
Alternatiben Herrian bizi direnentzat, 
ostera, klimaren hondamendia sintoma 
bat besterik ez da, eta horren kontra 
egin behar da, baina garrantzitsuena 
egoera hori ekarri duena da: sistema 
kapitalista. Herri honetako herritarrek 
dagoeneko argi dute ez dela nahiko ka-
pitalismoaren aurka egitea, gero eta 
sustraituago dute apurka alternatibak 
eraiki behar direla. Horretan datza Al-
ternatiben Herriaren eguna: alternati-
bak nahi eta buruan dituzten guztiek 
euren esperientziak eta ideiak erakutsi 
eta elkar trukatzean. Ikasi, hausnartu, 
ahalmendu, saretu eta gozatu. Horra 
egunaren klabe nagusiak.

Trantsizio hotsak
Feudalismotik kapitalismoraino bidaia 
ia bi mendekoa izan zen. Autore ba-
tzuentzat, Paul Mason kazetari britai-
niarra esaterako, poskapitalismoan gau-
de jada eta egungo sistemaren zutoinak 
arrakalaz beteak dira. Bere esanetan, 
trantsizioa hasia da. Batek daki, baina 
ekainaren 2an Iruñean bilduko direnak 
ez dira trantsizio horren emaitzen zain 
geratuko, trantsizioa gaurdanik ari dira 
lantzen gizarteko alor guztietan.
 1999an AEBetako Seatlen globaliza-
zio kapitalistaren aurka hasitako pro-
testak, 2001ean loratu ziren Brasilen: 
Porto Alegrek “Beste mundu bat posible 
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klimaren hondamendia, hori da seguruenik gaur egungo krisi globalaren 
ondorio ikusgarriena. Donald Trumpen etorrerak brintzak sortu dituen 
arren, horren inguruko kontsentsua handia da: gure planetak sendabideak 
behar ditu. euskal herrian Baionan egin zen asmo horren aldeko lehen 
ekimen sozial masiboa 2013an: Alternatiben herria. Bilbon errepikatu zen 
esperientzia 2015ean eta datorren ekainaren 2an nafarroaren txanda izango 
da, Iruñean. urrian, Bizi!-ren eskutik, Iparraldean errepikatuko da esperientzia.
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da” egin zion oihu neoliberalismoari. 
XXI. mende hasierako metxa hark piz-
tuta jarraitzen du Euskal Herriko herri 
mugimenduaren abaraskan, gero eta 
anitzago, gero eta sakonago, gero eta 
eraldatzaileago.
 “There is not alternative” (ez dago al-
ternatibarik”) barreiatu zuen Margaret 
Thatcher mandatari neoliberal britai-
niarrak lau haizetara. “Bai, bada, beste 
mundu bat posible da eta baditugu al-
ternatibak”, erantzun diote Iruñerritik 
50 herri mugimendu, elkarte, enpresa 
eta sindikatuk. Baionako 2013ko saioa 
ELAren Fundazio Manu Robles-Aran-
giz Institutuari lotutako Bizi! mugimen-
duak antolatu zuen. Bilbokoa eta Iruñe-
ko Alternatiben Herria, Euskal Herriko 
Eskubide Sozialen Kartak bideratu ditu.
Sei auzo, herri berri baterako.
 Eguna Iruñeko Alde Zaharrean ospa-
tuko bada ere, alternatiben esparruak 
Nafarroa osoa erakutsi nahi du. Baina 
ez da erraza, Iruñerrian bizi da lurral-
dearen erdia baino gehiago eta hori 
agerian da herri mugimenduen baitan 
ere. Sei auzo tematikotan banatzen 
dute beren jarduera Alternatiben He-
rrian: Arragoa (kultura, hizkuntza…); 
AuzoEKOnomia; Bizi anitzak eta dui-
nak; Burujabetza; Haurren Errepubli-
ka; eta, Herriak eta Lurra.
 Azken auzo honetakoa da, esaterako, 
Euskal Herriko lehen udal komertziali-
zatzaile elektrikoa eratu duen subjek-
tua: Izabako udala. Pirinioetan txango 
txiki bat eman besterik ez dago ikusteko 
zenbat zentral hidroelektriko dagoen, 
baina gehienak enpresa handien esku 
daude. Nafarroan, zentral horietako hiru 
daude udalen eskuetan, bat Izabakoa da. 
Herri honek 60ko hamarkadatik kontro-
latzen du indar elektrikoaren produk-
zioa, gero banaketa ere bereganatu zuen 
eta duela gutxi merkaturatzea ere bere 
esku hartu du, Ezka Ibaia Energia SL 
enpresa publikoa medio. Urrats eredu-
garria, kontuan hartuta azken hamarka-
detan udalek oinarrizko zerbitzu ugari 
pribatizatu dituztela. Orain, oztopo han-
dien artean bada ere, udal gutxi batzuk 
berriz hasi dira publiko egiten zerbitzu 
horietako hainbat.

