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IRITZIAK KOOPERATIBAK | EKONOMIA

Kooperatibismoa enpresa egiteko, Kooperatibismoa enpresa egiteko, Kpertsonaren garapena sustatzeko Kpertsonaren garapena sustatzeko Keta komunitatea eraldatzeko poKeta komunitatea eraldatzeko poK -
tentzialik handiena duen sistema dela 
sinesten dut. Horregatik inporta zait 
bere “osasuna”.  

Baieztapenaren ostean, goazen koo-
peratibismoan inguruko adibiderik 
esanguratsuenera, Mondragonera; eta 
jar dezagun arreta ezaugarri honetan: 
ea kooperatibak, oraindik ere, proiek-
tu sozial eraldatzaile bat gauzatzeko 
plataforma diren ala enpresa demokra-
tikoagoak izatera mugatu diren. 

Hasteko, aitortu behar da Mondrago-
nek praktika enpresarial ezberdin eta 
justuago bezala gauza oso inportan-
teak egin dituela. Baina azken urteetan, 
eta hau ere egia da, araututa daukan 
“kooperatibismoa” egitera heldu da 
nagusiki, ez da hortik pasatu. Hori da, 
behintzat, hautematen den Mondra-
gon: protagonismo eta anbizio eral-
datzaile txikia daukan esperientzia 
bitxia. Beraz, garai historiko honen 
justizia eta etika erronkekin konexio 
ahula daukan esperientzia kooperatibo 
barea. Kontua ez da Mondragoni arazo 
guztietarako irtenbidea eskatzea, baina 
bai beste lidergo maila bat, bestelako 
presentzia bat ekonomia eta gizarte 
berri baten bila.  

Badirudi Arrasatekoa garai historiko 
jakin baterako alternatiba sozio-eko-
nomikoa izan zela. Eta nolabait esa-
teko, gizarte eraldaketa terminotan, 
hori historia dela. Uste dut, gaur egun, 
pertsonak mobilizatzeko eta hauen 
ilusioekin konektatzeko sedukzioa eta 

proposamenak falta zaizkiola. Arrasate-
ko kooperatibismoak, dagoeneko, ez du 
ematen gizartea eraldatzeko plataforma 
denik. Amets horiek, inon garatzeko-
tan, beste zelai batzuetan praktikatzen 
ditu orain jendeak. Egia da, bestalde, 
identitate krisia ez zaiola Arrasateri 
bakarrik gertatu. 1950eko eta 1960ko 
mugimendu sozial askok dakite zer den 
ahultze prozesu hori: eredua lizundu 
zaie. Zimeldu ez, baina lizundu bai. 

Arizmendiarrietak “pertsonak eralda-
tu ingurua eraldatzeko”, zioen. Ekono-
mia, komunitatea, pertsona, justizia eta 
elkartasunaren baloreak ardatz dituen 
mundu osoko erreferentziazko mugi-
menduak ez du hori transmititzen. Mugi-
mendu kooperatibo honetara hurbiltzen 
denari Mondragon zenaren biografia 
erakusten diogu azken urteotan: testi-
gantzak eta historia. Herentzia baino ez, 
ederra, baina herentzia. Eta helburua ez 
da Arrasateri ezer egiten ez duela sala-
tzea, Arrasatek asko egiten du. Kontua 
da ingurua eraldatzeko plataforma den 
ala ez aztertzea, edota izan nahi duen. 

Ukaezina da protagonismo eta nora-
bide kooperatibo erakargarri bat eduki-
tzeak Mondragoni, eta Euskal Herriari, 
onurak ekarriko lizkiokeela enpresa, 
pertsona, ekonomia, komunitate eta 
eraldaketa eremuetan. n
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