bakoitza, ez nuke ezer aldatuko. Baita gaixo egon nintzenean ere,
gaixo egongo nintzateke. Eta egunero, berdin zitzaidan.

Ekuador, 2003

Ondoren, eta erreferentzia modura, ekintza-tipologia honetako mota edo talde ba-
koitzak duen pisuaren «estimazioa ehunekoetan»15 azalduko dugu.
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15 Portzentajezko estimazio hauek ez dute fidagarritasun estatistikorik, elkarrizketa sakonetan parte hartu du-
ten gazte lankideen lagin estrategikoak emandako informazio kualitatiboan oinarritzen baitira (50 lagun). Baina
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narrizko joerak isla ditzaketelako. 



3.2. GAZTE LANKIDEEN SENTIMENDU-TIPOLOGIA

Maitatua sentitu nintzen, hemen agian 10 urte pasatzen
duzu jende berarekin eta ez duzu sentsazio hori; beno esango di-
zut errealista ere banaizela, eta maitasun fiktizioa zela, baina ber-
din zait, zoriontsu izan nintzen.

(Peru, 1996.)

◗ Lehen sentimendu mota, «frustrazioa»16 bezala definitu duguna, ondorengoek bal-
dintzatzen dute: 

◗ • Egoera zailetan eta maiz irtenbiderik ez duten arazo potoloetan, edo behintzat,
irtenbidea edonoren esku ez dagoen arazo larrietan lan egiteak dakarren 
shock-a.

◗ • Egonaldiaren iraupena: hiru hilabete denbora gutxi da hainbat proiektu amai-
tzeko edota hainbat espektatiba, interes, kezka, etab. asetzeko.

◗ • Lankideek garatu beharreko lan/eginkizunen inguruko informazio falta izan
dute, antolaketa behar bezain egokia edo lortu beharreko helburuekiko argita-
suna nahikoa izan ez delako. 

◗ • Lankideen prestakuntza maila egokia ez izateak, hainbat jarduera garatzeko au-
kera mugatu du.

◗ • Kooperante modura lan egin zuten leku berera itzultzeko zailtasunak dituzte;
edo behin itzuli ondoren lankidetza lanak egiteko zailtasunak dituzte ondoren-
go arrazoiren bat dela eta: denbora falta, kostuak norberak ordaindu behar iza-
tea, beste interes batzuk izatea («orain gehiago pentsatuko dut neure buruan»),
kontsumismoaren zirkulua, etab.

◗ • Joandako lekuan ardura duen Gobernuz Kanpoko Erakundearen (GKE) informa-
zio eta antolaketa eskasa.

◗ • Joandako lekuan lan gutxi eta garrantzia eskasekoa garatzea.

Nik mundua konpon nezakeela uste nuen eta mundua aldatzea oso gauza zaila da,
mundua hiru hilabetetan aldatzea, ezinezkoa da. Eta pixkanaka, egoera horietara ohitu
egiten zara, ahalik eta ongien jasaten eta jendeari laguntzen saiatzen zara, baina zaila da.
Horrek frustrazioa eragiten dizu. 

Venezuela, 1995
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Ekintza tipologia

Motak
1. 2. 3. 4. 5.

Minimoa Eskasa Ertaina Altua Maximoa

Estimazioa % 4 34 24 20 18

Iturria: SIADECO, 2004.

16 Frustrazioa zera da: «irtenbiderik gabe, bere desioa asetu ezinik, saria jasotzeko espektatibak huts eginda
edo akzioan blokeatuta dagoenak bizi duen egoera» 



Nik gogoan dut, etorri nintzenean, desesperatuta etorri nintzen. Egundoko desen-
gainua hartu nuen... Nik ez nekien zertara nindoan, eta haiek ere ez zekiten nik zer egin
behar nuen, eta orduan, ez dakit [...]. Gero denboraren poderioz aztertzen duzu, eta ez
zaizu hain arraroa iruditzen, eta zeozer ateratzen diozu. Baina handik itzuli eta denbora
baten buruan.

El Salvador, 1995

Gu beraientzat esperantza moduko bat ginen, urtero-urtero jendea hara joateak es-
perantza ematen zien, baina gero ez zirela bueltatzen ikusteak ere pena ematen zien eta
askok, galdetzen zuten e «zuek, itzuliko al zarete?» 

Venezuela, 1996

Esperientzia moduan ondo eurekin egoteagatik eta bizimodua ikusteagatik, baina
GKE bera desastre bat eta gurekin harremana be ez zen oso ona izan (organizazio eta in-
formazio txarra), orduan ni etorri nintzen arantzatxo horrekin, merezi izan al dau? Ez dago
eskubiderik holako leku batean ezer egin barik egotie eta gainera gaztainak topeu biher
izatie.

Peru, 2000

Han apenas egin nuen ezer. Deseinganu txiki bat izan zen, egindako lanak ezertara-
ko balio izan balu...

Filipinak, 2002

◗ Bigarren sentimendu mota, «ezintasuna» bezala definitu duguna da.

◗ Gazte lankideek duten ezintasun sentsazioa, beraiek dituzten balio, printzipio
edota espektatiben, eta lankidetza ekintzen bidez eguneroko bizimodura erama-
ten diren aplikazio praktikoen artean ematen den kontraesan edo egokitzapen fal-
taren ondorioa da.

◗ Hein handi batean, izan diren komunitateetatik itzuli ondoren pertzibitzen den
sentimendua da, eta hemendik lankidetzan jarduteko sentitzen duten beharrari
erantzun egokia emateko zailtasunak eragiten du. Oro har, neurri batean lankide-
tza ekintzak «alboratzen» dituen itzulerarekin eta hemengo bizimoduan txerta-
tzearen sentsazioarekin lotzen da. Halere, hartu dituzten eta integratu diren ko-
munitateetako kide sentitu diren neurrian, «beharrezkoak» jotzen dituzte ekintza
hauek.

Momentu horretan eragin handia izan zuen nigan, baina 8 urtetan nire bizitza asko
aldatu da, eta kooperazioaren kontua bigarren maila batean dago. Badakit denbora luzez
gainera beste jokabidea bat izan nuela, baina hori ere uzten joan nintzen. Gazteei koope-
razioaren inguruko hitzaldiak ematen ibili nintzen bi urtez, baina denborak aurrera egin
ahala uzten hasten zara. 

Peru, 1996

Gero gura edo ez gura urteak aurrera joan ahala galtzen joaten da (handik dakarzun
ikuspuntua). Ez duzu eramaten bizitza era hori oso zuzena edo oso estriktoa igual, esate-
ko, soziedade honetan ezin duzu horrela bizi, eta orduan egin behar duzu..., saiatzen zara
e, gauza desberdinak egiten.

Peru, 2001
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«Interesatu bai, asko interesatzen zait, gertatzen dena da batzuetan ez [...] ze nik uste
dut egin, gauza asko egin daitezkeela, baina hori zeozer egin nahi izatearen sentsazioa,
baina egiten ari zarenak zeozertarako balio duela sentitzea [...]. Bai, deseingainu txiki bat
hartu dut, [...] pixka bat alde batera geratu naiz». 

Kamerun, 2001

[...] eta koadro batzuk ikusten dituzu..., alferrik da horiek sentsibilizatzen saiatzea,
ezinezkoa, [...] dirua egin eta egin... ez dute besterik ikusten, dirua, kontu korrontea eta
bilduta ditudan kiloak... horrelako bizilagun bat daukat, eta familian bertan horrelako jen-
dea daukazu, zer diozu, zer gertatzen da... eta niri neurri batean zaila egiten zait.

Kamerun, 2001

Eragin, eragiten dizu, etortzen zara eta han daukazu burua oraindik, baina hemengo
sistemak barruan sartzen zaitu eta noizean behin gogoratzen zara zure mutikoekin eta e-
mailez eta jarraitzen duzu harremana, baita han egondakoekin ere, baina hemengo bizitza
jarraitzen duzu eta..., besterik gabe.

Honduras, 2001

Zuk handik alde egiten duzun momentuan bertan bukatzen dira zure asmo on guztiak.

Peru, 1996

Nik lan finkoa daukat multinazional amerikar batean, eta pikutara bidaltzekotan na-
bil, horretan nabil; Gabonetan neure buruari galdetzen nion... «zer demontre egiten dut
nik hemen»... agian han gutxiagorekin gusturago egongo nitzateke.

Venezuela, 1995

Nik badakit hemen ere gauza asko egin daitezkeela, baina bizitza erritmo honek gain-
ditzen nau. Eguneroko gurpilean sartzen zarenean, oso zaila da denbora hartzea.

El Salvador, 1995

Ba... zera hori pasatzen hasten da, zure eguneroko bizimodura ohitzen zara, hori da
egin daitekeen gauzarik txarrena, ohitzea... Gero zure lanera mugatzen zera, pisua eros-
ten dezu, eta gero maileguaren kontua dator, dirua aurreztu behar dezu [...], eta hartaz
guztiaz ez da ezer geratzen.

Perú, 1996

Eta handik bueltatzean baneukan beldur hori, hemen egunerokoan sartzean eta hori,
ba pixka bat hori apalduko zela. Eta hainbatean logikoa den arren, ba uste dut nire kasuan
lokartu dela behar baino gehiago. Eta orain haserre nago nire buruarekin.

Ekuador, 2003

Ia ezer ez, planteatu nituen gauzetatik, ez det bat bera ere egin, eta badirudi egiteko
asmoa nuena ere ahaztu egin zaidala. 

Ekuatore Ginea, 2002

◗ Hirugarren sentimendu mota «gogo bizia» bezala definitu dugu.

◗ Aldarte pertsonala da lankideen gogo bizia, baina lankidetza esperientzian zehar
bizi izandakoaren ondorioz, kanpora zabaldu eta ingurura transmititzeko joera
duen aldarte pertsonala.
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◗ Gogo bizi honen atzean, harrera-komunitateetako pertsonekin garatutako harre-
manak eta bere balioak pertsonaren izatean (eta ez pertsonak duenean edo diru-
dienean) oinarritzen dituen komunitatean txertatu/integratu izana agertzen zaiz-
kigu; hots, gogo bizia ez da ekintza edo proiektu tekniko zehatz baten ondorioa.

◗ Bizi izandako hartu-emanen aberasgarritasuna zehazteko, adjektibo desberdinak
erabiltzen dira: osoak, benetakoak, beteak...

◗ Bizipenaren eragina eta maila pertsonalean esperientziak dakarren aberasgarrita-
suna azpimarratzen dira: heltze pertsonala, aberastasun espirituala, esker ona, ba-
lio berriak eta bizitza baloratzeko modu berria, positibotasuna, zoriontasuna, ba-
liagarria sentitzea, etab. 

[...] oso ongi, ezinhobea izan zen, dena [...] Maitatua sentitu nintzen, hemen agian 10
urte pasatzen duzu jende berarekin eta ez duzu sentsazio hori; beno esango dizut errea-
lista ere banaizela, eta maitasun fiktizioa zela, baina berdin zait, zoriontsu izan nintzen.

Peru, 1996

Barnetegiko umeekin egotea izan zen gehien asebete ninduena. Kooperatibak jaki jakin
batzuk ematen zituen, baina guk inplikatu egin behar genuen, lagunduz, kooperatuz. Beraiek
ematen zuten, baina zuk zeozer jartzen dezun neurrian. Benetako kooperazioa izan zen.

Bolivia, 1997

Baloratuta sentitzea, garrantzitsua zen norbait zinen. Oso-oso zoriontsu izan nintzen
han, nire bizitzako unerik onenak han pasa ditut.

Peru, 2000

Arazo sozialekin eta egoera globalarekin sentsibilizatutako pertsona. Umeekin bizi zi-
ren, «ez zen lan kontua soilik, baita beste erlazio mota bat ere [...]».

Venezuela, 2002

Baloratzen zaituztenean harro sentitzen zara, pertsona hobea sentitzen zara, baina nitaz
asko arduratzen ziren. Zuri dizuten estimua, maitasuna, zein ongi sentiarazten zaituzten.

Venezuela, 2000

Nire bizitza osoan ez nintzen inoiz hain asebeteta sentitu.

Ekuador, 2002

Eskerrak ematen zizkidaten egunero, eta nire bihotza sentitzen nuen baina... handi-
handia. Egin nuena baino gehiago egin nezakeela uste dut.

Kolombia, 2003

Seguru, jubilatzen naizenean joango naizela, oso argi daukat joango naizela berriz,
momentuz familia dagoenez ezin det, oso argi daukat, esperientzia aberatsa da, asko ema-
teko aukera eta asko jasotzeko aukera, ezagutzeko [...].

Kolombia, 1995

Nere bizitzan egin dudan gauza garrantzitsuenetarikoa izan zen, oso positiboa. Nik
uste dut barrutik puztua etortzen zarela.

Ekuatore Ginea, 1997
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Esperientzia bezala gogorra da, baina pertsona bezala asko ikasten duzu. Gaur nai-
zena naiz Venezuelara eta ondoren Togora joan nintzelako, ez da kasu puntual bat. Hor-
tik jarraitu nahi dudala argi daukat, oso aberasgarria da.

Venezuela, 1998

Ondoren, eta erreferentzia modura, mota bakoitzaren pisuaren «estimazioa ehune-
koetan» aurkeztuko dugu.17
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17 Portzentajezko estimazio hauek ez dute fidagarritasun estatistikorik, elkarrizketa sakonetan parte hartu du-
ten gazte lankideen lagin estrategikoak emandako informazio kualitatiboan oinarritzen baitira (50 lagun). Era guz-
tietara, estimazio hauek lankidetza esperientzian bizi izandakora hurbiltzeko estrategikoki balore altua duela
uste dugu. Gainera, lankide bakoitza hurbilen aurkitzen den multzo edo motan kokatu dela azpimarratzea ga-
rrantzitsua da, maiz sentimendu gurutzatuak agertu badira ere. Honela, azpimarratu behar da, lankide ia guztiek
maila pertsonalean esperientziak, gehiago ala gutxiago, asebete zituela adierazten dutela. 

18 Erakunde multzo honek, oro har, helburua «laguntzea» dela adierazten du, era guztietako ondasunak, jana-
ria, botikak helaraztea (ez dituzte «lankidetza» edo «garapena» bezalako hitzak erabiltzen). Ahalegin berezia egi-
ten dute bazkideak eta «aita-amabitxiak» lortzeko, eta horiei aldiro diru-kopuru jakin bat emateko eskatzen zaie.

19 Beste erakunde mota honek, laguntza hitzak, emalearen aldetik halako pribilegio egoera suposatzen duela
azpimarratzen du. Aldiz, lankidetza hitzak harremanak berdinen artekoak direla adierazten duela diote, bi alder-
di parte hartzaileentzat onuragarria den harremana gainera. Erakunde hauek bere ahaleginik handiena «kon-
tzientziazio» hitzaren bidez definitu ohi duten sentsibilizazioari eskaintzearen aldekoak dira.

Sentimendu tipologia

Motak Frustrazioa / Desengainua Ezintasuna Errealizazio pertsonala / Gogo bizia

Estimazioa % 10 64 28

Iturria: SIADECO, 2004.

3.3. LANKIDETZA ETA GARAPENA KONTZEPTUEN INGURUKO IDEIA-TIPOLOGIA

Kooperazioa: pertsona bi, bi talde edo gizarte biren artean
hartu eman bat, ez laguntasuna, hartu-eman bat.

(Kolombia, 2002.)

◗ Lehen mota «onarpena» bezala defini dezakegu (lankidetzaz indarrean dagoen kon-
tzeptua ontzat ematen da); nahiz eta egia den kooperanteak lankidetzaz duen
kontzeptua, kontaktu izan duen edo berak parte hartu duen erakundearen izaerak
baldintzatzen duela. 

◗ Mota honek barnean hartzen ditu, bai oinarrizko gabeziak18 dituzten pertsonak ar-
tatu eta laguntzeko helburua duten erakundeek lankidetzaz duten kontzeptua
onartzen duten gazteak; bai «kontzientziazio» eta gizarte transformazioa19 xede
duten erakundeek lankidetzaz duten kontzeptua onartzen dutenak; azkenik, bai-
ta bi kontzeptu horiek nahasten dituzten gazteak ere.

Kooperazioa da «hara joan, bertan egon eta lagundu, hona etorri eta beraiekin jarrai-
tzen duzunean, errealitatea ezagutzera ematen duzunean».

Kolombia, 1997

Erremintak bidali, arropa, jostailu eta liburuak, apadrinatu...

Peru, 1997



Hara joaten bazara laguntzea da, han zauden bitartean, ahal duzun neurrian laguntzea.
Zu hara postu bat betetzera zoazela suposatzen da, pertsona bat behar delako edo. Ez dut
uste zu inoren bizitza aldatzera zoazenik. Hango egoerara egokitu behar duzu, eta kito.

Venezuela, 1998

Esperientziaren aurretik, lankidetzarekin lotzen nuen kontzeptua zera zen: garape-
nerako laguntza, hau da, laguntza. Esperientziaren ondoren garapena, lankidetza.

Peru, 1998

Lankidetza baino gehiago, pixka bat laguntzea da.

Peru, 2000

◗ Bigarren mota, «berrorientazioa» bezala defini dezakegu. Honelako gazteak biltzen
ditu:

◗ • Lankidetza eta garapena kontzeptuak, GKEekin eta hauek garatutako jarduera-
rekin identifikatzen dituzte. 

◗ • GKEekiko eta bere lankidetza modurarekiko zertxobait kritikoak azaltzen dira,
nahiz eta 

◗ • Nahikoa «optimistak» diren, eta indarrean dagoen kontzeptua berrorientatu eta be-
rregin daitekeela pentsatzen duten: gizarte balioak aldatuz, «txip-a» aldatuz… 

[...] lankidetzaren kontua asko zabaldu da, nik uste dut egongo direla lankidetza mo-
duarekin asmatuko duten GKEak, eta agian kooperatzeko duten modua gustatzen ez zai-
dan beste batzuk.

Dominikar Errepublika, 1995

[...] lagundu baina ez gauza materialetan, gauza espiritualetan baizik, nahiz eta al-
derdi horretan beraiek gehiago laguntzen diguten guk baino.

Venezuela, 1995

Nik zera eskatuko nuke, proiektua zein erakunderi emango zaion hobeto begiratze-
ko [...] batzuetan dirua ez da iritsi behar zuen lekura iristen [...] UNICEFen ordaintzen zi-
ren soldatak [...].