Ari gara
Energia Gara eta Goiener dira argi in-
darraren esparruan azken urteetan 
sortu diren esparru kooperatibo in-
dartsuenak. Ekonomia sozial eralda-

tzaileak zulatu gabe zuen telefonia-
ren eremuan ere ernetu da alternatiba: 
Izarkom. 2014an, halaber, Lasotan Ini-
ziatiba Sozialeko kooperatiba sortu 
zen, hezkuntzaren munduan elkarbi-
zitzaren laborategia eratzeko helbu-
ruarekin. Euskoa tokiko moneta ere 
bere bidea finkatzen ari da Ipar Euskal 
Herrian, eta dagoeneko 3.000 pertsona 
edo entitatek erabiltzen dute diru gisa: 
aberastasun hori multzo horren baitan 
kudeatzen dute, haien arteko eragike-
tak ordaintzeko, eta euskoak ez doaz 
beste inoren patrikara edo Europako 
Banku Zentralera, honek, adibidez, 
bankuei %0ko interesean eman die-

zaien eta hauek guri %8an. Inork ez du 
Euskoarekin espekulatzeko asmorik, 
aberasteko xederik. Beste adibide bat? 
Itsulapikoa, euskal crowfundingerako 
plataforma gazteak ere bere bideare-
kin jarraitzen du.
 Kontsumo taldeak ere hor dira, eta 
bertako produktoreak –gertukoak eta 
ekologikoak– (EHKOlektiboan adibi-
dez), Piparrika moduko herri bara-
tzeak, Guneko Oilategia, Bilgune fe-
minista, Kattalingorri, Mendillorriko 
Antzara auzo elkartea, Emausko Trapu-
ketarien Hemen Konpon ekimena, Ola-
tuKoop, Koop57… Oilategi bizi honetan, 
dozenaka dira han-hemenka bestelako 
arrautzak errun dituztenak, eta beste 
ugari sortu berri edota herritarren as-
moetan dira.
 Kolpez kolpe azaleratuta, sexu era-
soen izeberga gero eta ageriago dago 
emakume antolatuen eskutik; Mar-
txoaren 8ak zirrara berezia eragin 
zuen Alternatibaren Herriko herri-
tarren bizkar-hezurrean. Eta antze-
ko sentipena ainguratzen da gure ba-
rrenean dozenaka mila pentsiodunek 
herri honetako plaza eta etorbideak 
hartzen dituztenean. Gizartearen pe-
riferian ei ziren gehiengo handiak er-
digunera datoz berau hartzeko asmoz. 
Chrysallis elkarteak egindako lanari 
esker, herritarrak hobeto ezagutzen du 
haur transexualen latza. LGTBI mugi-
menduak inoiz ez bezalako ikusgarri-
tasuna lortu du Nafarroan eta bapo ar-
duratzen da ondo erakusteaz… Richter 
eskala sozialean indar desberdineko 
lurrikarak dira, baina behin eta berriz 
ari dira astintzen egungo status quoa-
ren zutoinak.  
 Horiek eta beste hamaika esparru 
ere jorratuko dira Iruñeko Alternatiben 
herrian. Irauli nahi dute egungo egoe-
ra. Iraultza? Izan liteke, baina honek ez 
du zerikusirik duela mende bateko so-
bieten erreboltarekin. Sasoi bakoitzak 
berea du eta egungoa ez da langilerian 
oinarritzen, ehunka borroka eta alian-
tzetan baino. Horrek, baina, baditu bere 
arazoak: nola demontre eraikitzen da 
alternatiba orokor eta zehatza bakoitza 
bereari begira bada, eta bakoitzaren-
tzat bere borroka bada garrantzitsuena? 
Egon daitezke erantzun asko, baina bat 
Marina Garcés filosofo kataluniarrak 
utzi berri digu apirileko LARRUNeko 
tituluan: “Borroka konkretu bakoitzean 
guztia dago jokoan”.

