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[Mundubat, Mugarik Gabe Nafarroa eta IPES eragileek 2017an, Nafarroan, eginiko “Gobernantza lokal 
eta eraldatzaile baterantz, elikadura burujabetzaren eta genero berdintasunaren ikuspegitik” sentsibilizazio 
proiektuaren barnean emakume ekoizleekin gauzaturiko talde fokalen emaitza da testu hau. Talde fokalen 
dinamizazioa eta dokumentuaren elaborazioa Ester Monterok (ARREA1) egin ditu Maialen Chantreren eta Jaxin 
Viniegraren laguntzarekin. Proiektuari buruzko informazio guztia eskuragarri dago eta kontsulta daiteke esteka 
honetan:  bit.ly/gob-alimentaria-navarra]

Elikadura Burujabetzaz mintzatzen garenean, emakumeez mintzatzen gara dudarik gabe:

Giza espeziearen elikaduran izan duten eta izaten duten eginkizuna ukaezina da, bere ondorio guztiekin. Baina 
ekoizpenaren esparruan ere haien lana etengabea izan da historian zehar gaur egun arte; hala ere, nabarmen 
ikusezin eginik dago, hurrengo orrialdeotan ikusiz joanen garen bezala.

Horregatik, lan hau osagai duen proiektua honela hastea aukeratu genuen: Nafarroako emakume ekoizleei 
ahotsa emanez beren jardunaren egunerokoan aurkitzen dituzten traba nagusiak zein diren azal ziezaguten. 
Elikadura Burujabetza lantzeko, guk emakume ekoizleengana jotzea erabaki genuen, sektoreari eragiten dieten 
arazo gehienek bi generoenak direlako baina espezifikotasun batzuk haiekin hitz egiten badugu bakarrik ikusiko 
ditugulako. Haien errealitatea interesatzen zitzaigun bereziki, historian zehar hiru aldetatik ikusezin bihurtu den 
kolektiboa izan delako: emakume, landatar eta baserritar izateagatik.

1 - ARREA disziplina desberdinetako zenbait profesionalen kolektiboa da, eta bere helburua agroekologian oinarritutako 
gizarte bateranzko trantsizioan laguntzea da, modu jasangarri, igualitario eta justuago batean bizitzea ahalbidetuko diguna.

“Emakume ekoizleak eta 
Elikadura Burujabetza Nafarroan, 

generoaren ikuspegitik”
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La Vía Campesinak, 1996an Elikadura Burujabetza 
kontzeptua jasotzen duenean, herrialde eta herriek 
beren nekazaritza eta elikagai politika definitzeko 
duten eskubidea nabarmenarazi zuen, nazioarteko 
merkataritza eta agronegozioaren etekinak, herrien eta 
gizakien elikaduraren kalterako, lehenesten dituzten 
politika neoliberalen aurka. Pixkanaka kontzeptua 
aberastuz joan zen eta jada 2000ko hamarraldian 
La Vía Campesinako emakumeen batzarrak 
sakondu egin zuen elikadura burujabetzaren eta 
emakume nekazarien eskubideen arteko erlazioetan. 

Emakumeek nekazarien mugimenduaren barnean 
izaniko partaidetza funtsezkoa izan da diskurtso hau 
garatzeko. Haatik, partaidetza hori eta hari loturiko 
eskaerak ez dira gai erraza izan, beste hainbat 
mugimendu sozialetan emakumeek erantzukizun eta 
ahalmen kuota handiagoak eskatzen dituzten heinean 
gertatzen den bezala2.

2 - Estrategias de género para la Soberanía Alimentaria. 
Feminismos rurales. Mundubat, Soberanía Alimentaria 
Biodiversidad y culturas aldizkaria.