El Salvador, 1995

Mundua bakarra denez, ulertu behar dugu guztiok dugula elkarren beharra, baina
guztiok egin diezaiokegula kalte elkarri.

Bolivia, 1997

Lankidetza ez da leku batera joatea dena dakizula pentsatuz, ez da dirua ematea, ez
da turismoa, ez da modagatik egiten den zerbait. Lankidetza beraiekin lan egitea beraiek
erabakitzen dutena egiten laguntzea da.

Venezuela, 1998

GKE handiak direnak ez dituzu aldatzen gerentea izanda ere. Gurea lagunartekoa da,
GKE bat montatu degu.

Peru, 1998

Errespetoa, konbibentzia, desberdintasunean bizitzea, kulturaren garrantzia, hizkun-
tzak...

India, 2000

EUSKAL GAZTE LANKIDEEN BIZI-IBILBIDEAK
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Ikusten baduzu beste batzuk nola bizi diren, ez da konsuelo bat bezala hartzea, mun-
duan egoera desberdinak daudela baizik eta gu oso ondo bizi garela. Jendeari aukerak
ematea, ez da dirua ematea.

Filipinak, 2000

◗ Hirugarren mota, «kritikoa» bezala defini dezakegu. Bertan, ezaugarri hauek dituz-
ten gazteak biltzen dira:

◗ • Lankidetza beharrezkotzat jotzen dute, ez dute uste gizartean indarren dagoen
kontzeptua leku hauetan (garatze bidean dauden herrialdeak) dauden arazoak
konpontzeko bidea denik. 

◗ • Nahikoa kritikoak agertzen dira, bai GKEekiko, baita beraien jarduerarekiko ere.

◗ • Bere jardueraren ardatzak, parte hartzea eta errespetua izan behar dutela de-
fendatzen dute.

Herrialde hauetako egoera (hirugarren mundukoak deiturikoena), mendebaldeko po-
litikoen erabakien menpe dago.

Peru, 1996

Jendea laguntzeko ahalegin bat, beti betetzen ez den ahalegin bat ze proiektu asko
txapuza bat baitira, asko eta asko, baina ahalegina hor dago eta horrek asko balio dau, aha-
legina, esfortzua..., guztiontzat, eta gero harremana, herrien arteko harremana.

Ekuador, 1996

Beharrezkoa izan arren, lankidetza negozio bihurtu dela uste dut. Edukiez hustu egin
da. Dirulaguntzak eskuratzeko gaitasun kritikoa galdu dute. Gaur egun, lankidetza ez da
«elkarrekin egitea». 

Peru, 1997

Lankidetza, elkarbizitza eta errespetua da, ez inposaketa. Zuk zeozer erakusten dio-
zu, eta berak zuri beste zeozer.

Peru, 1998

Zalantzan nago lankidetza ez ote den moda bihurtu. GKEei ematen zaien diruaren ku-
deaketa [...]. Ez dakit oso ongi nora joaten den.

Filipinak, 2002

[...] lankidetza ez da hara laguntzera joatea, baizik eta ahal duzuna eskaintzera joa-
tea. Han dagoen jendeak eskatzen dizuna egitea eta hori guztia. Ez da lankidetza hara opo-
rretan joatea [...].

Ekuador, 2003

◗ Laugarren mota, «proposizioa» bezala definitzen dugu. Multzo honetan, lankidetza
esperientzien kudeaketan edota hirugarren munduko herrialdeekin kooperatzeko
moduan gauzak aldatu behar direla defendatzen duten pertsonak daude. Arrazoi
hauek aipatzen dituzte horretarako: 

◗ • Esperientzia bizi izan duten lekuan, eta beraiek bertan egongo ez badira ere, gara-
tutako jarduerari jarraipena ematea beharrezkoa iruditzen zaie. «Hezi eta erakuste-
aren» beharra aipatzen da, egin edo eraikitzearen beharra baino gehiago. 

◗ • Lankidetza esperientzia izan aurretik, kooperanteari, parte hartuko duen proiek-
tu zehatzaren inguruan informazio eta prestakuntza nahikoa eskaintzea beha-
rrezkoa iruditzen zaie. 

TIPOLOGIEN ERAKETA ETA LANKIDETZA BIZIPENAREN INTENTSITATEAREN NEURKETA
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◗ • Lankidetzaren ideia nork bere esparru profesionalera eramatea beharrezkoa
iruditzen zaie, kontzeptua «ematearen» ideia hutsetik zabalduz. Lankidetzak, bi
alderdiei «eman» eta «jasotzeko» aukera eskaini behar die.

◗ • Lankidetza esperientziak beste herritar-multzo batzuetara zabaltzea garrantzi-
tsua iruditzen zaie; norbera bizi den lekuan bertan, urrutiko herrialdeetara joan
behar izan gabe. 

◗ • Kooperatzen den herrialdeko herritarren protagonismoa bermatzea garrantzi-
tsua iruditzen zaie.

Nik orain prebentzioan, heziketan egingo nuke lan. Ez hara joan, diru pilo bat sartu,
zeozer egin eta kito, baizik eta hango jendea prestatu [...] egin edo eraiki baino gehiago.

Peru, 1996

Proiektu batera joaten den jendeari aurretik finkatzea zein izango den bere lana eta
beno, azken finean, dirua kostatzen delako pertsona bat bidaltzea, ba beretzat interesga-
rriagoa da proiektuan aktiboki parte hartzea eta aurretik presta dezake materiala eta gero
han hori garatu.

Filipinak, 1996

Hiru hilabetez lankide gisa joateak guri laguntzen digu, baina beraiei ez. Peruko Ca-
jamarcan kooperatzeko laguntzak, oso laguntza handiak izan beharko lukete, inbertsio
handiak bai industrietan, bai soroetan, edo dena delakoetan, jendea aurrera atera dadin.

Peru, 1996

Derrigorrezkoa izan beharko lukeela iruditzen zait, mundu guztiak bizi beharko lu-
keela horrelako esperientzia bat, eskolatik bertatik, baina Hego Amerikara joan behar izan
gabe. Hemen bertan. Ziur nago horrela bake eta zoriontasun gehiago egongo litzatekeela
munduan.

Peru, 1996

Ez dela dirua ematea eta kito. Hemendik egin daitekeena da, bideratzea eta hangoei
boterea ematea gauzak egiteko, baliabideak falta zaizkie, gogoa eta motibazioa ez.

Kolombia, 2000

Lankidetza hartu-eman bat da, toki batera joan ikastera eta erakustera lan egiteko
prest gaudela ezer kobratu gabe.

Venezuela, 2002

◗ Bosgarren mota, «arbuioa» bezala definitzen dugu. Multzo honetan, lankidetza kon-
tzeptuarekiko mesfidantza handia azaltzen dutenak biltzen dira, besteak beste,
honako arrazoiengatik:

• Lankidetzaren ideiak, garrantzitsua izanda ere, ez du herritarren jarreran aldake-
tarik eragiten.

• Lankidetza programaren bidez, ez da parte hartzen den herrialdeetan inolako au-
rrerapenik emango. 

• Lankidetzaren inguruko planteamendu, ideia eta ekintza desberdinak orain dela
urte asko hasi ziren garatzen eta ez dirudi oso emaitza positiboak eman direnik.

Jarrera: ez, nik iritzi bera daukat [...] lankidetza oso garrantzitsua iruditzen zait, bai-
na mesfidantza handia izaten jarraitzen dut.

Bangladesh, 1995

EUSKAL GAZTE LANKIDEEN BIZI-IBILBIDEAK
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3.4. BIZIPENAREN INTENTSITATEAREN NEURKETAREKIKO HURBILPENA:
«OSMOSI EFEKTUAREN» NEURKETA

Niri kasu askotan lotsa ematen dit dirua izateak. Gogoan dut
behin ebanozko eskultura tipiko horiek ikustera joan ginela, gauez
joan ginen, eta erosi genituen batzuk, azken egunak ziren eta ohikoa
hori zen. Gure haur batekin topo egin genuen, 16 urte zituen, eta ins-
tintiboki irudiak aulkiaren azpian ezkutatu genituen, ezertarako ba-
lio ez zuten irudi haietan diru mordoa gastatu genuela jakin ez zezan.
Baina noski galdetu egin zigun, eta inolako maltzurkeriarik gabe, e?,
ikusi egin zituen eta «zenbat ordaindu dezue?» orduan gaiaz aldatzen
saiatzen zera, lotsa izugarria pasa nuen, eta nire lagunak ere bai.

(Mozambike, 2002.)

Ekintza, sentimendu eta ideia tipologien azterketa egin ondoren,
atal honetan, bizipenaren intentsitatea izendatu dugunaren neurketa-
rekiko21 hurbilpena egiten saiatuko gara: hots, osmosi efektuaren ba-
lorazioa22. 

Ezer baino lehen, laburki, eta ondorengo taularen bidez, aurrez
ikusitako eraikuntza tipologikoen emaitza nagusienak gogoraraziko
ditugu.

TIPOLOGIEN ERAKETA ETA LANKIDETZA BIZIPENAREN INTENTSITATEAREN NEURKETA
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Lankidetza eta garapena kontzeptuen inguruko tipologia

Motal
1. 2. 3. 4. 5.

Onarpena Berrorientazioa Kritikoa Proposizioa Arbuioa

Estimazioa % 18 28 16 34 4

Iturria: SIADECO, 2004

20 Ekintza tipologiaren eta sentimendu tipologiaren kasuetan gertatzen zen bezala, estimazio hauek ez dute
balio estatistikorik, ez baita horretarako beharrezkoa den ikerketa kuantiatiborik egin; hots, inferentziak egitea
zilegi egiten duten lankideen unibertsoaren edo adierazgarria den laginaren inguruko ikerketarik. Baina aurretiaz
idatzi dugun bezala, estrategikoki oso informazio baliagarria dela uste dugu.

21 Neurketa honetan, azpimarratu nahi duguna metodoa eta behatutako joerak dira; izan ere, planteatutako ti-
pologietan mota desberdinen pisua estimatzeko garaian gertatzen den bezala, datuek ez dute fidagarritasun es-
tatistikorik. Halere, oso informazio aberatsa da izaera kuantitatiboagoa izango duten lan hipotesiak garatu ahal
izateko. 

22 Ikuspegi fisiko batetik, «osmosia» kontzentrazio desberdinak dituzten disoluzioak bereizten dituen mintz
baten bidez sustantzi baten iragaitea da. 

Ez dut lankidetza terminoan sinesten. Ez nago batere ados lankidetzaren kontuare-
kin, ez dut uste gu hara ezer konpontzera joaten garenik. Lankideekin ez da lortuko jen-
de horrek bizimodu duina izatea. Lankidetzaren kontu hori ez da oraingoa, orain dela 30
urtekoa da, eta nire ustez ez da ezer aurreratu. Herrialde industrializatuek ez badute kon-
tsumo-erritmoa jaisten, ezin da ezer egin.

Venezuela, 2000

Jarraian, erreferentzia modura, lankidetza eta garapena kontzeptuen inguruan egin-
dako tipologia honetako multzo edo mota bakoitzaren pisuaren «estimazioa ehunekoe-
tan» 20 aurkeztuko dugu.



Hemen aztertzen saiatuko garena zera da, lankidetza esperientziak, kontraste ele-
mentu bezala hartuta, zein puntutaraino aldatu ahal izan duen gaztea. 

Bizipenaren intentsitatea neurtzea da beraz xedea. Bizipen hori, gizakiaren eraikun-
tza pertsonalean zenbateraino izan den garrantzitsua aztertzea. Bestela esanda, Boron-
datezko Euskal Gazteria Lankidea Programak zenbateraino laguntzen duen gizabanako-
aren heltze eta garapen prozesuan. 

Aurrerago frogatu ahal izango dugun bezala, ikuspegi kualitatibo batetik, argi eta
garbi geratuko da lankide gazteek bizi izandako esperientziak «marka» sakona uzten
duela. Baina une honetan, eztabaida taldeetan parte hartu zuten 22 gaztek osatutako la-
gin estrategiko batekin egindako esperimentu baten berri eman nahi dugu.23

Hasteko, dinamika komunitarioen inguruan azaldutako atributuen azterketa kualita-
tiboa24 egin ondoren, test kuantitatibo bat egin genuen. Test honek, gazte kooperante-
ek, beraiek bizi diren komunitateetako pertsonen (ohiko bizilekuko pertsonen) eta lan-
kidetza esperientzia garatu duten komunitateetako pertsonen artean egiten duten
kontrastearen azterketa baloratiboa egiteko aukera ematen digu. 

Ondorengo taulan, test kuantitatibo horren emaitza ikus daiteke.

EUSKAL GAZTE LANKIDEEN BIZI-IBILBIDEAK
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23 Proiektu honen egitura metodologikoaz eta informazio-oinarriaz hitz egitean azaldu den bezala, eztabaida
libreko hiru erdi-zuzendutako talde egin ziren, urte desberdinetan Borondatezko Euskal Gazteria Lankidea Pro-
graman parte hartu duten gazteen lagin estrategikoekin.

24 Atributuen azterketa kualitatibo hau, elkarrizketa sakonean lortutako informaziotik abiatuta egin da.

Ekintza tipologia

Motak
1. 2. 3. 4. 5.

Minimoa Eskasa Ertaina Altua Maximoa

Estimazioa % 4 34 24 20 18

Sentimendu tipologia

Motak Frustrazioa / Desengainua Ezintasuna Errealizazio pertsonala / Gogo bizia

Estimazioa % 10 64 28

Lankidetza eta garapena kontzeptuen inguruko tipologia

Motal
1. 2. 3. 4. 5.

Onarpena Berrorientazioa Kritikoa Proposizioa Arbuioa

Estimazioa % 18 28 16 34 4

Iturria: SIADECO, 2004



Taula honen irakurketa orokor batetik esan daiteke lankide gazteek era honetara
pertzibitzen dituztela, beren bizilekuko pertsonekin alderatuz, «izan diren komunitate-
etako» pertsonak:

◗ Matxistagoak, gozoagoak tratuan, eskuzabalagoak, irekiagoak komunikazioan,
hierarkizatuagoak...

◗ Ez hain estresatuak, ez dute hainbesteko kultura teknologikorik, ez dira hain an-
tolatuak, ez dute hainbesteko autoestimarik, ez dira hain konstanteak...

TIPOLOGIEN ERAKETA ETA LANKIDETZA BIZIPENAREN INTENTSITATEAREN NEURKETA
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Gehiago % Berdin % Gutxiago %

Matxistak 76,2 Bortitzak 71,4 Estresatuak 76,2

Tratuan gozoak 71,4
Adeitsuak pertsonen 

66,7 Kultura (teknologikoa) 71,4
arteko harremanetan 

Eskuzabalak 71,4 Aseezinak 57,1 Antolatuak 66,7

Irekiak komunikazioan 61,9 Garbiak 47,6 Autoestima 47,6

Hierarkizatuak 52,4 Kritikoak 47,6 Konstanteak 47,6

Alaiak 47,6 Arrazistak 47,6 Garbiak 38,1

Adeitsuak pertsonen 
19,0 Autoestima 47,6 Kritikoak 33,3

arteko harremanetan 

Arrazistak 19,0 Alaiak 42,9 Aseezinak 28,6

Kritikoak 9,5 Konstanteak 33,3 Arrazistak 19,0

Bortitzak 4,8 Tratuan gozoak 23,8 Irekiak komunikazioan 9,5

Konstanteak 4,8 Antolatuak 23,8
Adeitsuak pertsonen 

9,5
arteko harremanetan 

Antolatuak 0,0 Kultura (teknologikoa) 23,8 Bortitzak 9,5

Kultura (teknologikoa) 0,0 Hierarkizatuak 23,8 Hierarkizatuak 9,5

Garbiak 0,0 Irekiak komunikazioan 19,0 Alaiak 4,8

Estresatuak 0,0 Eskuzabalak 19,0 Tratuan gozoak 0,0

Aseezinak 0,0 Estresatuak 19,0 Eskuzabalak 0,0

Autoestima 0,0 Matxistak 19,0 Matxistak 0,0

Iturria: SIADECO, 2004.

Gazte kooperante bezala, garatze bidean dauden herrialdeetan ezagutu zenituen
pertsonak, zure komunitateko pertsonekin alderatuz, honelakoak direla esango

zenuke…
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Iturria: SIADECO, 2004
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Horren ondoren test kuantitatibo bat egin genuen, izandako lankidetza esperien-
tziaren ondoren, kontraste atributu hauek bere nortasunean zenbateraino txertatu diren
planteatuz, gazteek autobalorazio pertsonala egin zezaten. 

Test kuantitatibo honen emaitza, ondorengo taulan islatzen da.
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Taula honen irakurketa orokorretik ondoriozta daiteke gazte lankideek, lankidetza
esperientziaren ondoren, honela ikusten dutela beren burua:

◗ Kritikoagoak, adeitsuagoak harreman pertsonalean, irekiagoak komunikazioan,
eta autoestima handiagorekin.

◗ Ez hain arrazistak, ez hain hierarkizatuak, ez hain matxistak eta ez hain bortitzak.

EUSKAL GAZTE LANKIDEEN BIZI-IBILBIDEAK
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Gehiago % Berdin % Gutxiago %

Kritikoak 76,2 Garbiak 90,5 Arrazistak 33,3

Adeitsuak pertsonen 
61,9 Antolatuak 81,0 Hierarkizatuak 33,3

arteko harremanetan 

Irekiak komunikazioan 52,4 Alaiak 76,2 Matxistak 28,6

Autoestima 42,9 Konstanteak 71,4 Bortitzak 28,6

Tratuan gozoak 38,1 Tratuan gozoak 61,9 Estresatuak 23,8

Eskuzabalak 33,3 Bortitzak 61,9 Aseezinak 19,0

Estresatuak 23,8 Eskuzabalak 57,1 Antolatuak 9,5

Konstanteak 23,8 Kultura (teknologikoa) 57,1 Kritikoak 9,5

Alaiak 19,0 Aseezinak 57,1 Autoestima 9,5

Kultura (teknologikoa) 19,0 Arrazistak 57,1 Eskuzabalak 4,8

Aseezinak 14,3 Estresatuak 52,4
Adeitsuak pertsonen 

4,8
arteko harremanetan 

Antolatuak 9,5 Matxistak 52,4 Kultura (teknologikoa) 4,8

Garbiak 4,8 Hierarkizatuak 47,6 Konstanteak 0,0

Hierarkizatuak 4,8 Irekiak komunikazioan 42,9 Alaiak 0,0

Arrazistak 0,0 Autoestima 42,9 Tratuan gozoak 0,0

Matxistak 0,0
Adeitsuak pertsonen 

28,6 Irekiak komunikazioan 0,0
arteko harremanetan 

Bortitzak 0,0 Kritikoak 9,5 Garbiak 0,0

Iturria: SIADECO, 2004

ZU, pertsonalki, gazte lankide bezala izan duzun esperientziaren ondoren, honelakoa
zarela esango zenuke... 