LUrrA ETA EKOnOMIA 
LOKALArEKIKO 

KOnPrOMISOEn 
DEKALOGOA

(NAFArroAKo pEñA ETA 
ElKArTEEI proposATuTAKoA)

1. Gure lokaletako energia, irabazi 
asmorik gabeko kooperatibek 
merkaturatutakoa izan dadin 
ahaleginduko gara, garbi sortutakoa 
eta berriztagarria.

2. kontsumitzen dugun olioa gertuko 
errotetakoa izango da.

3. Ardoa ere gertukoa izango da.
4. kafea merkataritza justuko 

kooperatibetakoa izango da.
5. esnea ere gertukoa izango da.
6. Botilako uraren ontziek ingurumen 

arazo handiak sortzen dituzte, 
beraz, sare publikoko ura edango 
dugu.

7. hondakinak sailka jasoko ditugu, 
behar den eraginkortasunez.

8. hornitzen gaituzten enpresei ontzi 
berrerabilgarriak eskatuko dizkiegu.

9. erabili eta bota gisako ontziei 
(edalontziak, platerak…) uko 
egingo diegu.

10. Finantza harremanak banku 
etikoekin izaten saiatuko gara.
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Gizateriaren handitasuna
Katakrak 2013ko hondarrean Iruñeko 
Kale Nagusiak irekitako liburutegia ederra 
da. Eta hori baino askoz gehiago ere bai, 
besteak beste, Iruñeko lurrikara honen 
epizentroa. Handik ari da Maitane Unzu 
gaztea koordinazio lanetan azken bedera-
tzi hilabeteetan, sei auzoen batzarra koor-
dinatu eta amaraun konplexu hau ehun-
tzen. 30.000-40.000 euroko aurrekontua 
dute Alternatiben Herria eraiki eta kapi-
talismoari kilimak egiteko. Koop57-ko fi-
nantza kooperatibaren mailegua dute ho-
rretarako, Itsulapikoko diru bilketa eta era 
guztietako ekarpen eta salmentak ere bai.

 Eta hala ere, neoliberalismoaren 
urrats gupidagabe eta tinkoen aurrean, 
egongo da pentsatzen duenik, arrazoi 
osoz gainera, ea kilima hauek guztiek 
zertarako balioko duten. Alternatiben 
Herriaren hitzaldi, mahai-inguru eta ez-
tabaidetan izango da erantzun ugari gal-
dera horretarako, zalantzarik gabe. Ho-
rietako bat izan daiteke alternatibarekin 
amesten zuen Hannah Arentd XX. men-
deko filosofo handienetakoak utzitakoa: 
“Duintasunarekin, konstantziarekin eta 
ausardia apur batekin, mendeetan ba-
rrena horiexekin eraiki da gizateriaren 
handitasuna”.

