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Bosgarren olatu kooperatiboaz

Prestutasuna

Jendartean beharrak handitu diren 
garaietan garatu da gehien koope-
ratibismoa. Proiektu sozioekonomi-
koak autoeraketaren bidez lantzeko 

momentu zailenak izanik ere, beharrek 
zentzuz betetzen dutelako ekimen kolek-
tiboa. Mundu mailan askotan gertatu da: 
toki eta garai ezberdinetan, industriali-
zazio kapitalista gertatu den momentue-
tan, jendarte kontsumistak kultura eta 
hizkuntzak suntsitu dituenean, edo neo-
liberalismoak indibidualizazio eta priba-
tizazio prozesuak hegemoniko bihurtu 
dituenean. Kasu guztietan harreman ko-
munitarioen etena gertatu da, eta koope-
ratibismoa horri erantzuteko modu bat da. 

Euskal Herrian kooperatibak sortu izan 
ditugu industrializazio garaian, gerra os-
teko krisian, 70eko hamarkadako astinal-
di kulturalean edo Frantziako Estatuaren 
garapen estrategia zentralistak sortutako 
beharrei erantzutean. 2009an hasi zen kri-
si kapitalista konplexu eta luzean murgil-
duta gaudenez –ekonomian, ingurugiroan, 
zaintza ereduan, gure bizitzetan eragin 
handia duena, eta komunitate harrema-
nak ahultzen dituen prozesu indibiduali-
zatzaileak jasaten ditugun bitartean– koo-
peratibak sortzen ari gara erritmo bizian. 
Bosgarren olatu kooperatiboa da.

Olatu kooperatibo berri hau gaur egun-
go ekonomiaren eta jendartearen krisiak 

eragindako behar material eta identita-
rioetatik abiatzen da, bi ildo nagusirekin. 
Batetik, eguneroko bizitza, kontsumoa 
eta ohiturak modu kontzientean anto-
latzearen beharra, elikaduran, energia-
ren erabileran, etxebizitzan, aisialdian, 
finantzetan, eta abar. Horri erantzunez 
sortu dira kontsumo kooperatibak eta 
bestelako tresna kolektiboak. Bestetik, 
krisiak sortu duen lanaren prekarizazio 
estrukturala dago, bizitza proiektu dui-
nak sortzearen eta etengabeko aurrera-
bide sozialaren ideiak eten dituena. Sol-
datapeko lanaren eta prekarizazioaren 
morrontzatik ateratzeko sortzen ari gara 
lan elkartuko kooperatibak, garai bateko 
kooperatiba handien ordez, kooperatiba 
txikien erlauntza anitz eta zabal bat, bizi-
tza bizigarriak eraikitzeko.

Jendarte neoliberalak zaila egiten du 
bidea, indibidualizazioa komunitatea-
ren etsai nagusia delako, baina agian 
horregatik sentitzen dugu autoeraketa 
komunitarioaren urgentzia gure gor-
putzetan. Egitea tokatzen zaigu denoi, 
dauden proiektuak bultzatu eta hutsu-
neei proiektu berriekin erantzutea. Baina 
etorkizun bizigarri eta emantzipatzaileak 
sortzeko, bosgarren olatu kooperatiboa 
denontzat izatea izango da erronka han-
diena, prekarizatuenak diren kolektibo 
eta lurraldeak barne. 

Udazken hasiera honetan Rodrí-
guez Zapatero,  Espainiako 
presidente ohiaren berba iko-
noarekin gogoratu naiz: talan-

tea. Talantea berez ez da ezer, jarrera 
esan nahi duelako, borondatea. Baina 
gizon horrek desberdindu nahi izan 
zuen bere jarduna aurreko Aznar zo-
rigaiztoko eta gaiztotik. Zapaterok en-
tzuteko prestutasuna eta guztien ona 
lortzeko borondatea adierazten zuen 
makulu-hitzarekin. Ikur bihurtu zuen, 
gainera.

Eusko Jaurlaritza berriak ekarri dit 
akordura talantea. Alderdi politiko ber-

berak, lehendakari bera eta ia sailbu-
ruetan aldaketarik egin barik, berriek 
aurrekoenganako distantzia jarri nahi 
izan dutela dirudi. Mendia, Bildarratz 
eta Sagarduik bilerak egin dituzte, edo 
egitekoak dira sindikatu eta arloko 
eragileekin. Badute prestutasunik, or-
duan? Zapateroeraz, talanterik?

Ala, sindikatuek dioten moduan, 
plantetan dabiltza? Galeriarako egin-
dako mugimenduak dira, azaluskeriak? 
Antzerki usaina hartzen diezue zuek 
ere?

Ez ahaztu: talanteak eta talentuak 
antza izan arren, zerikusirik ez. 