TIPOLOGIEN ERAKETA ETA LANKIDETZA BIZIPENAREN INTENTSITATEAREN NEURKETA
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ZU, pertsonalki, gazte lankide bezala izan duzun esperientziaren ondore, AGOA ZARELA
esango zenuke (%)

Iturria: SIADECO, 2004
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ZU, pertsonalki, gazte lankide bezala izan duzun esperientziaren ondoren, zure
komunitateko pertsonak BEZAIN… ZARELA esango zenuke (%)

Iturria: SIADECO, 2004



Hemendik abiatuta, bi osmosi mota neur daitezke:

◗ Osmosi positiboa edo enpatikoa: gazte lankidearen izaeran, lankidetza esperien-
tzia izan den komunitateetako pertsonengan pertzibitzen diren ezaugarri eta al-
derdi positiboak txertatzen dira.

◗ Osmosi erreaktiboa: lankidetza esperientzia izan den komunitateetako pertso-
nengan pertzibitzen diren ezaugarri eta alderdi negatiboak, gazte lankideak berak
bere izaeratik indargabetu edo eliminatzen ditu.

Ondorengo taulan, bi osmosi mota horiek baloratzen dira. 

EUSKAL GAZTE LANKIDEEN BIZI-IBILBIDEAK
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HAIN… esango zenuke (%)

Fuente: SIADECO, 2004
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Zu Haiek

Gehiago Gehiago Berdin Gutxiago

Kritikoak 76,2 9,5 47,6 33,3

Adeitsuak pertsonen arteko harremanetan 61,9 19,0 66,7 9,5

Irekiak komunikazioan 52,4 61,9 19,0 9,5

Autoestima 42,9 - 47,6 47,6

Tratuan gozoak 38,1 71,4 23,8 -

Eskuzabalak 33,3 71,4 19,0 -

Zu Haiek

Gehiago Gehiago Berdin Gutxiago

Arrazistak 33,3 19,0 47,6 19,0

Hierarkizatuak 33,3 52,4 23,8 9,5

Matxistak 28,6 76,2 19,0 -

Bortitzak 28,6 4,8 71,4 9,5

Iturria: SIADECO, 2004

Lankideen lagin estrategikoan azaldutako osmosi positiboaren 
eta osmosi erreaktiboaren balorazioa



4
Lankidetza eta garapena 

kontzeptuak operatibizatzeko

interpretazio kodeak





4.1. LANKIDETZAREN HIZKUNTZA ETA GARAPENAREN HIZKUNTZA
ERAGINKORRAK BIHURTZEKO BALDINTZAK

Gure pentsamenduak, gure hitzak eta gure ekintzak dira guk
geuk geure burua biltzeko erabiltzen ditugun sarearen hariak.

(Swami Virekananda)

Lankidetzaren hizkuntza eta garapenaren hizkuntza eraginkorrak izan daitezen, ezin-
bestekoa da horiek hizkuntzaren lankidetzarekin eta hizkuntzaren garapenarekin lotzea,
erlazionatzea. Baina, zertan datza hori? Eta zein ondorio du korrelazio hori ezartzeak? 

◗ Hizkuntza garatzea, giza-hizkuntza guztietan komunikazio zirkuitua birgaitzea,
berreraikitzea da. 

◗ Hizkuntzarekin lankidetzan jardutea, hizkuntza modu sortzailean erabiltzea da. 

Hizkuntza modu sortzailean erabiltzea, hizkuntza bera egiaren, edertasunaren eta
ontasunaren zerbitzura jartzea da, «besteari nire buruari bezala» dioen formula baten barnean.
Hau da, besteari, niretzat benetakoa, ederra eta ona dena besterik ez diot eskainiko; eta
bestearengandik niretzat benetakoa, ederra eta ona dena besterik ez dut onartuko. 

Honetarako, ezinbestekoa da komunikazio zirkuitoa behar bezala osatuta egotea,
transakzio honek pertsonen eta kulturen arteko elkarrizketa zintzoaren zirkularitatea es-
katzen baitu. 

Lankidetza elkarbizitza da.

Peru, 1998

Nik esango dizut nola laguntzen den: jendeari entzunez.

Peru, 2000

Lankidetza baino gehiago [...] nagusiki ezagutzen ez dugunarekiko erakarpena da.

Venezuela, 2000
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Puntu honetara iritsita, galdera honako hau da: orain arteko lankidetza esperientziek,
birmoldatu al dute kooperante eta lankidetza jasotzen dutenen arteko komunikazio
zirkuitoa? Eta orain arte lortu ez badute, zein pauso eman beharko lirateke etorkizunean
hori lortzeko? 

Galdera hau erantzun ahal izateko, ezinbestekoa da «hizkuntza» kontzeptua ulertzea,
ez zentzu linguistikoan (hitz sorta bat), kultur gramatika gisa baizik. 

Kultur gramatikaz ari garenean, historiaren, teknikaren, produkzio moduen, erlijioa-
ren, psikologiaren, soziologiaren, etabarren eraikuntza eta interpretazio jakin batez ari
gara (kosmobisio batez, alegia). 

Honela, pentsa dezakegunez, kooperante bakoitzak, bera bizi den gizartearen kultur
gramatika barnean daramala, epe labur baina intentso batean artatuko duen gizartearen
kultur gramatika aurrez-aurre izango duen esperientziari ekingo dio, (murgiltze batez ari-
tuko bagina bezala).

Komunikazio esperientziak, komunikazio zirkuitoa birgaitzen lagunduko du baldin
eta: 

◗ Bietako bat berak ere ez du, aurretiaz, bestearen hizkuntza ezagutzen duela supo-
satzen.

◗ Batak bestearen gramatika kulturala errespetatzen du (ez dago beraien arteko su-
bordinazio harremanik).

◗ Harremanak, batak bestearen hizkuntzaz zertxobait ikasteko bidea ematen du (bes-
tearen hizkuntza denez, beste hizkuntza bat).

◗ Gramatiken artean dagoen aldeak (kodeen arteko desberdintasunak), batak bestea-
ren gramatika ikasteko gogoa edo interesa pizten du.

Azken finean, lankidetza garatzea ez litzateke gramatika batek bestea ordezkatzea, ez
kodeak aldatzea, ez eta oso intentzio onez bada ere, balioak aldatzea; aitzitik, bi gramati-
kak barneratu dituen gizarte-multzo hau, (kuantitatiboki multzo txikia bada ere, kualitati-
boki lankidetzarako gaitasun handiagoa duena), hizkuntza, oro har, hobeto ulertzeko gai-
tua dago (eta beraz, «aurrerapena», «garapena», «lankidetza» bezalako hitzek duten
esanahia hobeto ulertzeko gaitasuna du), eta beraz lankidetza garatzeko gaitua dago: Ego-
era berriei erantzuteko gaitasun handiagoa du (komunikazio egoera berriei erantzuteko),
aukeratzeko edota komunitateari alternatibak eskaintzeko gaitasun handiagoa duelako: 
A-ren hizkuntzatik; B-ren hizkuntzatik; edo bi hizkuntzetatik erantzun dezake.

EUSKAL GAZTE LANKIDEEN BIZI-IBILBIDEAK
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4.2. ESPERIENTZIAK GAZTEARENGAN DUEN ERAGINA: IDENTITATE
PERTSONALEAN DUEN ERAGINA

[...] etxera etorri eta gogoan det, nire etxean izan zen lehen
kristoa aitak mahai-zapia harantz jarri zuelako izan zen, benetan,
e? Ez zait ahaztuko, alde batetik bestetik baino beherago eror-
tzen zen, eta nire amak egundokoa montatu zion, beste zeoze-
rengatik moskeatuta egongo zen edo, eta gogoan det garrasika
hasi zirela, «mahai-ohiala beti jartzen dezu [...]», eta nik, neure ar-
tean, «ezin det sinetsi, zer ari da gertatzen? Ken ezazue mahai-
ohiala joe, ikusiko dezue nola bukatuko den».

(Kamerun, 2001.)

Kooperanteek intuitiboki pertzibitzen dituzte kultur kodigoen arteko desberdintasu-
nak. Desberdintasun horiek nabarmenki ez ikusteak, ez du behatzailearen zorroztasunare-
kin zerikusirik, zerarekin baizik: Kooperante bakoitza, izaki bakarra den arren, izaki sozia-
la ere bada; bi identitate ditu, bere komunitatearena eta berea pertsonala. Eta bereak,
pertsonalak, ez du bere komunitatearenak duen erritmo eta fluktuazio maila bera. 

Han ez zegoen zeri heldurik. Horrek liluratzen ninduen izugarri.

E.T., Donostia

Ez zuen nire izaera aldatu, baina bai hainbat gauza ikusteko modua, eta nolabait ere,
egoteko modua.

Venezuela, 2000

Gehien ikasi nuena… ezer gabe ere bizi daitekeela. Badirudi hemen ongi bizitzeko
dena behar dugula, eta askoz gutxiagorekin bizitza zoragarria izan dezakezu.

Kolombia, 2003

Beste modu batera ikusten dezu bizitza, beste gauza batzuei ematen diezu garran-
tzia.

Kamerun, 2001

Ez degula behar hainbeste gauza bizitzeko, hain gauza gutxirekin bizi dira eta balo-
ratzen daukaguna.

Ekuatore Ginea, 1997

Han bizi egiten zara, hemen denbora guztia gauzak azkar-azkar eginez pasatzen
dezu, eta bizitza konturatu gabe pasatzen zaizu.

Ekuador, 203

Nik uste det jende asko etorri dela handik konpromiso-maila desberdinekin, baina
nire ustez gehien-gehienak konturatu dira behintzat mundua ez dela guk bizi deguna
bakarrik.

E.T., Donostia

«Murgiltzearen» esperientziak kooperantearen beraren nortasunean du eraginik han-
diena. Esperientziatik itzultzen denean, bera da, ez berak utzi zuen komunitatea, «desber-
din» sentituko dena. Eta hain zuzen, berak utzi zuen bezala pertzibitzen duen gizartera al-
datuta itzultzeak, komunikazio estrategia desberdinak eragiten ditu kooperantearengan.

LANKIDETZA ETA GARAPENA KONTZEPTUAK OPERATIBIZATZEKO INTERPRETAZIO KODEAK
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Estrategia hauen guztien xedea, alde egin aurretik bere gizartearekin zuen komunikazio
maila berreskuratzea da; izan ere, komunikazio hori aldatu egin da, lankidearen baitan ze-
ozer «aldatu» delako. 

Ezin zitekeen ezer aurreikusi, ezin nuen ezer aurretik jakintzat eman. Intentsitate
handiz bizi izan nuen guztia. 

E.T., Gasteiz

Esperientzia horrek nire bizitza aldatu zuen, nire lagunekiko harremana aldatu zuen,
nire familiarekikoa, den-dena.

Kolombia, 1998

Bere dentsitatea edo konposizio kimikoa aldatu duen (beste batekin kontaktuan ipini
zelako) metalaren gainean, aleazio bera berriro osatzen saiatzea bezala da. 

EUSKAL GAZTE LANKIDEEN BIZI-IBILBIDEAK
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4.3. ESPERIENTZIATIK ITZULITAKOAN GAZTEEK ERABILITAKO
KOMUNIKAZIO ESTRATEGIAK

Justu etorri eta gero, lehenengo hilabetean oso txarto egon
nintzen, erabateko bajoia [...] oso kuriosoa izan zen… lehenen-
gotan apur bat txarto ibili nintzen, hango jendea faltan sentitzen
nuen, baina negarrez e?

(Ekuador, 1996)

Esperientziatik itzultzen direnean, hiru dira gazte kooperanteek bere gizartearekin
joan aurretik zuten komunikazio maila berreskuratzen saiatzeko erabiltzen dituzten ko-
munikazio estrategiak:



◗ Estrategia bati «misiolariaren etapa»25 deritzogu: Mundu guztiari bere esperientzia
kontatu nahi dio. Estrategiaren xedea, bizipena bera, hitzen bidez adieraziz, beste-
engan proiektatzea da.

Nik adibidez, itzuli nintzenean, 3 edo 4 hilabete pasa nituen… Gogoan det nire amak
esaten zidala: Bilbon, Bilbon zaude.

E.T., Bilbao

Gizartearekiko komunikazioa «berreskuratzearen» ikuspegitik, emaitza desberdina da
hainbat aldagaien arabera (herriaren tamaina, lankidearen komunikazio gaitasuna, gizartean
eragiteko gaitasuna), estrategia honen eragina txikia, oso txikia, hutsala edo nulua izaten da. 

Itzuli eta lehen urtea oso galduta pasa nuen, den-dena gaizki iruditzen zitzaidan, jen-
deak agobiatu egiten ninduen; eurek arazotzat jotzen zituzten gauzak (azterketak, gura-
soekin ez dakit zer…) egundoko txorakeriak iruditzen zitzaizkidalako.

Kolombia, 1998

Estrategia honen bidez lortzen dena, orokorrean, ez da bizipena bera transportatzea
(besteek ere bizipena izan dezaten lortzea), bizipena transportatu ezin daitekeela kontu-
ratzea baizik. 

Eta gero pistoia jaisten hasten zara, eta erlaxatu egiten zara, eta konturatzen zara zuk
bizi izan duzun hori zuk zeuk bizi izan duzula eta ezin duzula mundu guztiak biziaraztea
lortu.

E.T., Bilbao

Behin horretaz jabetuta, bizi izandako esperientzia bere baitan gorde ordez, komuni-
katzen jarraitzen badu (bizipena bera transportatzeko ezintasuna ere komunikatzen due-
larik), berak bizi izan duen esperientzia, beste norbaitek bizi dezan motibatzea lor dezake:
ez du bizipena transportatzea lortuko, baina beste norbait bizipena eman den lekura joa-
tera anima dezake (hemendik aurrera beste bat eta «berea» izango da bizipena, inoiz ez da
bizipen bera izango). 

◗ Beste estrategia bat abandonua, isiltasuna, etsipena da: bizipena ezin daiteke trans-
portatu; komunikazioak ez du aurretiaz zegoen aleazio komunikatiboa lehengora-
tzen. Lankidea, «aldatu zuen esperientzia izan aurretik, lehen zena izaten» saiatzen
da. Estrategia honek ere ez du ongi funtzionatzen. Lankideak, bizipen hori izan ez
duenarekiko (abiapuntuko gizartearen erritmoa jarraitu duenarekiko) barne distan-
tzia gordetzen du, etsi izanaren zentzu kritikoa, eta batik bat autokritikoa; amore
eman izanaren sentsazioa, bera aldatu zen norabide berean, gizartea aldatzen saia-
tzeko gaitasunik edota indarrik izan ez duelako.

[...] hasieran ez nuen inorekin egon nahi, ez zidan inork ulertzen, rollo bat zen, nik nahi
nuen gauza bakarra hara itzultzea zen. Ni gaizki nengoen, ez nengoen gustura inorekin, ne-
gar egiten nuen [...] inoiz ez naiz joan izanaz damutu, eta behar adina aldiz itzuliko nintza-
teke hara, baina hona berriro itzultzea oso gogorra da. Ez dakit zer den gertatzen dena.

Ekuador 2003

LANKIDETZA ETA GARAPENA KONTZEPTUAK OPERATIBIZATZEKO INTERPRETAZIO KODEAK
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Itzuli nintzenean haserretu egiten nintzen, gehiago haserretzen nintzen, eta ez dakit
zergatik zehazki. Agian han erabat zoriontsua nintzelako, zoriontsu izate horretaz kon-
tziente nintzen, ezta? Hondartzan nengoen eta neure buruari esaten nion «zoriontsua
naiz, ez dut beste ezer nahi».

Peru, 2000

Behin hona itzuli ondoren, zer egin ekarri dezun guztiarekin? Ez dakizu zer egin.

E.T., Gasteiz

Ni 98an izan nintzen. Niri gazte kooperanteen kontu hori ahaztu egin zait [...]. Nire
esperientzia besterik ez zait geratzen. 

E.T., Gasteiz

◗ Beste estrategia bat, erdi bitarteko irteera bilatzea da («ebangelizazioaren» eta etsi-
penaren artean): «lekuz kanpokoen» elkarteak sortu, egoera bera bizi izan duten
pertsonekin elkartu… Elkarrekin, behin-behineko aleazio berria sortzen dute, gi-
zartera proiektatzen saiatzen diren aleazioa. Hau da lankidetza estrategiarik insti-
tuzionalizatuena (GKEk, lankidetza elkarteak, etab.) 

EUSKAL GAZTE LANKIDEEN BIZI-IBILBIDEAK
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4.4. GARAPENA GAZTEAREN IDENTITATE PERTSONALAREN IKUSPEGITIK:
LANKIDETZA, «ELIKAGAI-TRUKE» GISA

[...] elkarri lagunduko dioten harremana izatea, bi-norabide-
dun harremana, hau da, batak besteari laguntzea eta maila bere-
an laguntzea. Eta ez da besterik espero gabe laguntzea.

(Bolivia, 1997.)

Kooperanteen artean, kopurutan oso-oso gutxi diren arren, ematen da «elebitasun»
mailarik altuena (ez bi kultur gramatikak kontrolatzen dituztelako; baizik eta, bi kultur gra-
matikak bereizten hasi direlako, eta beraz lankidetza konzeptuari beste ikuspegia ematen
hasi direlako). Hau dela eta, kooperanteen bidez –eta ez hemen soilik edo han soilik egon
diren pertsonen bidez– birgaitu ahal izango ditugu, hots, bizigarriagoak eta operatiboa-
goak bihurtu, bai lankidetza kontzeptua eta baita garapena kontzeptua ere.