Gune zentrala: Takonera
11:30-13:00 Mahai-ingurua: “Burujabetza: plura-
lean eraikitzen”. Mireia Foradada. Gotzone Sesto-
rain, Amaia Oleaga eta Euskal Gune Ekosozialista-
ko kide bat. Moderatzailea: Andoni Olariaga. 
14:00-15:30 Bazkaria. 15€ (10€, ezin baduzu).
20:30-01:00 Kontzertuak.

Arragoa: San Frantzisko plaza
Kulturan, hizkuntza, hezkuntza eta herri 
izaera
10:30-12:00 Eskolako aretoa. hitzaldia: Ane Abla-
nedo “Zer kendu behar zaio eskolari?”.
10:30-12:00 Plaza. Mintzodromoa AEK-k antola-
tuta.
12.00-13.30 Eskolako kiroldegian. Tailerra. “Indar-
keriarik gabeko komunikazioa”. Anhaí Sarasola.
12:00-13:30 Eskolako aretoa. hitzaldia: Amelia 
Barkin/Aitor Idigoras “Segregazioa eskolan”.
12:30 Plaza. Topaketa: Euskal herria Kantuz. Kan-
tak eta dantzak.
16:30-18:30 Labrit Tours. Labritetik Ibilaldia beste 
Iruñea bat ezagutzeko (16:30 eta 17:30, tiketak 
goizean banatuko dira).
18:30-19:30 Plaza. Martinbertso. haurrei begira-
ko bertso antzerki saioa.

AuzoEKOnomia:  
Autobus geldoki zaharra
10:30-11:00 Bertso gosaria. Sus-
trai colina.
11:00-12:00 Aurkezpen kreati-
boak: Gu geu gara alternatiba, 
Itsulapikoa, Gure Sustraiak eta 

Izarkom.
12:00-14:00 hitzaldi-debatea: Alternatibak ka-

pitalismoari. Maria Pazos, Mariu ruiz Galvez, Alex 
Arizcun eta Joxerra Senarrek gidatua.
16:00-17:00 Aurkezpen kreatiboak: Olatukoop, 
Peñascal, Koopfabrika eta Microfides.

Bizi anitzak eta duinak: Nabarreria
Bizi esperientziak ugariak direla erakutsiko 
dute auzo honetan
10.30-12.00 Maravillas gaztetxea. Mahaingurua 
“Kartzela, Atzerritarren zentroak, zigorra: alterna-
tibak badaude”. Ekhi Eizagirre, Yolanda Yañez, Paz 
Francés, Beatriz Villahizan.
12.00-14.00 Zabaldi. “Bazterretatik alternatibak 
eraikiz: aliantzak, aniztasuna, gorputzen arteko 
elkarguneak”. Sarrera Itziar Gandarias. Mahaingu-
rua: Mounira Moustarih, Iris Dominguez, Sofia de 
Esteban.
17.00-19.00 Artxibotik. Kalejira feminista.

Santa Ana plaza 
Egun osoa. Erakusketak: Kontsumo taldeen 
Nafarroako mapa. Egungo ingurugiro gataz-
ken Nafarroako mapa. pasa diren ingurugiro 
gatazken mapa eta Nafarroako AHt.
piparrika herri baratza
16:00-17:30 Kafe kalaka. nafarroako hiri Bara-
tzeen topaketak.
17:30-19:00 Antzerkia. “Itoitz. Urpeko ipuinak”, 
Amaia Elizagoien & Olaia Inziarte. 

Burujabetza: Errekoleta plaza
parte-hartzea, demokrazia, burujabetza.
10:30-12:00 Errekoletak plazan hasiera eta Alde 
Zaharrean barna. Bisita gidatua:  Kapitalismoaren 
aztarnak Iruñean. Mónica Vargas eta Juan hernan-
dez “Tribunal de los Pueblos”-eko kideekin.
12:30-14:00 Errekoletak. hitzaldia. Zergatik 
eta zertarako behar dugu Burujabetza? Garbiñe 
Aranburu, Xabier Anza, Saioa Iraola eta Ainhoa 
Intxaurrandieta. Gidaria: Irati Jimenez.
16:00-18:00 Errekoletak. Mahai-ingurua: Bost 
errezeta Burujabetza prozesu baterako. rita Bru-
guera (herrialde Katalanak) Endavant-eko kidea, 
Sabino cuadra (Eh), Lur Albizu (Eh), Alexey Albu 
(Ukrania-Donbass), Borotba antolakundeko kidea 
eta Ben Wray (Eskozia). commonspaceko kidea. 
Dinamizatzailea: Ekhiñe AtorrasagastiI.

