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IPARRALDEKO KOOPERATIBAK

SORTU, IRAUN, ALDATU
Eraldaketa sozialaren inguruko eztabaida bero-bero dago Ipar Euskal 
Herrian eta Frantziako Estatuan oro har. Hitzen gibeleko esanahia zein 
da? Dena ez da eraldatzaile, dena ez da sozial. Gurean kooperatibek 
izandako bilakaerari errepasoa egin dio Xabier Itzainak Lanki ikertegiaren 
Kooperatibagintza Topaketetan. Bere ustetan, gizarte ekonomia 
indartzen ari den fase berri batean sarturik dago.

“Berrikuntza sozial guztiek ez dute gi-
zarte eraldaketa ekartzen, dependitzen 
du hitzen gibelean zer ezartzen den”. 
Horrelaxe laburbildu du Xabier Itzaina 
Bordeleko Unibertsitateko ikerlariak 
egun ekonomia eraldatzailearen baitan 
dagoen eztabaida nagusietako bat. Mon-
dragon Unibertsitateko Lanki ikertegiak 
ekainaren 3an Eskoriatzan antolatutako 
IV. Kooperatibagintza Topaketetan hitz 
egin zuen Itzainak.
 Topaketek kooperatibagintza eta eral-
daketa sozialaren arteko harremana az-
tertzea zuten helburu, eta bi mundu ho-
rietan dabiltzan eragileak elkartu ziren. 
Xabier Itzainak antropologiaren arloan 
duen esperientzia baliatu zuen azal-
tzeko badaudela zuzenki ekonomikoak 
ez diren arrazoiak garapen ekonomiko 
eraldatzailea ekar dezaketenak: “Guk 
lurralde erregimena deitu diogu”. Bere 
hitzetan, lurralde bateko eragileen ar-
tean dagoen konfidantza, erregulazio 
ekonomiko eta politikoa, eta arazo pu-
blikoak definitzeko parte-hartze maila 
funtsezko dira “tokiko garapena” gizarte 
ekonomiaren ardatz bihurtzeko. Premi-
sa horrekin, Iparraldean gizarte ekono-
miak izandako ibilbidearen irakurketa 
egin du ikerlariak, eta hiru fase bereizi 
ditu: sortu, iraun eta aldatu.

Sortu: euskal mugimendu 
kooperatibista
70eko hamarkadan hasten da Ipar Eus-
kal Herrian gizarte ekonomiaren “ziklo 
modernoa”, Itzainaren aburuz. Noski, 
hori baino lehen ere bazen: XX. men-
de hasierako txuri eta gorrien –klerikal 
monarkistak eta antiklerikal errepubli-
karrak– arteko lehian sorturiko sareak, 
baserritarren auzolana, edo arrantzale 
kooperatibak. 
 Nolanahi ere, duela 40 urte koopera-
tiba mugimendu berria hasi zen eral-
daketa sozial helburu argi eta garbi ba-
tekin; enpresa horiek sortzea ez zen 
erabaki “arrazionala” izan ekonomiaren 
ikuspegitik: “Beti adibide bera jartzen 
dut, baina hala da, altzari kooperatiba 
baten sortzaileak erraten zidan: ‘hasta-
penean, 1982an sortu genuenean, ba-
ginen 40 langile eta geure artean inork 
ez zekien karrera bat ere egiten, baina 
lehen motibazioa zen lana sortzea he-
rrian’”. Hain zuzen ordukoa zen lana 
herrian lelo ezaguna.
 Ipar Euskal Herriko langile kooperati-
bek mugimendu sozialtzat zuten euren 
burua, baina Hegoaldean Mondragonek 
kooperatibismoa modu integratuan ga-
ratzeko emandako pausoei beha beti 
ere. Horrela sortu zen 1982an Lana el-

kartea, bere araudian “euskal mugimen-
du kooperatibista” gisa definitzen zena. 
Bestalde, 1979an Hemen elkartea sortu 
zen eta 1980an Herrikoa sozietatea, au-
rrezki herrikoiak bultzatzeko.
 Itzainak azaldu duenez, euskal norta-
sunak badu leku handi bat mugimendu 
horretan: “Ez euskalduntasun ideali-
zatu bat baizik errealitateari errotua”. 
Horri esker Hego Euskal Herritik lagun-
tzak jasotzen hasiko dira kooperatiba 
proiektuak, eta Frantziar Gobernuak 
aurka jotzen duenean mobilizazio ga-
rrantzitsuak egingo dira finantzaketa 
horren defentsan. Tokiko garapena ara-
zo soziopolitiko bezala ikusten hasia 
zegoen beraz. Hegoaldeko ideia batek 
indarra hartu zuen gainera: barneal-
dearen industrializazioa. “Sinplifikatze-
ko –dio Itzainak–, Iparraldeko abertza-
leek beren lurraldea azpigaratua bezala 
ikusten zuten”.