Baina esperimentuak funtziona dezan, «garapen» kontzeptuari heldu behar diogu le-
hendabizi lankidearen identitate pertsonalaren ikuspegitik. Ondoren, «lankidetza» kon-
tzeptuari helduko diogu Borondatezko Euskal Gazteria Lankidea Programaren ikuspegitik;
«garapenari» helduko diogu hirugarrenik, programak ematen dion esanahiaren ikuspegitik
(garapen soziala), eta «lankidetza» kontzeptuarekin amaituko dugu, ikuspegi pertsonaletik.
Hau da, kontzeptu bakoitzak, besteak beste, bi dimentsio ditu: psikologiko indibiduala eta
soziologikoa (bi testuingurutara mugatuko dugu dimentsio hau: hemengo bertako inguru-
ne sozialera batetik, eta hango lankidetza esperientziara bestetik).
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Esku artean dugun proiektu honetan, Garapena kontzeptua aztertzera mugatuko gara,
lankide gaztearen identitate pertsonalaren ikuspegitik. Baina interesgarria litzateke aurre-
rantzean, beste proiektu batzuek, azterketa-eredua osatzea, beste hiru azterketa mota ho-
riei helduz. Honek, ikuspegi pedagogiko eta didaktikotik aukera handiak eskainiko lituz-
keen material garrantzitsua eskainiko luke26.

«Garapena» eta «lankidetza» kontzeptuak erabiltzen ditugunean, oso deigarria gerta-
tzen da «garapena» kontzeptuak duen dimentsio soziala eta «lankidetza» kontzeptuak duen
dimentsio «pertsonala» (honela, kooperanteaz eta garatze bidean dagoen herrialdeaz hitz
egiten dugu; ez dugu herrialde kooperanteez hitz egiten eta ezta –ikuspegi fisikoaren sal-
buespenarekin– garatugabeko, garatutako edo oso garatutako pertsonez).

Garapena lankidearen
identitate

pertsonalaren
ikuspegitik

Lankidetza
programaren
ikuspegitik

Garapena
programaren

ikuspegitik (soziala)

Lankidetza zentzu
pertsonalean

26 Hemendik Gazteri eta Gizarte Gaietako Zuzendaritza bera proiektu horiek susta ditzan animatu nahi dugu.



Eta, aldiz, diru-sarreren %0,7 «laguntza solidariora» bideratzen duten erakunde guztiak,
erakunde lankidetzat hartuko bagenitu, munduko estatu gehienetako testuliburuek es-
kaintzen digutenaren oso bestelakoa izango litzateke munduaz dugun mapa mentala. 
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Zer da garatzea lankidearentzat, kooperantearentzat? Lehenik eta behin, bizipenaren
ondorioz geratzen den sentsazioa. Guztiek dute bestea ezagutzearen esperientziak «hel-
duago egin» dituen sentsazioa, barnetik hazi egin diren sentsazioa, han hiru hilabetetan
«hemen urtebetean» bezainbeste heldu diren sentsazioa (hots, hazte erritmoa azkartu egin
diela). Horiek guztiak benetan adierazi nahi dutena adierazteko parafrasiak besterik ez
dira: «Garatuarazi nau». 

Zergatik garatuarazi ditu? «Garapenaren» molekula hobeto sintetizatzeko aukera eman
dielako, horregatik besterik ez. Garapenaren molekula sintetizatzeaz ari garenean, zera
esan nahi dugu: lehen molekula kontzeptuala dela, eta kontzeptual hitzak kontzeptuare-
kin eta kontzepzioarekin du zerikusia. Horregatik, lehen molekula linguistikoa da. Gurpi-
laren kontzeptua garatu ahal izateko, ezinbestekoa da aurrez gurpilaren ideia izatea; in-
formatika garatu ahal izateko, ezinbestekoa da aurretik hura buruan izatea.

Lankideak garapenaren ideia jakin bat du buruan, eta bestaldera joaten denean, ideia
hori anorexiko dagoela ikusten du; elikagarria izateko, han dauden elikagaiez osatu behar
duela. Baita alderantziz ere. Han duten garapenaren ideia elikagarria izateko, hemengo eli-
kagaiekin orekatu behar da. Lankidetzaren helburua, beraz, elikagaiak elkar-trukatzea li-
tzateke.

Baina gai hau dietetikarekin parekatzea oso emankorra gertatzen da, eta horretan sa-
konduko dugu. Metafisikan elikaduran gertatzen den gauza bera gertatzen baita: fisikoki
garatzea ez da gero eta gehiago pisatzea, gero eta gehiago jatea, gero eta maizago jatea:
hori gizentzea besterik ez da. 

KONTZEPTUAK DIMENTSIO PSIKOLOGIKOA, DIMENTSIO SOZIOLOGIKOA, 
INDIBIDUALA O PERSONALA EDO SOZIALA

Lankidetza BAI pertsona kooperantea EZ herrialde kooperantea

Garapena
EZ garatugabeko, garatutako edo, 

BAI garatze bidean dagoen herrialdea
oso garatutako pertsona

Lankidetza eta Garapena kontzeptuen dimentsio pertsonala eta soziala



Garatzea pisua orekatzea da, elikagaiak orekatuz. Eta elikagaiak, mailakatu eta konbi-
natzen ikasiz orekatzen dira. 

Adibidez: ondorengoa konbinazio arau bat da: 

Baina formula hau ez dago erabat osatua: konbinaketa agertzen da, baina ez bakoitza-
ren dosia. Proportzioa hau litzateke:

KH %40 + Koipeak %30 + Proteinak %30

EO (elikadura orekatua) = Karbono hidratoak + Koipeak + Proteinak
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Eta formula honi oraindik, pertsonaren gorpuzkeraren araberako dosifikazioa erantsi
behar zaio.

Garapena (Aurrerapenari ematen diogun beste izena), EZ DA ELIKAGAIEN KONBINA-
ZIOA, ELEMENTUEN KONBINAZIOA BAIZIK. Ez da urtetik urtera, lehertu arte (lehendabizi
norbera, ondoren Lur osoa), pisua irabaztera zuzendutako estrategia. Bere elikaduratik
kanpo zeuden elementu horiekin kontaktua izan ondoren, kooperanteak jaso eta inoiz za-
harkituko ez zaion onura bakarra, bere zeluletan betiko geratuko dena, hori sentitzea da.

4.5. GU, GARAPEN FORMULAREN BILA

SIADECO: Gizarte Garapenerako Ikerketa Elkartea... 37 urte-
ko esperientzia eta bilaketa.

(Egileak.)

Zein da garapenaren formula? Ez dakigu ziur. Lan hau egiteko elkarrizketa sakonetan
parte hartu duten gazteek, era eta modu desberdinetan adierazten dute. 

Umiltasun gehiago, batik bat, umiltasun gehiago, lasaitasun gehiago, ez dakit, bizitza
beste modu batera hartu [...]. Banatzen jakitearen inguruko istorio horiek, daukazuna ba-
natzen jakin, agian betikoa da hori, baina horrela da, joe.

Kamerun, 2001

Bere osagai kulturalaren arabera, proportzioa eta dosifikazioa kalkulatu beharko balitz
ere, formula ez litzateke honetatik oso urrun egongo:

Hauxe da «Lankidetza eta Garapena: Hausnarketa Hololinguistikoa: SIADECOren Lan
Koadernoak Bilduma (SIADECO, 2004)» argitalpenean, Jose Maria Sanchez Carrionek plan-
teatzen duen lankidetzaren eta garapenaren molekula linguistikoaren formula. Proiektu
honetarako geure egiten dugun formula.

Ekoiztu+ Eskertu*+ Partekatu+ Banatu
* «Eskertu» elementuak ondorengo 3 alderdiak hartzen ditu 

barne: ordaindu, berriz hornitu eta mailakatu-graduatu.
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Banaketarik gabe, ez dago justiziarik. Partiketarik gabe, ez dago komunikaziorik. Es-
ker onik gabe, ez dago ilusiorik. Ekoizpenik gabe, ez dago elikagairik. 
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Badira ekoizpen handia, justizia gutxi, komunikazio gutxi eta ilusio gutxi duten gizar-
teak. Ez daude behar bezala garatuta, pertsona bezala garatzeko baliagarriak gertatzen ez
zaizkidalako. 

Badira beste batzuk komunikazio handia, ilusio handia, oso justizia gutxi eta, ekoizpen
txikia dutenak. Aurrekoak baino garatuago daude, baina ni gizaki bezala gara nazaten,
ezinbestekoa da ekoizpena sustatuko duen banaketa martxan jartzea (alderantziz, esplo-
tazioak funtzionatuko baitu). 

Badira ilusio, komunikazio eta justizia handia baina ekoizpen txikia duten gizarteak
ere (gizarte indigenek eta hainbat eta hainbat esperimentu kolektibistek egitura hau dute).
Hiru modeloen artean, hirugarren hau da pertsonak ongien garatzen dituena. Baina oso
hauskorrak dira bere habitata kolapsatzen denean (adibidez: indarrez sartzen badira, de-
forestazioa, kutsadura…). Hori saihesteko, eta pertsona bezala garatzen gehien lagun gai-
tzaketen gizarteak horiek direlako, beharrezkoa da beren ekoizpena sustatuko duten
proiektuetan elkarlanean aritzea. 
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Motak Gizarteen ezaugarriak Beren egoera garapen pertsonalarekiko

1
Ekoizpen handia.

• Ez daude garatuak. 

Oso justizia, komunikazio eta ilusio maila baxua.
• Ez dira ni pertsona bezala garatzeko baliogarriak.

Komunikazio eta ilusio handia.
• Aurrekoak baino garatuago daude.

2 Oso justizia gutxi. • Ni pertsona bezala garatzeko, ekoizpena sustatuko duen banaketa

Ekoizpen txikia.
bultzatuko duen kooperazioa behar da.

3
Ilusio, komunikazio eta justizia handia.

• Pertsona ongien garatzen dutenak dira.

Ekoizpen txikia.
• Beharrezkoa da ekoizpena sustatuko duten proiektuetan elkarlanean

aritzea.

Lehenengo molekulaz, molekula bakarraz hitz egin dugu orain artean, eta maila per-
tsonala besterik ez dugu ukitu (gazte lankidearen identitate pertsonala). Baina nahikoa da
lankidetza eta garapena kontzeptuak berregituratzeko zabaltzen dituen aukera parega-
beak ikusteko.



Partekatzearen balorazioa

Jendea eskuzabalagoa da, duten gutxi hori berehala konpartitzen dute. Etxera
eramaten zaituzte, eta beraientzat nahikoa janari ez badute ere, dutena eskaintzen
dizute.

Duten apuri hori zurekin konpartitzen dute. Etxera gonbidatzen zaituzte, eta
han dena janariaren inguruan ospatzen da eta beraiek ez dute izango zer jan hu-
rrengo egunetan, baina zeozer ospatzen den egunean, aurreko hiru hilabetetan au-
rreztutako diru guztia gastatzen dute zu, beste herrialde batetik zatozelako, eta bi-
zilagunak gonbidatzeko.

Filipinak, 2002

Ordainketaren alderdi orokorra den hornitzearen balorazioa

Kontzientziatuta al gaude zer den benetan bizi-kalitatea eta nola bizi daiteke-
en gure baliabide guztiak eta beste taldeen baliabide guztiak kaltetu gabe? Zer gal-
dera hori da.

E.T., Donostia

Bertako ekoizpena sustatzea xede duen lankidetzaren balorazioa

Postu hartako saltzaileak ezin zuen ulertu ni europarra izanik, tabako horia ero-
si ordez, tabako indioa erostea.

Mikrokreditoak […]. Egiturak sortu, gaitu, ez kanpoko norbait joatea eta zeo-
zer montatzea.

E.T., Bilbao

Partiketaren alderdi funtzionala (Funtzioen banaketa)

◗ Bere beharra:

Proiektuez arduratzen zirenak bertako norbaitengan delegatzeko desiatzen
zeuden, eta ezin zuten. Ez zuten inor aurkitzen.

E.T., Bilbao

Ez zuen beraiengan delegatzen jakin, pixkanaka, aldaketarako denbora hartuz,
eta bera joan zenean, proiektu guztia pikutara joan zen.

E.T., Bilbao

◗ Bere oztopoak:

◗ • Matxismoa:

Gizarte sistema emakumeek sustengatzen dute. Ohikoa zen gizonak herri ba-
tetik bestera zihoan errepide erdi-erdian jasotzea, mozkor-mozkor eginda.

E.T., Donostia
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Hausnarketa emankorraren adibideak («akzio enzimatikoa»)



◗ • Estamentatze zorrotza edo gehiegizkoa:

Ez dakit hierarkiaz zerbait galdetu behar didazun, baina ni pertsonalki asko
markatu ninduen horrek, lanaren barnean zeuden estamentuak.

E.T., Bilbao

(Afrikan) guztia oso hierarkikoa da, ez gizon eta emakumezkoen artean baka-
rrik, baita adin kontuetan ere: zaharra, bera baino gazteagoak direnen jabe dela esan
daiteke.

E.T., Donostia

◗ • Arrazismoa:

Sendagileetako baten ilobak, zuria bera, egin genuen festan han zehar zebilen
bertako neskatxa bat harrapatu zuen. Eta sendagilea bera harritu egin zen… Baina
bere iloba neska beltz batengana hurbildu zelako. 

E.T., Donostia

Ginean baziren zuriago egoteko, benetako erredurak egiten zituzten krema ba-
tzuk. Horren ondoren, azala gorria geratzen zitzaien, eta ubelduraz beteta. Izugarria
da, azala nola markatzen duen.

E.T., Bilbao

Kontatu zidaten, beren umeak zuriagoak jaioko zirelakoan, amek eztia hartzen
zutela haurdunaldian zehar.

E.T., Bilbao

◗ • Esplotazioa:

Kalea pobrezia, eta jende asko lapurretan. Gero jendeak dirua duen zonalde ba-
tera joaten zara, eta kontrastea izugarria da.

E.T., Donostia

Ekoizpena eta ordainketa sintetizatu beharraren balorazioa:

Borondatez lan egin dudan hainbat lekutan, lanpostu bat betetzen ari nintzen.
Musutruk egiteko nahikoa ona banaiz, ez al naiz ba egiten ari naizena kobratzeko
nahikoa ona?

Venezuela, 2001

Egia esan, nik neure esperientzian, baliabide guztiak nituen. Ni haur aberatsen
irakaslea nintzen. Hobe izango zen ni han izan ez banintz. Heziketa eta balioen in-
guruko klaseak ematen nituen, eskola horretara joateagatik diru piloa ordaintzen
zuen jendeari, maila-altuko eskola zen, eta niri ez zidaten batere ordaintzen. Ni han
izan ez banintz, sikiera Mozambikeko emakume bat kontratatuko zuten, eta berari
ordainduko zioten.

E.T., Bilbo
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Gaur egungo prezioek ez dute gauzen balioa islatzen, eta beraiei, eskaintzen
dutenaren truke ordaintzen zaienak ere ez du bere gauzen balioa islatzen […]. Beti-
danik esplotatu ditugu. Orduan, nola salba dezakegu esplotatutako herria?

E.T., Donostia

Han ez zegoen premiazko gaien lantegirik. Han Coca-Cola zegoen, B.P, gaso-
lindegia… asfaltatu gabeko errepideetan.

E.T., Donostia

Nik han ikusi nuena zera izan zen, oso ongi prestatutako pertsonala, baina ino-
lako baliabiderik gabe.

E.T., Gasteiz
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4.6. EZINTASUN SENTIMENDUA: ENERGETIZAZIOA ETA
ULERTEZINTASUNAREN ARTEKO DILEMA

Pena bat da han hiru hilabete pasa ondoren, hainbeste gau-
zetaz kontzientzia hartu eta orain hemen ezer ez egitea. Kezka
hori geratzen zaizu, egia esan behar badet, azkenean ez det ezer
egin. Medicus Mundirekin joan zen beste lagun honekin 2 edo 3
aldiz joan ginen umeei txarla batzuk ematea, oso gauza puntua-
lak, ezertan busti gabe, egia esan.

(Ekuador, 2002.)

Anselm Grüm-ek, edozein ekintza martxan jarri aurretik, sortzen den ezintasun senti-
mendua gainditu beharraz idatzi du.

Hirugarren Munduaren alde konprometitu diren politikoak –idatzi du– eskualde ho-
rietako herriak lagundu ezinean aurkitzen dira. Orain dela hainbat hamarkada Tanzanian
bizi diren misioilariek, inoiz baino gutxiago dakite zer egin, benetan egoerari aurre egin
eta bertan bizi direnei, epe luzerako modu eraginkorrean laguntzeko. Ezintasuna senti-
tzen dute, beren jarduera geldiarazten duten herrialde bereko egituren aurrean. Ezintasu-
na sentitzen dute mundu mailako merkatuaren sare hertsatzailean aurrean, eta baita mun-
duko errentaren pastel handian parte hartze justua lortzeko herrialde txiroek egiten duten
alferrikako ahaleginaren aurrean ere. Eginahalak eginahal, horrenbeste lana egin ondoren,
pastel-zatia gero eta txikiagoa da. Eta, gatazka luzeen ondoren, azkenik, funtzionatzen
duen herri ekonomia eraikitzea lortu denean, tribuen arteko borrokek berriro ere deus-
tezten dute. Afrikan alferrikakoa dirudi garapen baketsu eta egitura ekonomikoaren alde
borrokatzeak. Are gehiago, batzuek, Afrika hilzorian dagoen kontinentea dela pentsatze-
ra etsita daude. Izugarria da nola justifikatzen dituzten hain arrazoi hutsalekin, gauzak
aldatzeko sentitzen duten ezintasuna.

Mutatis mutandi Grüm-ek Tanzania eta Afrikari buruz dioena, Latinoamerikarako ere ba-
lio du, eta baita eufemistikoki «garatze bidean» daudela diogun herrialde guztientzako. 

Ekintza zehatza? Honakoa esan didan jendea buruan daukat: «Aizu, dirua, dirua emai-
dazu hemendik joan ahal izateko». Dirua alde egiteko.

E.T., Gasteiz



Nik inoiz ez det hainbeste frustraziorik ikusi. Nik ezagutu nuen jendeak honela zio-
en: Nik zuria izan nahi det, zu bezala.

E.T., Bilbao

Klinikan oso desilusionauta zeuden, eta azkenean nazioarteko laguntzetatik manten-
tzera etsita zeuden, hala, etor daitezela, etor dadila ez dakit nongo GKEa, montatu deza-
la bere trastoa, eta zerbitu gaitzatela. 

E.T., Gasteiz

Ez dirudi kontsumismoaren gurpila geratzeko asmoa degunki. Orduan, zer eskatuko
diegu besteei?

E.T., Donostia

Ez nuen ni desberdin tratatzea nahi. Ni ez nintzen beraietako bat gehiago, eta horrek
min ematen zidan.