Elikadura Burujabetzak generoa 
barnean hartze aldera eginiko 
bilakaera eta feminismoa

1
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Nyelenin, 2007ko Elikadura Burujabetzaren aldeko 
Mundu Foroan, Malin, honela definitu zuten 
Elikadura Burujabetza: “Herriek elikagai nutritiboak 
eta kulturalki egokiak, edonorentzat eskuragarriak 
eta era iraunkorrean eta ekologikoan ekoiztuak 
izateko duten eskubidea da, eta herriek berek 
elikapen eta ekoizpen sistema erabakitzeko duten 
eskubidea. Horrek elikagaiak ekoizten, banatzen 
eta kontsumitzen dituztenak elikadura politiken 
eta sistemen erdigunean jartzen ditu, merkatuen 
eta enpresen eskakizunen gainetik. Etorkizuneko 
belaunaldien interesak defenditzen ditu eta haiek 
hartzen ditu kontuan. Egungo merkataritza libre 
eta korporatiboari eta elikadura araubideari aurre 
egiteko eta hura desegiteko estrategia eskaintzen digu; 
baita elikadura, nekazaritza, artzaintza eta arrantza 
sistemak bideratzeko eta tokian tokiko ekoizleek kudea 
ditzaten ere. Elikadura burujabetzak tokiko ekonomiak 
eta tokiko eta nazioko merkatuak lehenesten ditu 
eta nekazariei eta nekazaritza familiarrari, ohiko 
arrantzari eta betiko artzaintzari ematen die boterea 
eta elikagaien ekoizpena, banaketa eta kontsumoa 
ingurumen, gizarte eta ekonomia iraunkortasunaren 
oinarriaren gainean jartzen ditu. Elikadura 
burujabetzak merkataritza gardena bultzatzen du 
-herri guztientzat diru sarrera duinak bermatzen 
dituen merkataritza, alegia-, baita kontsumitzaileek 
beren elikadura eta nutrizioa kontrolatzeko dituzten 
eskubideak ere. Lurra, ura, haziak, abereak eta 
bioaniztasuna izateko eta kudeatzeko eskubideak 
elikagaiak ekoizten ditugunon eskura egon daitezen 
bermatzen du. Elikadura burujabetzak harreman 
berriak ekartzen ditu jendartera, gizonen eta 
emakumeen, herrien, arraza taldeen, klase 
sozialen eta belaunaldien arteko zapalkuntzarik eta 
desorekarik gabeko harremanak”.

Une horretatik aurrera, mundu osoko hainbat 
emakume mugimenduren erabakia izan zen Elikadura 
Burujabetza jarrera feministatik lantzea. Adibidez, 
Emakumeen Mundu Martxako emakumeek lau 
ardatzetan antolaturik heltzen diote3:

1. Emakumeek nekazaritzan egiten duten lana agerian 
utzi eta aitortzea.

2. Emakumeei hitza eta botoa aitortzea.

3. Emakumeek nekazaritzaz dituzten jakintza eta 
ezagutzak aitortzea.

3 - Soberanía Alimentaria y Feminismos. 4. koadernoa. 
Bizilur koord. 2015. Eskuragarria: www.elikaherria.com

4. Ongi bizitzea lortzea, emakumeen agendan etxeko 
lanak birplanteatzea.

2008an La Vía Campesinako emakumeek hau 
adierazten zuten: “Emakumeak garen aldetik, 
gure eskubide guztien errespetua galdegiten dugu 
eta sistema patriarkala eta haren adierazpen 
diskriminatzaile guztiak arbuiatzen ditugu. Gure 
sexu eta ugalketa eskubideekiko errespetua galdatzen 
dugu, baita indarkeria fisikoa, sexuala, hitzezkoa eta 
psikologikoa, beren era orotan, erauzteko neurrien 
berehalako aplikazioa ere. (…) Berresten dugu 
emakumeekiko diskriminazioa salatzean onartu egiten 
dela sistema patriarkala eta matxismoa izan direla 
historia osoan zehar; halabaina, eredu neoliberalak 
diskriminazioa areagotzen du eta emakumeen 
aurkako indarkeria egoerak areagotzen ditu. 
Hortaz, neoliberalismoaren aurkako borroka genero 
berdintasunaren borrokarekin batera egin behar da, 
eta emakumeen diskriminazio ezarekin eta landako 
indarkeria era ororen -bereziki emakumeek etxean 
pairatzen duten indarkeriaren- aurkako borrokarekin 
batera”4.