Iraun: lurraldearen lehen ezagupen 
ofiziala
80ko hamarkadan kooperatiba batzuek 
iraungo dute, beste batzuk ordea de-
sagertu egingo dira. Sare txikia izaki, 
enpresa garrantzitsu batzuen porrotak 
trabatuko du mugimendua, hala nola 
1985ean Arrosako Denek altzari fabri-
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ka ixtea. Faktore ekonomikoak daude 
atzean, baita tentsio politikoa ere. Asko 
gogoratuko dira 1984an Denek, Alki 
eta beste zenbait lantegi kiskali zituela 
suak, GALek errefuxiatuen kontra alda-
rrikatutako erasoetan. 
 Frantziako Estatuak kooperatibekiko 
zuen ikuspegiak ere ez du lagunduko. 
70eko hamarkadan langabeziaren aur-
kako tresna bezala hartzen dira, bada 
80koan beste elkarte batzuei emango 
zaie funtzio hori. Tokiko garapenaren 
arloan, ordea, gogoeta zenbait bultza-
ko ditu Estatuak eta horien ondorioz 
sortuko dira lurraldeari lehenbizikoz 
ezagupen ofiziala emango dioten hain-
bat erakunde. Itzainak Garapen Kon-
tseiluari jarri dio arreta: “Interesgarria 
da ikustea gizarte zibila ordezkatzen 
duen erakunde horretako lehen lehen-
dakari eta zuzendariak kooperatiben 
mundutik datozela. Beraz, kooperatibe-
tako jendeak beti tokiko garapenaren 
problematizatzearen bihotzean daude”.
 Ramuntxo Kanblong dugu horieta-
ko bat, 1975ean Copelec Ipar Euskal 
Herriko lehen kooperatibaren sortzai-
lea, 1994an Garapen Kontseiluko pre-
sidente egin zuten eta honela azaldu 
zion ARGIAri garai berean: “Enpresak 
kanpotik etortzen ziren eta Frantziako 

garapenari esker bizi zen Iparraldea. 
Eta hori izan da garrantzitsua, hemengo 
jendea bera hasi dela gauzak sortzen, 
garapen endogenoa behar baitzen”.

Aldatu: mugimendu sozial berriak
Xabier Itzainak dioenez badira 10 urte 
gizarte ekonomia Iparraldean beste fase 
batean sartua dela, eta joera hori indar-
tzen ari da gainera. Hori erakusteko mu-
gimendu sozial berrien ekarpena nabar-
mendu du.
 Azken hamarkadan ekimenak eten-
gabe sortu dira finantza solidarioan, 
emazte eta gazteek enpresak sortzeko, 
laborantzan… 2005ean Euskal Herriko 
Laborantza Ganbara sortu izana itu bat 
izan zen, eta berrikiago euskal mone-
ta abiaraztea ere bai. Itzainaren ustez 
70eko mugimenduaren segida izan li-
teke, baina desberdintasun batzuekin: 
“Gehiago aipu da orain ingurumena, 
trantsizio energetikoa, genero berdin-
tasuna… eta gutxiago barnealdearen in-

dustrializazioa”. Industriaren alboratze 
horrek kooperatibista historikoengan 
kezka sortu duela ziurtatu du Itzainak.
 Kontsumo ereduan eta mugimendua-
ren aniztasunean ere aldaketa nabarme-
na da –ekologista, laborari edo feminis-
tez gain, sindikalgintza frantsesaren zati 
bat ere barnebildu du–, eta kooperatibak 
berak ere aldatu dira. 2002an legediak 
“Interes orokorreko sozietate kooperati-
boa” sortzeko aukera eskaini zuen Italia-
ko kooperatiba sozialek inspiratuta, eta 
orain partzuergo anitzek har dezakete 
parte enpresan. Kanaldude herri telebis-
taren adibidea jarri du Itzainak, forma 
hori hartu baitu Aldudarrak Bideo koo-
peratibak, eta horri esker Garazi Baigo-
rri herri elkargoa sartu da bertan. 
 Gobernantza politikoan gertatzen ari 
diren funtsezko aldaketek ere tokiko 
garapenean eta gizarte ekonomian era-
gina izango dutela iragarri du ikerlariak: 
“Hasteko, jada esaten ahal dugu eztabai-
da publiko bat ireki duela herri elkargo 
bakar bat osatzeko harturiko erabakiak 
eta lurraldearen bilakaeraren aspektu 
guztiak landuko dira hurrengo hilabete 
eta urteetan”. Garapen eredu berriak 
sor litezke hortik, Itzainaren aburuz, eta 
nork daki, agian Hegoaldea jarriko da 
Iparraldeari beha orduan. n

Herrikoa sozietatearen ekarpenarekin sorturiko 
Lurzaindiak laborari gazteak laguntzen ditu. 

Irudian, Amile Abou-Antoun Arüeko (Zuberoa) 
bere etxaldean; proiektua aurrera ateratzeko diru 
bilketa egin du espekulazioaren kontrako taldeak.
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