E.T., Gasteiz

Eta umeak, ume batek esan zidan: nire anai bat egunez polizia da, baina gauez gaiz-
kilea da. Bi bandetan dabil.

G.D., Donostia

Eta amorrua ematen zidan ni joatean, gela erabat desaprobetxatuta geratzea, maki-
neri eta tresneri guztia desaprobetxatuta geratzea. 

Peru, 2001

Nik uste nuen gehiagotan eskatuko zidatela nire esperientzia kontatzea. 

E.T., Gasteiz

Nola funtzionatuko bertako pertsonak batek nire egoeran? Bizirik iraungo luke, nik
bezala.

E.T., Gasteiz

Eta ikusi nuen ume bat zapatako kutxa batean sartuta... eta oso gogorra.

Ekuador,1996

Gorago aurkeztu dugun bezalako formulaz kontzientzia hartzeak, bi ondorio kontra-
jarri ditu: batetik, zeozerri zentzua aurkitu edo itzuli ondoren ematen den energetizazioa.
Bestetik, «nik ulertu dudana, besteek ez dute ulertzen edo ukatu egiten dute» frogatzeak
sor dezakeen deseingainua, eta «ez ulertua» izatearen sentimendua. 

Niretzat, hau nire biziko esperientziarik onenetakoa izan da.

E.T., Gasteiz

Profesionalki ez nintzen baliagarria sentitu, eta pertsonalki den-dena oso txarra izan
zen: antolaketa, ni nengoen komunitatea, inguruko jendea, dena.

E.T., Gasteiz

Egun guztia lanpetuta geunden: ume asko ziren, jende gutxirentzat.

Kolombia, 1998
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Eta kontraesanak ikusita esan nion nere buruari: a tomar por saco, goazen ondo pa-
satzera.

Peru, 2000

Horrelako egoera biziz gero gu guztioi gertatzen zaiguna, hots dilema batean harra-
patuta sentitzea, gertatzen zaio ere lankideari. Hau da, zeozer ulertzeak eragiten duen
energetizazioa, eta ez ulertua sentitzeak eragiten duen frustrazioa. 

Hasiera batean besteei, guk ulertu duguna ulertarazten saiatuz atera nahi izango dugu
dilema horretatik. Baina orokorrean, lehen esan bezala, saiakera hori antzua izaten da: bes-
teek ez dute guk ulertzen duguna ulertzeko beharrik sentitzen, beste behar batzuk dituz-
te, edota, itxura egiten dute, ados edo ez ados agertuz (beste horrek bizi duen momen-
tuaren edo duen izaeraren arabera). Beraientzat, dialektika joko bat besterik ez da. Izan
ere, ez da posible bizipena komunikatzea; bizipenaren komunikazioa ez da bizipena bera,
komunikazioa da. 

Telebista irudiekin gertatzen den gauza bera gertatzen da: Telebistaz ikusten duena-
rentzat Etiopiako gosetea ez da bertan dagoenarentzat bezala; lehenengoarentzat, «gai in-
formatiboa» da, eta bere aurrean posizionatuko da ala ez. Bestearentzat hil ala biziko gaia
da.

Indian, egun berean, haur bat jaiotzen ikusi nuen, eta haur bat hiltzen ikusi nuen. Bi-
zitza eta heriotzaren arteko kontaktu horrek erabat markatu nau. Nire barnean ezagutzen
ez nituen sentsazioak topatu nituen; nire barnean identifikatu nituen […].

E.T., Gasteiz
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Gakoa ere ez da bestearen arreta irabaztea. Mundu hori ezagutzen dugunok ongi da-
kigu «iraupen luzeko» gai baten aurrean (Amazoniako herri indigenen deuseztapen siste-
matikoa, adibidez) astebetez interes informatiboaren xede izateak (lankide baten bahiketa
puntuala zela eta), sortzen duen ezintasun sentsazioa. Batipat horren ondoren berriro ko-
munikabideen isiltasun garratza jasotzen denean, «gai hori landu zen bere garaian, orain
gaurkotasun informatiboa duten gaiak beste batzuk dira» aitzakiarekin. Gaurkotasun in-
formatiboak modak ditu. Bizipenak, ez. 

4.7. BIZIPENAREN INDIBIDUALIZAZIOA ETA HURBILTASUN ARIKETA

Brisa izena zuen, nire neskatila kuttuna izan zen non jaiota-
koa zen jakin behar izan genuelako […] ez zuen hitz egiten, bi
urte bete zituen ni han nengoela, beno, bagenekien azaroan jaio-
takoa zela, 19an jarri genuen, hala nahi izan genuelako, eta nik
alde egin bezperan agur-afaria egin zidaten, eta, ba hori, umeekin
nengoen eta «beno umetxoak, banoa afaria det eta, baina bihar
zuekin bazkalduko det» eta neskatxak «chao mama» esan zidan.
Eta ni nigarrez taxian, eta beno…

(E.T., Bilbao.)

Bizipena giza harremanez osatuta dago. Jakineko pertsonak dira, hezur-haragizkoak,
indibidualizatuak, gure bizitzan sartu direnak, eta bere bizitzan sarrarazi gaituztenak. Bai-
na hori ezin daiteke transmititu, beste sakontasun, beste erliebe, beste dimentsioa du. 

Ni nire txoferrarekin primeran moldatzen nintzen, egun guztia berarekin pasatzen
nuen, Caracasetik ibili behar banuen eta, beti berarekin. Eta ‘Angel’ izena zuen (Aingeru),
eta nire Angel zen. Bi Angel zeuden, bi txofer Angel izenekoak, eta Angel eta nire Angel zi-
ren. Eta bera txoferra zelako atzean joatearen kontua eta, niri oso gaizki iruditzen zitzai-
dan, eta ni aurrean nindoan, berarekin. Ba adiskideak egin ginen.

E.T., Bilbao

Dimentsio honi INDIBIDUALIZAZIOA deitzen diogu. Une horretan, bestea arketipo ge-
nerikoa izateari utzi eta izen propio bihurtzen da. «Indigena arhuako» bat izateari utzi eta
«Roberto» bihurtzen da; «nekazari ekuatoriarra» izateari utzi eta «Rosita» bihurtzen da; ai-
tarik gabeko ume bat izateari utzi eta «Lubian» bihurtzen da... 

Hori baino lehen, estereotipoa izateari utzi dio, eta arketipo generikoa bihurtu du. Bi-
zipenak, arketipoa gainditu eta estereotipoa behin betirako libratzen du («beltzak horrela-
koak dira... Hego Ameriketakoak honelakoak...»). Baina horretaz gain, norberaren nahiz
bestearen izen propioa, gu guztiok nahaspilatu eta bestearengandik gordearazten gaituen
talde-anonimotasun horretatik libratzen du.

Erreza gertatzen da norberak egindakoarekiko ardura saihestea, masa, artalde, multzo
baten barnean gaudenean. Uniformearen anonimotasunak babesten dituen gatazka arma-
tuetan, soldadu askok bere alderdirik okerrenak ateratzen dituzte, bere alderdirik krudel
eta basatienak, egoera «arruntean» inoiz azaltzeko gai izango liratekeela imaginatuko ez
luketen alderdiak. Baina bere izenaz ezagutzen dudan beste horrek, nire izenaz deitzen
nauenean, Jainkoak bere izenaz deitu zuen eta inon ezkuta ezin zitekeen Kain bezalakoa
naiz: nire anaiaren patuarekiko dudan ardura asumitu egin behar dut (Gen. 4,9).
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4.8. ENERGETIZAZIOTIK EKINTZARA DAUDEN ERRESISTENTZIAK

Kooperazioaren inguruan hemendik zeozer egitea pentsatu
izan det, baina oso alferra naiz eta… Ez dakit, ideiak ez ditut ba-
tere argi oraindik.

(India, 2001.)

Noiz ematen da energetizaziotik ekintzarako pausoa? Gestalltari esker, jakin badakigu
hori energetizazioak, erretroflexioak eragindako erresistentzia gainditzen duenean gerta-
tuko dela: kontzientzia-hartzea «unitate didaktiko errepikaria» bihurtu ordez (hots, behin
eta berriro entzun nahi duenari botatzen zaion «txapa» bihurtu ordez), beste zeozer egiten
da. Zeozer hori ume bat babestea izan daiteke, norberaren soldataren %0,7 lankidetza
proiektuari eskaintzea, etorkinei laguntzea, kontsumo ohiturak murriztea... 

Mendebaldeko kontsumismoak, gure satisfakziorako egiten diren lan super esklabo-
ak beste lekuetara eraman ditu. Epe luzera helburua ez litzateke zeozer konkretua eska-
tzea, (baizik eta) hemengo ohiturak aldatzea.

E.T., Donostia
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Beraz, ezintasunari irtenbidea aurkitzeko, ezinbestekoa da nork bere izena besteen bi-
zitzan txertatu dela onartzea eta besteen izena, nire bizitzaren parte bezala asumitzea. La-
gun hurkoa aurkitzea, berarekin hurbiltze ariketa bati hasiera ematea da. Hurbiltze arike-
ta horrek, aurretik ezin gaindi zitezkeela uste genituen hesiak botako ditu, nork bere
mugak gainditzeko indarra emango du, eta lankidetza, erabat oinarri desberdin batetik
planteatuko du. 



Ez dirudi guk kontsumismoaren gurpila geratzeko asmoa degunik, beraz, zer eskatu-
ko diegu besteei?

E.T., Donostia

Gure soldataren hamarrena Hirugarren Munduko proiektuetarako ematen degu.
Badakit ez detela ez denborarik, ez eta esfortzurik eskaintzen, zer egia da gaur egun la-
naren eta umearen artean ez detela inolako aukerarik, baina jakin badakit nirea den zeo-
zer hara iristen ari dela.

Kolombia, 1997

[…] baina gero da coca-colaren efektua bezala, hasikeran zatoz gasa topera, baina gas
hori joaten doa eta hori joaten doa ez bazara ONG edo elkarteren baten sartzen eta efek-
tua joaten doa. Zer edo zer geratzen zaizu, baina asko joaten zaizu.

Kolombia, 2002

Ni egiten ari naizen lana, nik uste det lotura handia duela, ni alde horretatik pozik
nago, ze da hona datozen etorkinak, hemen ez dute inolako baliabiderik, eta hemen pres-
takuntza bat ematen zaie, elektrizitate pixkat jakin dezaten, gizartean moldatzen […],
beno hori kooperazioa ez da, ez?

Peru, 2001

Baina bilatzen ari garen erantzuna eman diezaigukeen galdera planteatzeko modurik
onena, zera galdetzea da: zerk eragiten du lankidea ekintzara pasatzea, (eta beraz bere ga-
rapenaren zikloa osatzea), eta zerk eragozten dio pauso hori emateak? Baina galdetu de-
zakegu baita ere, eta hortik hasiko gara, zer gertatzen den energetizazio maila gorenean
metatutako kontzientzia, akziora pasatzen ez denean.

Ba zera gertatzen da, kontzientziak atzera egiten duela. Lehenik eta behin, erretrofle-
xio izateari uzten dio; aurrerago, proiekzio bihurtzen da («errua... politikoena da, Sistema-
rena, GKEena bere muturra sartzearekin, Programarena...»). Aurreraxeago introiekziotik
pasatzen da («etxea eta lanaren artean harrapaturik nago, nahiago nuke horrela ez egotea,
baina ez du erremediorik»); eta azkenik desentsibilizazioan amaitzen du («bere garaian oso
gauza polita izan zen, inozo samarra nintzenean, baina orain pertsona heldua naiz, eta gau-
za praktikoetara dedikatzen naiz, badakizu, lana eta gaur egungo bizimodua»)..

Une horretan eragin handia izan nuen nigan, baina nire bizitza 8 urtetan asko aldatu
da, eta kooperazioaren kontu hori bigarren maila batera pasa da. Jakin badakit gainera
denbora luzez bestelako jokabidea izan nuela, baina hori ere amaitu zen. Bi urtez gazteei
kooperazioari buruzko hitzaldiak eman nizkien, baina denbora aurrera joan ahala, uzten
joan nintzen.

Peru, 1996
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Zikloan aurrera egitea: garapen kooperatiboarekiko erresistentziak gainditzea

Atzera egitea: energetizazio maila gorenetik ekintzara pasatzen ez denean

Gestalltaren zikloa



Egia esan, eta oro har nabarmen positiboa den balorazio baten barnean, lankideek,
GKEentzat dituzten kritikarik garratzenak, ez dira lankideen proiekzio hutsak, kontzien-
tzia hartzearen eta energetizazioaren arteko bidean atzera egiten ari diren lankideak bai-
zik. Lankide hauek, energiaz hustutzen ari dira, epe laburrean ekintzaren bat aurrera era-
mateko aukerarik ikusten ez dutelako. Eta aldiz, puntualki, bere garaian asko sentsibilizatu
ondoren lankidetza lanbidetzat hartu zuten, eta gaur egun inolako sentsibilitaterik ez du-
ten hainbat burokrata «ekintza solidarioetatik» bizi direla ikusten dute. Baina hori beste
kontu bat da. Eliza, politika, edota zientzia medikoa ere, beraiek jada galdu duten fedea
besteei komunikatzeaz bere bizimodua egin duten pertsonez beteta daude. «Zupatzaileak»
deitu geniezaieke, baina porrot tamalgarria baino ez da, errukarria, eta norberaren ezinta-
suna kudeatzeko gaitasun faltaren ondorioa besterik ez dena. 

[…] nik lagun asko ditut lankidetzaren munduarekin zerikusia dutenak, eta GKE ba-
tzuetako bazkide naiz… baina kooperazioaren munduae negozioa bihurtu dela iruditzen
zait, gehiegi profesionalizatu da […].

Peru, 1997

[…] baina ni ez nago GKEen mundu horretan sartuta, eta esaten dizut ba, nik misio-
larien antzeko zeozer ziren mitoa nuen, eta hara joan nintzenean hartu nuen desengainua
[…].

Bangladesh, 1995
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[…] eta beste horrelako makro ONG hauek, katxondeo bat dira, niretzat hori katxon-
deo bat zen, han zegoen jefea edo burua, eta ez dakit ze soldata zuen, arriskugarritasu-
nagatik, ez dakit zergatik, dauzkate kotxazo batzuk del kopon, kriston kotxeak eta horre-
la.

Honduras, 2001

Komertzioarekin amaituko nuke, munduko justizi-sistema aldatuko nuke, GKEak ken-
duko nituzke, zer azkenean, gehienak, sistema kapitalistaren parte bihurtzen dira.

E.T., Gasteiz

«(Indigenek) 500 urte daramatzate: lehendabizi konkistatzaileak, ondoren kautxero-
ak, ondoren misiolariak, orain GKEak, eta gero petrolio-enpresak. Zer geratzen zaie? Gra-
bagailuak nahi dituzte, Coca-Cola edaten dute, jeans-ak eta Calvin Klein eskatzen dute…
hiltzeraino zaurituta daude»

E.T., Gasteiz

4.9. EZINTASUNAREN KUDEAKETA SORTZAILEA: AURKITU DIREN
SUBJEKTUEI DAGOKIEN ADITZAREN BILA

[…] eta oso ongi […] sendagaiak eramateko […] eta nik esan
nien ‘nik hitza ematen dizuet botika kontuetan, ahal deten guztia
bidaliko dizuedala, ez naiz batere moztuko’, gauzak mugitzen
saiatu naiz eta horrela mojei gehiago laguntzen diet, beraiek Ka-
merunekoekin harremanetan daude.

(Kamerun, 2001.)

Ezintasuna modu sortzailean kudeatuz gero, ekintza solidarioa lortu ahal izango dugu
(lehendabiziko zikloan aurrera egiten laguntzen duen ekintza da ekintza solidarioa).

Nola? Aurkitu dugun subjektuari (izen propioari) dagokion aditza bilatuz.

Ekintza sinple eta begi-bistako hau, ezkutatuta, gordeta dago. Hain zuzen ere, arrazoi
bakar batek eta arrazoitzat har daitezkeen arren, egiazki ondorio besterik ez diren adar
anitzek ezkutatu, gordetzen dute. Funtsezko arrazoia zera da, kantitateak kualitatea irens-
ten duela (bere menpean jartzen du). Adarrak aldiz, zera dira, gure bizipena bizi ondoren,
proiektuaren jarraipena etenda dagoela ikustea. Ez gara urtero gazte berriak hartu eta es-
perientzia bizi ondoren leku berean «uzten» dituen Borondatezko Euskal Gazteria Lankidea
Programaz bakarrik ari; baita subjektua aurkitzea helburutzat zuen esaldia, inpertsonala
bihurtzen duten lankidetza erakunde desberdinez ere: 

«Nicaraguan behar dute» esatetik «Oswaldo eta Ritak gaur Waspanen behar dute […]». 

Baina egiazki aditza ez da «behar dute», hurrengo esaldia osatzerakoan agertzen dena
baizik:

Behar naute honetarako (Rafaelitorentzat ikerketa beka bat lortzeko, Angustias hiri-
burura joateko txartela lortzeko, uztarri bat lortzeko, herriarentzako ur-putzua lortzeko...)

Gaur egun, ezerk ez du lankidetzaren sintaxiaren garapenerako hain oinarrizkoa eta
ezinbestekoa den arau sinple hau ezartzeko biderik ematen. Ez Programak, ez gizarteak,
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ez GKEek. Programa edo sistemaren ezaugarri nagusia (eta gure mendebaldeko hezkun-
tzan disko gogorrean grabatzen zaigun programa edo sistemaz ari gara), pertsona arrun-
ten bereizgarriak ezabatzean datza, anonimoak bihurtzen dituen arte, (tele-inposaturiko
«idoloekin» gertatzen denaren kontra27); inpertsonaltasunera itzuli aurretik, hamabost mi-
nutu eta erdiko fama. Eta aldiz, hurbiltasuna pertsonalizazioan dago, pertsonalizazioak ba-
karrik ematen baitu lagun hurkoa ezagutzeko aukera.

Lankidetzak distantziak murriztu behar ditu, hau da, bestea lagun hurko gisa, eta ez
estereotipo edo arketipo gisa, ezagutzeko aukera eman behar du.

Zentzu honetan adierazgarria da, lankideei gehien gogoratzen dutena zer den galde-
tzen zaienean, begietan eta bihotzean grabatuta zer geratu zaien galdetzen zaienean, la-
gun hurko hauek, bere izen eta guzti, aipatzen dituztela. 