Haurren Errepublika: O plaza
Hiru gune izango dira: bat, eraikuntza eta jo-
las librerako gunea; bi, adierazpen librerako 
gunea, mikro irekiarekin; hiru, adierazpen 
librerako gunea horma-irudia egiteko.

Herriak eta lurra
Kondestable
10:30-12:00 hitzaldia. Garraio azpiegiturak Espai-
niako Estatuan. Paco Segura.
10:30-12:00 Mahai-ingurua. Trantsizio Energeti-
koa Euskal herrian: Esperientzia herritarrak. Sustrai, 
Bizi, Goiener eta Tradener.

 k Helbide honetan ikus daiteke egitarau 
osoa: http://alternatibenherria.eus/
aurkezpena-egitaraua

 » Isabako udalak 
60ko hamarkadatik 
kontrolatzen du indar 
elektrikoaren produkzioa, 
gero banaketa ere 
bereganatu zuen eta duela 
gutxi merkaturatzea ere 
bere esku hartu du,  
Ezka Ibaia Energia SL 
enpresa publikoa medio 
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JARDuERAK ETA GuNE TEmATIKOAK 
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berriztu!
sETEM Navarra Nafarroa

EusKAl GuNE EKosoZIAlIsTA
Manu robles-Arangiz Institutua

Errotxapeako gaztetxea
Nortlan, correduría ética y solidaria

rEAs Nafarroa
Acción Clima (Iruñea)

plataforma social de Tafalla-Gizarte Asanblada
lantxurda Taldea

Gernikako Ekologi lan-taldea
Txbizi

Karmela
Tafallaldeko lAb

oikocredit Euskadi
Etxalde Nekazaritza Iraunkorra

bizkaiko urtxintxa Eskola
uztaldi bio-k

Izarkom EHko Telek. oper. Kooperatiboa
bostok photo
Martes al sol

parlamentu soziala
EHKolektiboa
EHNE Nafarroa

Mugarik Gabe Nafarroa
sArE elkartea 

Mundubat Fundazioa
piparrika baratzea
basetxe Gaztetxea

ElA sindikatua
bilgune feminista

sustrai Erakuntza Fundazioa
Mejorana Elkartea

steilas
Emun Koop. E.

Ernai
Ekologistak Martxan Iruña

Tomate Gorriak kontsumo taldea
sortzen Elkartea
lAb sindikatua
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Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kar-
tako ordezkaria da. Iruñean jaio zen eta 
28 urte bete berri ditu Zufiak. Bilgune 
feministako kide da eta, hortik egin du 
jauzi Euskal Herriko Eskubide Sozialen 
Kartara eta Alternatiben Herrira. Azken 
honek, baietzari indarra emateko, alter-
natibak erakusteko eta ezagutzak joste-
ko balio behar duela diosku. 

Baionan egin zen lehen Alternatiben He-
rria 2013an, bigarrena Bilbon 2015ean. 
Zein balorazio egiten duzue egindako 
ibilbideaz?
Oso balorazio positiboa. Hasieran oso 
zentratua egon zen klima aldaketan, 
baina gero eta ikuspegi integralagoa 
hartu zuen eta, herri gisa behar ditugun 
alternatibez eta prozesuez hitz egitera 
pasatu gara. Indarrak metatzeko aukera 
eman digu txiki eta handiei. Mugimen-
du sozio-sindikala konturatu da indar 
handia ari dela xahutzen sistemari ezetz 
esaten greba orokor eta bestelako dina-
miken bidez: “murrizketei ez”, “kapita-
lismoari ez”, “lan baldintza hauei ez”… 
Baiezkoa gutxiago landu izan dugu eta 
Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kar-
ta hori jorratzera etorri zen. Alternati-
ben Herria da horren adierazle nagu-
sia. Egun zehatz horretatik egunerokora 
jauzi egitea da gure erronka.