Gainditu behar da programak duen lorpenik handiena alferrik galtzeak suposatzen
duen kontraesana: hau da, «bestea» anonimotasunetik ateratzea lortu ondoren, (esaldia
ezagutu diren subjektuei dagokien ekintza bilatuz osatu ordez), esaldi hori inpertsonaliza-
tu egin delako, amaitu gabe geratzea.

Azken atala, lankidetza-arauaren komunztadura hau sustatzea helburu duten estrate-
giak planteatzea zuzenduko dugu.
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27 Kontrakoa dirudiena ere prozesu horretako parte ere bada: jokabide sentsazionalistak eta balio hutsalak na-
haspilatzen dituzten eta hiritar anonimoarekin identifikatzeko gaitasuna duten pertsonaiak «masa-heroi» katego-
rira igotzeko abilidadea. 



Gaixo bat zen, han ingresatuta zegoen, Benifas izena zuen, eta nire gauzak
usaindu nahi izaten zituen beti, nire kamiseta pare batekin geratu zen.

Kamerun, 2001

Ospitalean zegoen Mari Silva erizainaz asko gogoratzen naiz, oso ongi tratatu
gintuen, ospitaleko uniformearekin gogoratzen det. Behealdean, urdina zen, eta goi-
ko partean hartzatxoak zituen.

Filipinak, 2002

Bi momentu izan dira, eta biak umeekin. Ume bat genuen, oso-oso ederra zen,
nik haur guztien izenak nekizkin, eta honena beti ahaztu egiten zitzaidan, Jose Mi-
gel izena zuen gainera, ez zen izen zaila. Eta ume hau, bere familiak utzi egin zuen
eta adoptatu egin zuten. Baina handik bi hilabetera, adoptatu zuen amak esan zuen
ez zuela umea nahi eta itzuli egin zuten. Orduan egun batean egun pasa joan nin-
tzen berarekin, eta esaten nion «piruleta bat nahi?» Eta berak «ez eta ez». Dena «ez»
zen. Bost urte zituen, eta joan baino 3 egun lehenago, guztiei agur esaten hasi nin-
tzen, banan-bana, eta berak heldu, begiratu eta esan zidan: «zuk ere utzi egin behar
nauzu», eta lur jota utzi ninduen. Eta itzuli bezperan, neskatxa bat bazegoen, Brisa
izena zuen, nire neskatila kuttuna izan zen non jaiotakoa zen jakin behar izan ge-
nuelako… ez zuen hitz egiten, bi urte bete zituen ni han nengoela, beno, bagene-
kien azaroan jaiotakoa zela, 19an jarri genuen, hala nahi izan genuelako, eta nik alde
egin bezperan agur-afaria egin zidaten, eta, ba hori, umeekin nengoen eta «beno
umetxoak, banoa afaria det eta, baina bihar zuekin bazkalduko det» eta neskatxak
«chao mama» esan zidan. Eta ni nigarrez taxian, eta beno…

E.T., Bilbao

Oso ongi moldatzen nintzen txoferrarekin. Mundu guztia atzean zihoan kotxe-
an, bera txoferra zelako. Niri hori oso gaizki iruditzen zitzaidan, eta ni aurrean eser-
tzen nintzen, berarekin. Horrek lankide egin gintuen. Angel izena zuen (Aingeru), eta
aingeru bat zen gainera. 

E.T., Bilbao

Harremanetan gaude, telefonoz hitz egiten degu, lau urte pasa dira, ahizpa dei-
tzen genion elkarri.

E.T., Bilbao
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4.10. EZINTASUNA GAINDITZEKO EGIAZKO BALIOAK ETA «SINESMENAK»

[…] eta Karmen, moja, 30 urteko neska bat zen, medikua
zen,[…] eta nik esaten nion «baina nola liteke zu bezalako neska
gaztea […].» Iruditzen zitzaidan zegoela… ez dakit, denbora al-
ferrik galtzen edo moja bezala, ez? […] eta berak esan zidan: «ba-
tzutan bide bat hartu eta zoriontsu zarela ikusten dezu, eta ez
dizkiozu buelta gehiago ematen».

(Kamerun, 2001.)

Sentsibilizazioak berarekin, aldi berean norberaren ezintasuna onartzea dakarrela iku-
si dugu. Ezin daiteke pasa norberaren ezintasuna onartzetik ezintasun hori kudeatzera, in-
digestiotik digestiora pasa gabe.

Nik nahi detena zera da, ni maitatzea, eta pentsatzen det jende gehienak ere hori
nahiko duela, batez ere hori. Eta hara joan nintzenean maitasun asko jaso nuen, azalekoa
ala sakona, berdin zait, baina oso ongi hartu ninduten. Orduan, nire esku dagoena behin-
tzat, egiten saiatuko naiz.

Peru, 1996

Ezintasuna kudeatzearen inguruan, J.M. Sánchez Carrión-ek28, ondorengo planteamen-
dua egiten du:

Libratu baino lehen, ezintasun sentimendua disolbatu egin behar da (giltzurruneko
harriekin gertatzen den bezala). Harria digeritzea zer den, Ebangelioetan adierazita dago,
oso modu sinbolikoan bada ere, «harriak ogi bihurtzeko» tentazioari emandako erantzu-
nean. Harria ezintasunaren metafora gisa hartzen badugu, atzera-proiektatutako barne-
kanpo basamortuaren lehortasunaren metafora gisa, ogi bihurtzea «esistituko ez balitz be-
zala egitea da; begiak beste nonbait ipintzea, hitzez estaltzea, mozorratzea».

Tentazio honi Kristok (Kontzientzia Biziak) emandako erantzuna zera da: «gizakia ez
da ogitik bakarrik bizi; gizakia Jainkoaren ahotik irteten den hitz orotik bizi da» (Mateo 4,4)

Ezintasuna ezin da pentsamendu lineal, materialista hutsaren bidez disolbatu. Izan
ere, Lucas ebangelistak (4, 1-3) lehendabiziko azterketa gainditzeko «nahikotzat» ematen
du erantzunaren lehen zatia, «gizakia ez da ogitik bakarrik bizi». Baina pentsamendu «mun-
dukoia», politikoa, ekonomizista, kuantitatiboa, ez da nahikoa. Izan ere, bere horretan in-
dargabea da. Pentsamendu hori, materiala soilik ez den (meta-fisikoa baita) buru batek di-
geritzeko, ezinbestekoa izango da Bizitzaren menpe jartzea («Zure Jainko Jauna adoratu,
eta Bera bakarrik gurtuko duzu» Mateo 4,10). Ezintasunak, egiazko balioen enzimak behar
ditu digeritzeko. Hots, balio espiritualez ari gara, Espiriturik ez duten balio bakarrak bur-
tsakoak baitira. Baina, gure harrizko kultur hauen adeigabetasun ikonoklastak, «espiritual»
hitza konfesionalismo erlijiosoarekin identifikatzeko joera duenez (fanatismo erlijiosoare-
kin nahastera iristen ez denean), esan dezagun: balioak, pentsamendu kuantitatiboak (ma-
teria kudeatzea edo manipulatzea helburu duen pentsamenduak, eta estrapolazioz gizakia
–egitura material gisa– manipulatzea helburu duen pentsamenduak), zinismoaren eta ba-
liabide naturalen eta gizakien esplotazio suizidaren menpe ez erortzeko behar dituen es-
piritualtasun, filosofia edo giza-altruismoko enzima-dosiak dira. 

Leonidas Proaño liberazio-teologoak, hain zuzen ere, «Jainkoan sinesten dut, nire bu-
ruan eta komunitatean» izenburua jarrio zion bere autobiografiari. Liburua, ezintasuna di-
geritu eta berau kudeatzeari buruzkoa da. 
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Orain esan dezakegu «sinesmenak» gizakien ezintasuna digeritzen duela. Sinesmen
hori osoa izan daiteke, balioanitza, Proañok adierazten duena bezalakoa. Baina baliobaka-
rreko sinesmena ere baliagarria da, prozesua martxan jarri eta enzimen akzioari hasiera
ematen diolako. 
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Horrela adierazten du J.M. Sánchez Carrión-ek:

◗ Jainkoarengan sinestea, BERARENGAN sinestea, «gauza guztien gainetik» dagoen,
berezko konszientzia bat duen, eta bere zatien batura baino gehiago den BERAREN-
GAN sinestea da. Fede honek, Bizitza, bizirik ez duten zatien batura besterik ez iza-
teak (gauzak, objektuak) eragiten duen angustiaz libratzen gaitu. Sinesmen honek
konfiantza transmititzen digu: bai kanpo-unibertsoan, baita gure barne munduan
ere, (eraiki, gurutzatu edo imaginatzen ditugun basamortuak direnak direla ere), in-
darrean eta gure eskura dagoen edertasuna, ontasuna eta sentiduaren Iturriarekiko
konfiantza. 

◗ Komunitatearengan fedea izatea, osatzen nauen (gu bat egiten gaituen) beste ba-
tengan (zu+zu+zu multzo batean) fedea izatea da. Fede honek disolbatu egiten du
bestea aurkari, lehiakide, kontrako edo areriotzat hartzea eragiten duen angustia. 

◗ Bestalde, nire buruarengan dudan fedea, nire balioan sinesten dudanean bakar-ba-
karrik da erreala, hots Ebangelioetan esaten dene, nire «talentuan» sinesten duda-
nean. «Talentu» honetaz ari garenean, ez gara dohain intelektualez ari soilik; nik, iza-
ki bakarra naizen neurrian, badut munduak ikusten ez duen dohain bat («lurrazpian
dagoena»); eta dohain hori lur azalerara ekarri ahal izango dut, bestek pentsatu, sen-
titu edo esaten dutena alde batera utzi eta «nik nigan sinesten dudanean». Eta hori
ezinezkoa izango da, barne basamortuaren lehortasunaren, bakartasunaren sakon-
tasunean, «ni nire buruarekin» harremanetan jartzen ez naizen bitartean. Kontaktu
hori ematen ez bada, ez da horretarako aukerarik ez dagoelako, denborarik ez da-
goelako baizik, hots, Biblian aipatzen diren «berrogei egun» horien faltarengatik. Ez



dugu ulertzen Espiritua dela nia basamortura daramana («Espirituak orduan Jesus ba-
samortura gidatu zuen, deabruak tenta zezan», Mateo 4,1 eta «Jesus, Espiritu Santuz
beteta, Jordanetik itzuli, eta Espirituak gidatuta, basamortura abiatu zen», Lucas
4,1), kontraesanez betetako mundu honetan bere bizitza kudeatzen lagunduko dion
aingerua aurki dezan. Horrela ulertzen ez badugu, bigarren egunerako psikiatra edo
psikologora joan edo eramango gaituzte, eta ezintasuna digeritu eta kudeatu ordez,
Prozac digeritzen eta kudeatzen hasiko gara. 

4.11. GARAPEN KOOPERATIBOAREN SEKUENTZIA IDEALAREN
FORMULAZIOA: GAZTE LANKIDEEN HELTZE-ZIKLOA

Nik gauza asko bizi izan nituen, hiru hilabete oso intentsoak
izan ziren. Ez dakit, nik aldaketa pertsonala oso handia dela uste
det. Bi urte pasa izan balira bezala zatoz. Erabat aldatuta zatoz.
Handitu bazina bezala.

(Peru, 1996.)

Bila gabiltzan arauaren lehen urratsa beraz, «nork bere burua ezagutu eta onartzea» da.
Honek, lehen sintetizatu dugun molekularen bigarren partikularekin du zerikusia: ekoizte-
tik, eskertzera doan urratsa da. Abentura honetara «ekoizle» bezala joan naiz (kooperan-
tea, teknikoa, exekutiboa, aktorea). Nire ezintasunaz jabetzen naiz. Sinesmenaren edozein
eraren bidez digeritzen dut ezintasun hori (Bizitzaren Jainkoarekiko fedea, hartzen nauen
komunitatearekiko fedea, ez egiten dudanarengatik, baizik eta beraien artean egoteak, be-
raietako bat egin nauelako; nire buruarekiko fedea, emaitza kuantitatiboak nahi dituen gi-
zarte honetan nire ezkutuko dohaiak, nire baloreak azaleraziz). Ekoizle aprendiz izateari
utzi, eta pertsona bezala berraurkitzen dut nire burua. 

Hau gertatzen denean, pertsonengan mobilizatzen den lehen gauza (inoiz bizitzan le-
hen aldiz, batez ere klase faboratuetako gazte mimatu eta onartuen artean), eskerrak ema-
teko gaitasuna da: besteei, nork bere buruari eta bizitzen ari den biziari (izan eta orain arte
baloratu ez diren pribilegioez jabetuz eta onartuz). 

[…] itzuli nintzenean iturria ireki nuen eta «ura det, eta hemendik edan dezaket eta
interruptoreari eman eta argia pizten zait» […] ez dakit, burutik gauza asko pasatzen zaiz-
kizu eta pentsatzen dezu… daukazuna askoz ere gehiago baloratzen hasiko zeala».

Ekuatore-Ginea, 2002

[…] nik uste det gehien liluratuko lituzkeena zera izango litzakela: guk gure etxeetan
«ras» egin eta ura magikoki irteten dela ikusteak.

E.T., Donostia

[…] kanpainak egin, egunero egiten ditugun hainbat eta hainbat gauzen balioaz kon-
tzientzia hartzeko: baso bat ur edaten degunean, gure ur-beroko dutxa hartzen degunean
[…].

E.T., Donostia

Asko baloratzen zaituztenean harro sentitzen zera, pertsona hobea sentitzen zera.

Venezuela, 2000

EUSKAL GAZTE LANKIDEEN BIZI-IBILBIDEAK
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Ematen dezuna baino gehiago jasotzen dezu, bete-beteta zatoz.

Kamerun, 2001

[…] eta ez dezu inor ezagutzen, eta denbora laburrean gauza asko bizitzen dituzu.
Eta gauza horiei aurre egiteko eta ongi funtzionatzeko gai zeala ikusteak, nik uste det se-
gurantza, konfiantza pixkat ematen dizula.

Peru, 1996

Harro sentitu nintzen, bost laguni tornu-ikastaroa eman nien, eta gero pertsona
horiek lanpostu bat izateko aukera izugarri handiak zituzten, eta handik egun batzuetara
bere familiak mantendu zitzaketen, ni horrek asko asebete ninduen.

Peru, 2001

LANKIDETZA ETA GARAPENA KONTZEPTUAK OPERATIBIZATZEKO INTERPRETAZIO KODEAK
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Hortik sortzen den autoestima, ongizate gizarte honetako hainbat eta hainbat gazte
eta nerabek harro agertzen duten neurriz kanpoko nartzisismoaren oso bestelakoa da. Nar-
tzisismo honek, ziurtasun falta handia ezkutatzen du gainera. Baina nartzisismoa ez da gai
ezintasuna, frustrazioa, desengainua kudeatzeko. Autoestima, aldiz, alderdi horiek ongi
kudeatuz gero sortzen da. Komunitatearen esperientziak, gauzak partekatzearen espe-
rientziak sortzen du autoestima. 



4.12. KOOPERAZIOAREN BIRDEFINIZIOA: KONTAKTUA, ETA «NORK BERE
BURUA EMATEAREN» BIZIPENA, «EMATEAREN» IDEIAREN ORDEZ 

[…] nik uste det erakutsi, gutxi erakutsi diedala. Nik uste det
beraiek gehiago erakutsi didatela niri. Sendaketak egiten erakutsi zi-
daten, zer nik hain sakonak ziren ultzerak sendatzen ez nekien, eta
papaya ostoak erabiltzen zituzten, eta nik pentsatzen nuen ‘ze naz-
ka, nola sartuko dezu hori hor’, baina sendatzen zuen, eta orbain-
tzen zen. Eta mojak niri azal-mentuak egiten erakutsi zidan, osa-
suntsu zegoen azalarekin, odolean pegatuz haragiak hor hel zezan.

(Kamerun, 2001.)

Interpretazio honen harira, lankidetza, zentzu dinamiko eta dinamizatzailean, opera-
zio komunitario gisa birdefini dezakegu; operazio komunitario hau, «ematearen» ideia
(norberak dakien zeozer, ikasitako zeozer beste norbaiti ematearen ideia), «nork bere bu-
rua ematearen» («besoak zabalik» hartzen gaituen komunitate batean) bizipenarekin or-
dezkatzearen ondorioa da. 

Bizipen horretatik sortzen da «komunitatearekiko fedea». Ez komunitate abstraktu ba-
tekiko fedea, baizik eta nire izena eman diedan eta bere izena eman didaten pertsonekin
osatu dudan unitatearekiko fedea. Komunitatea sortzeko, ezinbestekoa da basoa osatzen
duten zuhaitz guztiek izen propioa izatea. Futbol talde batekiko komunitatea sentitzen dut
bere jokalarien izena ezagutzen dudalako, bere aurpegiak, ezaugarriak, indargune eta ahu-
leziak, nire paisaian txertatzen ditut. 

Gertatzen dena zera da, gorago azaldu dugun bezala, kontaktua izateak ala ez izateak,
komunitatea mantentzea edo bertan behera geratzea dakar. Lankideak, bere kontaktua
eten ohi du, lotura komunitarioa hasi eta gutxira. Hona itzultzen denean, lankideak auke-
ra desberdinak ditu: harremana bere kabuz mantentzea, (distantziak ipintzen dituen ozto-
poak handiak izan arren), edo berak bizipen-loturarik izan ez duen komunitateari zuzen-
dua izateak, abstraktuegia egiten duen eta barne-barnean deskafeinatuta sentitzen duen
lankidetza esperientziarekin jarraitu (GKEren baten edo sentsibilizazio kanpaina baten bi-
dez). Hots, laguntzen dituzten komunitateekin harremanetan dauden pertsonekin lanki-
detzan aritu, bera ibili zen proiektuetan ez bada ere. 

4.13. KONTAKTUAREN KATE-MAILAK: ELKAR ONARTZEA ETA PARTEKATZEA

Eva hurbildu zait, eta bere alabarentzat antibiotiko batzuk
eskatzeko esaten dit, gorra geratzen ari dela, onddoak dituela be-
larrian […] 16.000 pela gastatu behar ditu. Evak hilean 15.000
pela irabazten ditu […] eta nire buruari esan nion ‘eros itzazu pas-
tilla horiek eta ume horrek ongi aditu dezala’. Nola ez nizkion ba
pastilla horiek erosiko!

(GKEen ordezkaria.) 

Aurretiaz esan bezala, garapen kooperatiboaren sekuentzia idealak, logikoak, (garapen
kooperatiboa lankidearengan emango den heltze-zikloaren osatzea bezala definituz), aurkitu
den subjektuari (subjektuei) dagokion aditza aurkitzea eskatzen duen komunztadura-araua
berfinkatzea eskatzen du. Subjektu horiengandik sortu behar du, ez besteengandik, beste sub-
jektuak beste esaldi bateko subjektuak direlako, beste batzuek egindako esaldietako subjek-
tuak dira, eta niretzat esaldi inpertsonal edo gehienez pasibo erreflexu besterik ez dira. 

EUSKAL GAZTE LANKIDEEN BIZI-IBILBIDEAK
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«Ekuatogineanoak gutaz hauxe behar dute» esatetik, «Maria Mbungek honetarako be-
har nau» esatera pasako naiz. Aditza, adibidez hauxe izan daiteke: «istripu batean hanka
bat galdu zuen bere alaba Angelinarentzat protesi bat erosteko baliabideak lortzeko».

Protesi hori lortzeak, lankideari, bere talentuan, bere sinesmenaren balioan oinarri-
tzen diren aukera desberdinak zabaltzen dizkio. Erraza da nazioarteko lankidetzan federik
ez izatea. Baina oso zaila da Maria eta Angelitan federik ez izatea beraiekin lankidetzan ibi-
li ondoren, hobe esanda, «interakzio errealean ni beraiekin ko-operatu ondoren». Ko-ope-
razio horri aurrera egiten uzten badiot, «ni esaldi horren osagarri zuzena naizela» desku-
britzen dut (behar naute). Eta esaldia aldatzen jarraitzen badut (eta neu esaldiarekin batera
aldatzen jarraitzen banaiz), hurrengo pausoa esaldia transitiboa ez dela deskubritzea da:
esaldia elkarkaria da (behar dugu elkar). Eta aldi berean beraiek, ni subjektutzat nauen
«ekintza beharrezko» baten osagarri zuzenak dira. 

Nik Mozanbiken ikusi dudana, eta gehien aldatu nauena zera izan da, jendea ona dela
ikusteak. Ontasuna esistitzen dela. Ni lehen oso pesimista nintzen.

E.T., Bilbao

Irtenbide zehatzak ez daude beren esku, baizik eta gure esku, laztasunaren, austeri-
tatearen kulturan sartzea.

E.T., Donostia

Nikaraguan ez dute bi seme-alaba ditut esaten baizik eta «bi seme-alabek naute».

E.T., Donostia

Urrutitik begiratuta, besteak bakarrik behar gaituela uste dugu, eta bere beharrek ez
dutela amaierarik. Gertutik, hurbiltasunean, bestea beharrezkoa egiten zait, inoiz pentsa-
tzerik izan ez nuen moduan. Samariar Onari bezala, egia da niri, sendatzeko, nire balioaz
kontzientzia hartzeak ematen didan oreka beharrezkoa zaidala: kasu batzuetan, parabolan
bezala, sendatzea fisikoa da; beste batzuetan aldiz, sendatze emozionala da. Beste ba-
tzuetan mentalki sendatzeko beharrezkoa zait: hainbeste heriotz eragiten dituzten este-
reotipo eta aurreiritziak diren adimenaren ikusezinezko minbizitik sendatzen nau. Eta ba-
tik bat espirituaren paralisiatik sendatzen nau: guk utzi diegun gutxi horrekin nekez bizi
diren horiek bizitzarengan duten erabateko fedea sentitzen dugunean, zaila da bizia eta bi-
zitza nahastea, eta Bizitzan ez sinestea, ez sortzea.

Gero igual egun txarra det, triste nago, oso estresatuta, eta nire lankideekin nengo-
en, eta berdin; eta patiora irten eta haur batzuekin jolasten hasten nintzen, eta niretzako
alibio bat zen, beraiekin oso ongi nengoen.

E.T., Bilbao

Bizitza honetan ditugun hainbat gauzek batere garrantziarik ez dutela konturatzeko
balio izan dit; bizia guk egiten deguna baino askoz ere sinpleagoa dela; eta guk ikusten di-
tugunak baino askoz ere gauza gehiago daudela, ikusteko denborarik ere ez ditugunak.

E.T., Bilbao

Egiten ari den euri guzti horri arren, esperantza mantentzen dute. Hemen ur baso
batean itotzen gera, eta beraiek bizitzari zentzua aurkitzen jarraitzeko gai dira.

E.T., Bilbao

LANKIDETZA ETA GARAPENA KONTZEPTUAK OPERATIBIZATZEKO INTERPRETAZIO KODEAK
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◗ Aurrerapena izenek osatzen dute. Indibiduazio elementuak dira. Argumentuak
«izenik kendu ez diezazuten». Pertsonalizazioa aurrerapen faktorea da. Gu guz-
tiok bagara.

◗ Aurrerapena osasuna ere bada: bizitza modu osasuntsuan bizitzeko gaitasuna.
Osasuna fisikoa da, emozionala (bizitzaren gora-beherak angustiarik gabe bizi-
tzeko gaitasuna bezala definituta) eta mentala. Hirurak elkarrekin aritzen dira,
eta ontzi komunikatuek bezala funtzionatzen dute.

◗ Aurrerapena nor bere burua laguntzen uzteko gaitasuna eta umiltasuna da. Nork
bere burua laguntzen uzten ikasi behar du. Independentzia eta dependentzia-
ren arteko gatazkatik irten, elkarrekiko interdependentzia lortzeko.

Iturria: SIADECO.

Gauzatzea, kontaktua lehendabizikoz egin zuten (bideratu zuten, edo hobe, asmatu
zuten) pertsonen ondorengo belaunaldikoengan gerta daitekeen «sendatze» batetik etorri-
ko da, ziur aski. Mundu bakoitzaren alderdirik onena partitzeko gai izan den belaunaldiak,
(baita kasu partikularren eskala txikian, banantzea ekarriko ez duen adopzio-moduetan
pentsatzen ari gara, bi itsasertzetako bikoteen seme-alaben elkarrekiko-tutoretza) parte-
katzea modu zintzogoan ulertuko duen munduari abiapuntua emango dio.

Benetako apustua hurrengo belaunaldietan egongo dela uste dugu.

Niri gustatuko litzaidake itzultzea.

E.T., Bilbao

Ez naiz itzuliko.

E.T., Bilbao

Ni ez naiz itzuliko.

E.T., Bilbao

Nire kasuan, nik harreman gehiena umeekin nuen, eta beldur pixkat ematen dit; zer
horietako batzuk ez dira egongo, auskalo zer egoeratan egongo den baten bat, zer hiriko
jende pobreenaren seme-alabak ziren.

E.T., Bilbo

Izan ere banaketarena, zintzilik geratzen den ikasgaia da, ekoizpenaren bidez, elkar
onartze eta parteketaren bidez soilik komunika daitekeena.

Hori iritsi bitartean, printzipio on bati helduko diogu, merezi duen errekonozimendua
eskainiz, berarekin partituko duen horizonte hurbilean gara dadin. 

Gure Detxeparek, bere obraren amaieran idatzi bezala: Debile principium mellior fortuna
sequatur.

EUSKAL GAZTE LANKIDEEN BIZI-IBILBIDEAK
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Aurrerapenaren «formula» osatzen duten elementuak
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5
Probokazioa 

eta hobekuntzarako 

iradokizunak





5.1. GARAPEN-LANKIDETZAN FASE BERRI BATEN SORRERA PROBOKATU 

[…], nik haur guztien izenak nekizkin, eta honena beti ahaz-
tu egiten zitzaidan, Jose Migel izena zuen gainera, ez zen izen zai-
la. Eta ume hau, bere familiak utzi egin zuen eta adoptatu egin zu-
ten. Baina handik bi hilabetera, adoptatu zuen amak esan zuen ez
zuela umea nahi eta itzuli egin zuten. Orduan egun batean egun
pasa joan nintzen berarekin, eta esaten nion «piruleta bat nahi?»
Eta berak «ez eta ez». Dena «ez» zen. Bost urte zituen, eta joan
baino 3 egun lehenago, guztiei agur esaten hasi nintzen, banan-
bana, eta berak heldu, begiratu eta esan zidan: ‘zuk ere utzi egin
behar nauzu’, eta lur jota utzi ninduen. 

(E.T., Bilbao.)

Gaztelaniazko garapen hitza («desarrollo»), gaztelaniazko «erroilu»-tik dator («rollo»,
gaztelaniaz), zein aldi berean (portugesetik, 1405), gurpiltxoa hitzetik («rutulus») datorren. 

Hau oso interesgarria da, lineala ez, baizik eta ziklikoa, zirkularra den «garapenaz» min-
tzo baitzaigu. «Develop» (ingelesez) «Développer» (frantsesez) «desenvolupament» (katala-
nez) hitzek ere ideia bera transmititzen dute. «Garapenaren» kontzeptu honen adibiderik
onenak testu biblikoak edo israeldarren Torah bera dira: gordetzeko «bildu» (gaztelaniaz
«enrollan») eta irakurtzeko «hedatu, zabaltzen, garatzen» direnak (gaztelaniaz «desenrollan,
desarrollan»). 

Garapena zentzu honetan uler dadin gonbidatu nahi zaituztegu: estimulu faltarengatik
bilduta dagoen liburu bat (berdinen arteko, igualen arteko kooperazioarena) hedatzea, za-
baltzea. Edo agian, liburu hori gure arretatik aldentzen duten bestelako «kontuetan» sar-
tuta gaudelako. 

Beste leku batean lankidetza zer den azaldu dugu; ikus dezagun orain zertan datzan
«garapen» mota hau.

Garapena, txaratilaren ardatza den pieza metalikoa, norabide batean, hots liburua za-
baltzen duen norabidean, mugitzean datza. Pieza bertikala da, eta erroilua erditik zehar-
katzen du.

121121



Hizkera ekonomizistan, «garapen ardatzez» hitz egiten da, baina hori garapena zentzu
linealean ulertzen delako gertatzen da. Garapenak ardatz bakarra du, eta ardatz hori ba-
karra da erroilu guztiarentzat.

Beraz, ondorioz, gure «kontu» guztientzat (politikoak, kulturalak, nazionalak, tribalak,
arrazazkoak) komuna izango den ardatza aurkitzen ez dugun bitartean, garapena ezinez-
koa izango da. 

Zein da gizaki bezala garatu ahal izateko amankomunean dugun ardatza? Ez dakigu
erantzuna. Baina galdera gisa planteatzea, galdera hau esparru guztietara zabaltzea (baita
bizipen kooperatiboetara ere), erantzun guztiak aditzea, gu guztion eta bakoitzaren «kon-
tuak» biltzen dituzten ala ez dituzten ziurtatzea…, kooperazio fase berri bati hasiera ema-
teko pizgarririk onena izan daiteke. 

EUSKAL GAZTE LANKIDEEN BIZI-IBILBIDEAK

122122

5.2. LANKIDETZA ETA EUSKAL GAZTERIA LANKIDEA PROGRAMA HOBETZEKO
HAINBAT IRADOKIZUN

Euskal gizarteak orohar eta euskal gazteek zehazki lankidetzaren eta garapenaren in-
guruan halako gizarte sentsibilitatea29 izateak egiten du neurri handi batean Euskal Gazte-
ria Lankidea Programa sortzeak. Programa honen helburua, bertan parte hartzen duten
gazteak «sentsibilizatzea» edo «beren sentsibilitatea elikatzea»30 da, hirugarren munduko-
ak deituriko herrialdeetan lankidetza eta garapen bizipen errealak proposatuz.

Argi geratu den bezala, Programak eragin sentsibilizatzaile handia du hain aberasgarria
den experientzia horretatik igarotzen diren gazteen artean. Baina antzematen da ere sen-
tsibilizazio pertsonal horrek ez duela gizarte sentsibilitatea behar adina atzeraelikatzen. 

29 Ez da lan honen helburua gizarte sentsibilitate hori nola elikatzen den aztertzea. Baina bai Euskal Gazteria
Lankidea Programak sentsibilitate hori ahalik eta ongien kudeatu dezan oinarriak finkatzea.

30 Sentsibilitatea zentzumenak eta zentzua zabaltzearen ondorioa da. Zentzumen fisikoez nahiz gauzek duten
zentzuei buruz ari gara. Adibidez, hausnarketara, inteligentziara zabaltzea, etab. Kasu honetan, sentsibilitateak
bi kontzeptuekiko (lankidetza eta garapena) irekiagoak ala itxiagoak ote gauden adierazten du.



Ez atzeraelikatzearen arrazoi nagusia zera da: sozialki, gazte lankideen bizipena isola-
tuta geratzen da, sentsaziotik bakarrik komunika dezakeelako31. Izan ere, orain arte32 ez
dute izan esperientzia hori bere egin eta garapena eta lankidetza, modu logikoan, zentzu-
hizkuntza komun «unibertsalean», interpretatu eta adierazteko33 aukera eman dien haus-
narketa lantzeko aukerarik. 

PROBOKAZIOA ETA HOBEKUNTZARAKO IRADOKIZUNAK

123123

Sentsibilitate pertsonala

EUSKAL GAZTERIA 
LANKIDEA PROGRAMA

EKINTZA

Gizarte sentsibilitatea

Heltze-fasea

31 Sentsaziotik egiten den komunikazioak ez du gizarte balore iraunkorrekin konektatzen, eta beraz unean-
unekoa eta iragankorra egiten du.

32 Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritzak bizipenen azterketa eta interpretazioen in-
guruko proiektua erabaki izanak egin dezake Programa heltze-fasetik gauzatze-fasera igarotzea.

33 Interpretazioaz ari garenean, (baloreen ikuspuntutik) bizipenak izan duen zentzuaz eta esanahiaz ari gara.

Lankidetza esperientziak
(bizipenak): gazteen

«pasadizoetan»
atomizatzen dira, eta ez

dute gizarte
sentsibilitatea elikatzen

Hausnarketa:
Garapenaren eta

Lankidetzaren sen
onaren hizkuntzan

bizipena adierazteko
gaitasun logikoa

Adierazi daitekeen
bizipena (zentzua eta

esanahiarekin)

Baina gizarte sentsibilitatea atzeraelikatu ahal izateko, lankidetza eta garapen hizkun-
tza unibertsala posible egiten duen hausnarketa honetaz gain, interesgarria litzateke Pro-
gramarekin lankidetza esperientzia garatzen duten gazteek, indibiduaziotik, ekintza kua-
litatiboa bideratzea, lankidetzarekin «harreman berria» izan dezaten. Ekintza honek
gizartearen sentsibilitatea areagotuko du, ekintzari zentzua eta esanahia ematen dioten
kontzientzia hartzetik abiatzen direlako. Lankidetza eta garapenaren ikuspuntutik kualita-
tiboki maila altuagoko ekintza da. 



Une honetan, Programaren garapenaren ikuspegitik, Euskal Gazteria Lankidea Progra-
maren funtzionamendua, operatibitatea eta jarraipena hobetu dezaketen elementuak txer-
tatzen dituzten jarduera ildo desberdinak proposatuko ditugu. 

◗ Kanpo laguntzarekiko menpekotasuna sortu edo areagotzen duten kanpo baliabi-
deak txertatu baino, baliabide propioak mobilizatzeari lehentasuna emateak koope-
razioa hobetuko du (komunitate onuradunaren baliabide propioak mugiaraziko di-
tuzten baliabideak). 

Eta menpeko kooperazioa hirugarren adarra litzateke. Hara joan, baina lanabesik
eman gabe. Herri pobre batera janaria behin eta berriz eraman dezakezu, baina janaririk
ez duten egunean, telefonoz hots egingo dizute.

Peru, 2001

Iruditzen zait oso erreza dela hemendik dirua eraman eta egin gauza batzuk […] ba
gero nezesidade hori sortzea, zuk behar dezu ehun ume eman eskolara, bale nik eraman-
go dizkizut baina hurrengo urtean berriro beharko dezu ume horiek eskolaratzea, ez det
egingo ezer ez hori aldatzeko eta hola igual hiru urte barru zuk bidaltzen dituzu eta ez
dezu nere laguntzarik behar, ibiltzen dira proiektua harrapatu nahian bezala, eta hori bai
hemengoak eta bai hangoak.

Peru, 1998

Lagundu, normalean han bertako erakundeak laguntzen dira. Adibidez, Choco-n,
etxeak ibaiaren bi aldeetan dauden zonalde bat da, janariak ibaitik iritsi behar du. Parami-
litarrek ez dute janaria iristea nahi, bertan bizi direnak alde egin eta beraiek okupatu nahi
dutelako. Ba, badaude talde kolonbiarrak paramilitarrekin harremanetan daudenak adibi-
dez, gobernuarekin, janari hori bertara irits dadin. Erakundeak egiten duena da han dau-
den erakundeak, kolonbiarrak, lagundu.

E.T., Bilbao

[…] zer nik uste det beraiek dituzten arazoak elikatu egiten ditugula ematen diegun
laguntzarekin […]. Nik uste det laguntzeko modu bakarra, hortaz jabetu eta horren kon-
tra ari diren, bertan dauden erakundeak laguntzea dela». 

E.T., Bilbao
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Sentsibilitate pertsonala

EUSKAL GAZTERIA 
LANKIDEA PROGRAMA

EKINTZA

Hausnarketa

Gizarte sentsibilitatea

Gauzatze-fasea



◗ Modu kooperatiboan funtzionatzen duten proiektuak sustatzea kooperazioa hobe-
tuko du.

Ez dituzte ez bitartekoak, ez beste gauza piloa. Orduan, nola eman nahi diezu ez
dakit zeri buruzkoikastaro bat, gero beraiek ikasitakoarekin aurrera ateratzeko baliabide-
rik izango ez dutela badakizunean.

Peru, 2001

Beraiek proiektu horiek bermatzen zituzten, jarraipena bermatzen zuten. Urte piloa
zeramaten misiotan, ez gara bapatean diruarekin desagertuko den pertsonaz ari.

E.T., Donostia

Bertan behera geratu diren proiektuak, behin bukatu ondoren ere, jendeak ez diela-
ko jarraipenik eman. Azkenean ez dakizu arazoa zein zen, jendeak ez zuela proiektu hori
nahi, utzikeria, baliabide falta, ez dakizu. 

E.T., Bilbao

◗ Han topatzen den egoerara erabat egokitu («ikusi, entzun eta isildu») eta hemendik
eramandakoa inposatzearen artean, tarte handi bat dagoela ulertzeak kooperazioa
hobetuko du: hemengo jendearekin, bertan liderrak prestatu behar dira. Hau egite-
ko bi aukera daude: hangoei hemen prestakuntza teknikoa ematea, ala hemendik
doan jendearekin prestakuntza jasotzea. 