Eta nola dago osasunez kapitalismoari 
alternatiba jarri nahi dion esparru zabal 
hori?
Sisteman honen aldetik egunero jaso-

tzen dugun bonbardaketa handia da. 
Horren aurrean etsipen handia dago, 
eta horregatik, beste mundu bat eraiki 
dezakegula ideologikoki sinestea gil-
tzarri da. Alternatibak guk uste dugu-
na baino gertuago ditugu sarri. Txiki-
tik alternatiba asko eraikitzen ari dira:  
energiaren munduan, elikaduran, tek-
nologian, gorputz aniztasunean… Gure 
hutsunea da alternatiba horiek guztiak 
oso sakabanatuta ditugula.

Asko daude, eta gainera, normala denez, 
bakoitzarentzat berea da garrantzitsue-
na. Horrek askotan zaildu egiten du alter-
natiba orokorretan pentsatzea.
Bakoitza beretik, baina orokorrean pen-
tsatuz aritzea lortu beharko genuke, 
bakoitzaren alea marko komun batean 
jarriz. Horregatik elkar ezagutzea eta 
elkar saretzea gakoa da.

Nafarroan banaketa politiko handia da 
gizartean (naziotasuna, hizkuntza…), 
eta esparru sozialean ere islatzen da hori 
neurri batean. Alternatiben herriak lor-
tzen al du bi esparru horietako polo so-
zialenak hurbiltzea?
Nahiko genuke. Azkenean gure aldarri-
kapena zera da: eskubide sozial guztiak 
herritar guztientzat, eta hori gehien-
go sozial osoaren interesekoa da. “Bizi-
tza burujabea eskubide osoz” da gure 
goiburua, eta hor sartzen dira baita 
ere eskubide kultural eta linguistikoak, 
euskararen defentsa. Baina jatorri eta 
desberdinen arteko aniztasuna eta el-

kar ezagutza asko baloratzen dugu; be-
raz, esparru zabal batera iristeko balio 
beharko luke Alternatiben Herriak.

Egun zehatz bati begira sare asko josten 
dira. Gero mantentzen dira?
Kasu  batzuetan bai. Bilbokoaren ondo-
ren, naturaren auzoak lortu du saretzea 
eta orain, esaterako, Ziordian (Nafarroa) 
topaketak egin berri dituzte aurrera be-
girako lan ildo eta estrategiak pentsa-
tzeko. Martxoaren 8ko mobilizazioak, 
pentsiodunenak… esparru batzuetan 
gizartea bizi-bizi dago gainera. Azken 
finean, gero eta kezka handiagoa dugu 
egungo bizi ereduarekiko, ardura senti-
tzen dugu gure praktika indibidual zein 
kolektiboak aldatzeko, eta kosta egiten 
da, baina badakigu egin behar dugula.
 Eraldaketa beharra oso zabaldua 
dago gizartean: hobeto bizitzeko, lan 
baldintza duinak izateko, natura suntsi-
tzeari uzteko, zahartzaro duina izateko, 
emakume gisa aske ibili ahal izateko… 
Eta gune askotatik, eta Alternatiben He-
rritik ere bai, lortzen ari gara hori guztia 
ikuspegi anitzeko burujabetzarekin lo-
tzea. n

Amaia Zufia
“Beste mundu 
bat eraiki 
dezakegula 
ideologikoki 
sinestea 
giltzarri da”

 » “Bakoitza beretik,  
baina orokorrean 
pentsatuz aritzea  
lortu beharko genuke” 
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