[…] jendea prestatu, beraiek han erakus dezaten, ez dakit hori posible izango den.
Adibidez, ur korrontea nola erabiltzen den erakutsi, eta beraiek komunitate osoari erakuts
diezaioten.

Peru, 1996

«Nik badakit Indiaren kasuan adibidez, oso kultura sendoa dutela. Eta hain zuzen
mendebaldeko kulturak ateratzen dituela hortatik, balio horietatik. Nik uste det beraiek
han komunitateetako liderrak deitzen dituztenak gaitu egin beharko liratekeela, eta plan
txikiekin hasi. Ba jende horrek guztiak jakin dezala zer egiten duen, eta komunitatearen
alde lan egiten jakin dezan…hezi, bertakoak batez ere hezi beraiek dituzten gauza on guz-
ti horiek baloratu eta berreskuratzeko».

E.T., Bilbao

◗ Kooperanteek hauxe ikastea kooperazioa hobetuko du: zer da kooperazioaren ga-
rapena, dauden denotazioak antzeman ditzaten (denotazioak daudenean), eta ez
daudenean, modu konszienteago batean denotazioak eskain ditzaten. 

Ez dakit zer den lankidetza, nik uste dut izan behar zela gehiago, egoerak aldatzen
saiatu baina ez bertan eraginez hango errealitate konkretu batean, dagoena onartu eta
izaten utzi.

Venezuela, 1996

Eskola bat zeukaten ez zuena funtzionatzen, lagundu egin behar genuela eskolan lan
egiten eta konturatu ginen lehenengo astean guk bakarrik ezin genuela ezer egin eta zeu-
den arazoak beste batzuk zirela.. Lankidetza, zuk zure interesak eta zure jakituria edo eza-
gutzak beste batzurekin partekatzea, jendearekin batera beraien garapena lortzen lagun-
tzea, beraiekin lan egitea beraiek erabakitzen dutena egiten laguntzeko.

Venezuela, 1998
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Hango jendeak antolatuta egon behar du, bere garapenean parte hartu behar du,
garapena ezin da hemendik inposatu… gauzak modu jakin batean egin behar dira, eta oso
garrantzitsua da gauzak egiteko modua. Ezin daiteke esan jada nik laguntzen det, baizik
eta hau egin dadin lankidetza eskaintzen degu; lankidetzan hangoek ere parte hartzen
dute.

GKEen ordezkaria 

◗ Hizkuntza ikuspegia kontuan hartzeak kooperazioa hobetuko du (edo aurretik pres-
takuntza finantzatzea): ez bidali Mozambikera portugesik ez dakien pertsonarik, In-
diara ingelesik ez dakienik, edo Madagaskarrera frantsesik ez dakienik. Baina koo-
perazioa hobetuko du baita ere latinoamerikar herrialdeetara doazen lankideak
bertako erregistroetara moldatzen jakiteak. 

Nik adibidez pentsatzen nuen, hizkuntza bera hitz egiten degu, baina ez ez iguala. El-
kar ulertzen genuen, baina baziren ere harrapatzen ez nituen gauzak; eta beraiek berdina
gertatzen zitzaien, ez zizkiguten hainbat gauza harrapatzen.

E.T., Bilbao

Gurekin zihoanak ez zekien ezer. Hasieran gaizki, oso gaizki pasa zuen. Mundu guz-
tia niri zuzentzen zitzaidan, nik ulertu egiten nielako… eta bera alde batera geratu zen.
Berak oso gazki pasa zuen. «Hemen erreferentzia zu zera», esaten zuen, «eta nik hemen
[…].

E.T., Bilbao

◗ Proiektua, bertan egiten den egonaldiarekin amaitu ordez, (Eusko Jaurlaritzaren la-
guntzaz), handik itzuli eta hurrengo sei hilabetetan egin beharreko ekintza edo
proiektuarekin amaitzeak kooperazioa hobetuko du. 

[…] hona etorri, eta historia hemen hasten dela iruditzen zaigu, Euskal Gazteria Lan-
kidea programaren emaitzak ikusten hasten garenean, edo horrela izan beharko luke
behintzat. Baina hori horrela izan dadin, programa ezin daiteke amaitu bidali ditugun gaz-
teak hona itzultzerakoan. Hor failatzen degula iruditzen zait.

GKEen ordezkaria

[…] baina hona itzultzerakoan guk esaten diegu, begira, aukera hauek dituzue, eta
ekin bideari, zer guk ezin diegu kasurik egin. Eta gu bezala, beste asko egongo dira… ezin
degu jende hori guztia atenditu, eta asuntoa hor amaitzen da.

GKEen ordezkaria

◗ Horizontea besteak egiten ari direna hobetzea izan arren, ongi egiteko formula bi-
latzen saiatzeak, kooperazioa hobetuko du: programa aldiro ebaluatuz, eta Europa-
ko beste herrialdetako esperientzia berritzaileak ezagutuz (Holanda, Suezia, Dani-
marka, etab). 

[…] zuek honetara dedikatzen zerate, eta errazago ikusiko dezue. Ez det esango
%100 ikusiko dezuela, baino kopuru adierazgarri batzuk izango dituzue. Zenbat, zenbat
daude leku bakoitzean?

GKEen ordezkaria 

Euskal Gazteria Lankidea Programa hau, Madrilen Gaztediaren Institututik aurrera
eramaten ari ziren beste programa bati erantzun nahian sortu zen. Madrileko programa
hori indarrean dago oraindik, profesionalei zuzenduta dago nagusiki […]. Baina gai honen
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inguruan, gure lehen ideia geure gazteria sentsibilizatzea izan zen, batik bat kooperazio-
aren munduaren inguruan sentsibilizatzea.

Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza

◗ Errealitatea eta espektatibak bat etortzeak kooperazioa hobetuko du. Esperientzia-
ren errealitatea «sentsibilizazioa» baldin bada, kooperanteak «sentsibilizagai» gisa
doala, eta ez kooperante gisa, jakin behar du.

[…] errealitateaz jabetzeko, egin daitekeenaz eta egin ezin daitekeenaz jabetzeko,
zer momentu batzutan badirudi mundua irenstera goazela… Orduan zu hara zoaz, berta-
koekin harremana dezu, proiektuek nola funtzionatzen duten ikusten dezu, jendea nola-
koa den eta horrela, hona itzulitakoan […]. Programaren xedea orduan […] sentsibiliza-
zioa da, ez kooperazioa.

Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza

Nik lankidetza zuzenagoa izango zela uste nuen, baina iruditzen zait era honetako
gauzak lankidetzan hezitzeko (nire seme-alabak, nire ingurunea…) baliagarriak direlat.
Gazte Lankide programaren ordez, gazteen sentsibilizazio programa deitu beharko litza-
teke, sentsibilizatzeko modu bat da. Eta beste ikuspegia ematen dio hara joaten denari,
transmisio-bide bihurtzen da.

Venezuela, 2000

Programa honek lortu dezakeena sentsibilizazio lana da, guk hango esperientzia edu-
ki eta guk hemengoei txapada sartzea […]. Baina zer lortu eta zer aldatu, zer egin behar
dut hiru hilabetetan, ez daukazu ezer egiteko aukerarik, urte betek ere ez dauka.

Honduras, 2001

[…] lankidetzarako sentsibilizazioa da, ez? Agian planteatu behar da, ez hemendik
ezer egitera joango garela, baizik eta beste kultura ezagutuko degula… Eta nik uste det
horrek etorkizunean jendearen ikuspegian eragingo duela, ez? Lankidetzara dedikatu 
ala ez.

Bolivia, 1997

◗ Hautaketa prozesuaren zorroztasunak kooperazioa hobetuko du. Azpimarratzekoa
da kasu gehienetan hautatutako pertsonak egokitasun baldintzak betetzen zituztela,
baina objektiboki, harritzekoa da sexuen arteko desoreka (ikus 15. orrialdeko grafi-
koa), eta subjektiboki, «hautatuak izatearren dena ematen zutenen» aurrean, hainbat
kasutan «hautatuak izatea espero ez zuten» pertsonak hautatu direla dirudi. Honen
atzean, azken hauek, bere espektatiba falta zela eta, esperientziari zuku gehiago ate-
rako ziotela, eta egoera errealera hobetu egokituko zirelaren ustea egon zitekeen.

[…] Programa egiteko eskabide hauek atera ziren, eta nik nirea bete nuen, baina es-
perantza handirik gabe. Oso zaila iruditzen zitzaidan ni hautatzea eta horrela. Baina hala
izan zen, hautatu egin ninduten, eta beno, niretzat ametsa bezala zen […].

E.T., Gasteiz

[…] orain ere badago engainatu nahi zaituena, dena partekatu nahi duela dioena, zer-
bitzua eskaini nahi duela dioena, baina dinamika batean ala bestean konturatzen zera –eta
beno, dinamikak horretarako daude– pertsona hori bidali eta agian 15 egunetan jada ez
dizula funtzionatuko. Hobe litzateke urtero baten bat gehiago ekarri ahal izango bagenu,
beraien artean mezua zabaldu, eta doazenak beste kontzeptu batekin joan daitezen.

Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza
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[…] beraiek izena emateko entregatzen dituzten fitxa horietan, badago galdera bat
motibazioen inguruan, eta badira oso onak diren motibazioak, ‘beste kultura bat ezagutu
nahi det, mundu honetan injustizia asko dagoela iruditzen zait, eta deguna partekatu egin
behar degu’ eta horrelakoak. Normalki, nik uste det jendeak izena ematen duela espe-
rientzia izandako norbaitek komentatu diolako, eta esperientzia ona izan du horrek, ahoz-
aho komunikatzen da… sistema ona iruditzen zaie hara joateko. Egongo da bai gizarte
gaiekiko kezka handiagoa duen jendea… baina beno, gutxi batzuk besterik ez.

GKEen ordezkaria

Nik uste dut programa ondo dagoela baina uste dut ere jende guztia ez doala moti-
bazio edo, hasieran erakusten dituen motibazioak eta gero bertan erakusten dituenak ez
direla berdinak ordun hor igual zaindu behar luketela pixka bat ze jende bidaltzen duten.

Filipinak, 1996

◗ Hemen errentagarria den lanak, solidaritatean inbertitzea kooperazioa hobetuko
du. Jakin baitakigu esperientzia honek izaeraren heltzea, eta egoera eta erronka al-
dakorretara egokitzeko gaitasunaren heltzea dakarrela. 

[…] ba han oso gizarte maila desberdinetako pertsonekin egon ginen harremanetan,
eta oso maila intelektual eta ierarkiko desberdinetako pertsonekin, eta ez dakit, igual gi-
zarte-harremanak landu nituen, testuinguru desberdinetan kokatzen ikasi nuen, eta nire
hemengo bizitzarekin zerikusirik ez zuten egoeretan gainera, ez?

Bolivia, 1997

Lanari dagokionez, bitarteko gutxirekin lan egiten ikasi nuen. Bizimodua nire kabuz
bilatzen. Eta imaginazioa botatzen. Orduan, ikasi… zure kabuz moldatzen, atzerriko herri
batean zaude, eta hasieran dena oso arraroa egiten zaizu. Eta ezerri beldurrik ez izaten.

Venezuela, 1998

Han era guztietako umeekin lan egin nuen (lapurrak…), eta hemen aldiz ijituek ere
beldurra ematen didate. Janaria eta garbitasunari buruz ere gauza bera. Egoera desberdi-
netara egokitzeko dezun erraztasuna.

Peru, 1996

Asko ikasi dut... eta bizitzan egiten dituzun gauza guztietan, daukazun guztia eman,
ez? etxean bazaude eta amari bisita egiten badiozu ba amari lagundu eta hor egon..eta be-
harrean berdin, berdin, lan egin behar da a tope, sin cotilleos, sin pijadas, sin no sé qué, dau-
kazun guztia eman.

Ekuador, 1996

Nik gauza asko bizi izan nituen, oso hiru hilabete intentsoak izan ziren. Ez dakit,
aldaketa pertsonal handia dagoela iruditzen zait. Bi urte pasa izan balira bezala. Oso des-
berdina zatoz. Handitu izan bazina bezala.

Peru, 1996

◗ Hemendik (garatze bidean dauden herrialdeentzat) baliagarria den lana errentaga-
rria izateak, kooperazioa hobetuko du; bokazio kooperatiboa duten pertsonek mo-
dus vivendi duina (ez espekulatiboa) izan dezaten. 

Kooperazioaren mundua, negozio bihurtu da. Gehiegi profesionalizatu da. Eta niri
iruditzen zait profesionalizazio eta prestakuntza maila egokiak behar dutela izan, koope-
razioaren munduan ez da nahikoa borondate ona izatea.

Bolivia, 1997
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[…] momentu bat iristen da non zeure buruari kalte egiten ari zerala ikusten dezun.
Lanpostu bat betetzen ari zera, musutruk, boluntario gisa edo praktikatan. Zure buruari
edo beste norbaiti ukatzen diozun lanpostua da hori. Eta momentu bat iristen da non
ezetz esaten dezula, tuntuna sentitzen zera, osasun mentalarengatik.

Venezuela, 2001

[…] baina ez det inondik ere ezer doan egingo, nik lan piloa egin izan det… boluta-
riotza egin dudan hainbat lekutan, lanpostu bat betetzen ari nintzen. Eta beno, doan egi-
teko nahikoa ona baldin banaiz, ez al naiz ba kobratzeko nahikoa ona izango? Ez, igual ze-
ozer kobratzen detenean daukaten tuntun sentsazioa desagertuko zait.

Venezuela, 2001

◗ Sentsibilizazio kanpaina guztien argumentazioan, garatze bidean dauden herrialde-
ekiko laguntza, gure gizarteari neurri kanpoko kontsumismoak eragiten dion kalte-
arekin lotzeak kooperazioa hobetuko du. 

[…] gazte lankidearen esperientzia hori, nire bizitzan kontsumoarekiko mentalitate
kritikoa osatzen joateko beste urrats bat izan zen.

Bolivia, 1997

[…] agian ni ere saiatzen naizelako horrelako gauzak kontutan izaten, birziklatzeare-
na, kontsumoa ez dakit nola, eta materialismoari garrantzia gutxiago ematen.

Ekuatore Ginea, 1997

Nik badakit nire kotxearekin mugitzen naizen bakoitzean, edo plastikozko ur botila
bat erosten deten bakoitzean, eta zorroan ez dakit zer sartzen didaten bakoitzean, nik ja-
kin badakit horrek datozen belaunaldiengan injustizia handiak eragingo dituela, zer ho-
rrek eragina ere badu ingurugiroan. Eta irtenbide zehatzak ez daude beraiengan, geuregan
baizik, austeritatearen, laztasunaren kulturara abiatu behar degu. Eta laztasun horrek
beste herrialdeengan ere eragingo du, beren garapena ahalbidetuko du.

G.D., Donostia

◗ Beren herrialdeetan izan diren kooperanteak, hemen etorkinen «gizarte solaskide»
izateak, kooperazioa hobetuko du. Solaskide izateko aukera handiak daude: talde
horietako haur eta gaztetxoen aisialdiko begiraleak, gizarte laguntzaileak (Ekuado-
rreko errealitatea ezagutu duten kooperanteei ikasketa-bekak eman ekuadortarrek
Gipuzkoan dituzten arazoak azter ditzaten, adibidez). 

Ni orain egiten ari naizen lana, nik uste det harreman handia duela lankidetzarekin,
eta alderdi horretatik pozik nago. Hona datozen etorkinekin ari naiz lanean, hemen ez
dute inolako lanabesik, eta prestakuntza eskaintzen zaie: elektrizitate pixkat erakusten
zaie, gizarte-ingurunean mugitzen…

Peru, 2001

[…] gero ere nire lanean etorkinak daude, edo umeak ere, nik eskolan egiten dut lan
eta etorkin asko etortzen dira. Pixka bat uztartu, Euskal Herriko mundua, kanpotik dato-
zenekin. Geurea galdu gabe besteei ateak zabalduta edukitzearena.

Venezuela, 1996
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Agian klaseak Eusko Jaurlaritzaren hezkuntzan eman ordez, agian etorkin talde
batean eman ditzaket, jende irekiagoa izango da, gizarte esparruari irekiagoa dagoena, eta
burua «zabalagoa» duena.

GKEen ordezkaria 

[…] gaur egun etorkinen gaia kooperazioaren barnean sartuko nuke. Hona itzuli eta
etorkinekin lanean ari diren hauek, primeran iruditzen zait, gaizki pasatzen ari den jendea
bideratzen laguntzen ari dira.

Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza

◗ Programak oihartzuna, ala oraindik hobe, ahots propioa izatea kooperazioa hobe-
tuko du: kooperanteak harremanetan jarriko lituzkeen aldizkariak (digitala, adibi-
dez), eta agian baita hango pertsonekin ere harremanetan jartzeko lagungarria ger-
ta litekeena, hausnarketa eta hobekuntza proposamenak, barne nahiz kanpoko
zentsurarik gabe eztabaidatzeko aukera emango luke. Honekin batera, interesgarria
litzateke Programan parte hartu duten kooperanteek izandako ibilbide desberdinak
aztertzera zuzendutako jarraipen sistema lantzea.

Eta komunikazioaren kontuari garrantzi handia ematen diogu […] eta itzuli ondoren
elkarrekin komunikatzeari.

GKEen ordezkaria

[…] bildu beharko genituzke, baita posta elektroniko bidez beraiek kontatzen dituz-
ten gauzak ere.

GKEen ordezkaria 

Gure gazteek, izan duten bizipena nola transmititzen duten planifikatu behar degu,
hori da programak oraindik gainditu ez duen gaia. Hau da, egituratu, gazteak itzultzen di-
renean jakin dezaten nola egin, zer komunikatzea oso gauza zaila da, nola egin dezake eta
ze bitarteko eskainiko dizkiogun guk egin ahal izateko.

GKEen ordezkaria 

Derrigorrezkoa izan beharko lukeela iruditzen zait, mundu guztiak bizi beharko lu-
keela horrelako esperientzia bat, eskolatik bertatik, baina Hego Amerikara joan behar izan
gabe. Hemen bertan. Ziur nago horrela bake eta zoriontasun gehiago egongo litzatekeela
munduan.

Peru, 1996

Benetako apostua etorkizuneko belaunaldietan dago.
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