Elikadura Burujabetzaranzko genero estrategian 
emakume eta erakunde anitz ari da hausnarketa 
ekofeministak txertatzearen garrantzia planteatzen, 
mundu justu eta berdintasunean iraunkor baterantz 
joateko modu gisa. Ekofeminismoan ulertzen da 
emakumeen mendekotasuna eta naturaren ustiapena 
txanpon beraren bi aldeak direla eta logika komun bati 
erantzuten diotela: menderatzearen eta bizitzarekiko 
mespretxuaren logikari5. Kapitalismoa eta patriarkatua 
eskutik heldurik doaz gerra deklaratzen bizitzarako 
ezinbesteko jarduerei, ekomendeko eta elkarren 
mendeko izakiak garela ahantziz -hau da, bizitzeko 
naturaren mende gaudela eta jaiotzen garenetik 
hiltzen garen arte beste pertsona batzuen (emakumeen 
batez ere) zaintza behar izaten dugula ahantziz-6. 
Horregatik, azken urteotan Zaintzak sartu dituzte 
Elikadura Burujabetza erdiesteko beharrezko Ondasun 
Komunetan, Uraz, Haziez, Lurraz eta Jakintzaz gain.

4 - La Vía Campesinako Emakumeen III. Batzarraren 
adierazpena, Maputo, 2008.
5 - Herrero, Cembranos eta Pascual, 2011. Munduari 
begiratzeko, betaurrekoak aldatu. Jasangarritasunari 
buruzko kultura berri bat. Ekologistak martxan.
6 - Apuntes introductorios sobre el ecofeminismo. Yayo 
Herrero. Hegoa. 43. zk., 2015. http://publicaciones.hegoa.
ehu.es/publications/334
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Esan dezakegu ekofeminismoa eta elikadura 
burujabetza elkarrekin lotura anitz dituzten bi 
planteamendu direla. Eta estatuan emakume nekazarien 
hainbat erakundek, Ceres-ek esaterako, landa 
ekofeminismoa deitu dutenaren gaineko eztabaida ireki 
dute. Emakume ekoizleak bat etorri ziren beren jarduna 
ekofeminista zela esatean, horrela inoiz deitu ez zuten 
arren: “Ez dakigu ezer ekofeminismoaz (…), baina 
ekofeminista izatea lurra maitatzea eta ekoizle gisa, 
emakume gisa eta gure herrien eta natur inguruneen 
zale gisa gure eskubideen alde borrokatzea esan nahi 
badu, eta ikusgai izateko eta gure lanak (nekazariak, 
osasun-zaintzaileak, eraldatzaileak) aintzat hartzeko 
borrokatzea, transgenikoen eta nuklearren aurka 
egotea, gure produktuak zuzenean saldu nahi izatea 
edo kooperatibek -gure nekazari erakundeek bezalaxe- 
antolakuntza postuetara iristeko aukera ematea esan 
nahi badu, kasu horretan ekofeministak gara”7.  

Ceresen aburuz, Elikadura Burujabetzak zaintzaren 
etika konpartitzen du ekofeminismoarekin, elikadura 

7 - Emakumeen Nekazaritza Foroaren hausnarketen 
laburpena, CERES - Valentzia erkidegoa, Feminismos 
Rurales. Estrategias de género para la Soberanía 
Alimentaria. Mundubat, Soberanía Alimentaria aldizkaria.

gizakien ongizatea bermatzen duen ezinbesteko 
ardatz nagusia baita. Zaintza unibertsal bihurtzea ere 
ezinbestekoa da: emakumezkoen ardura soilik izateari 
utzi behar dio, gizaki guztiek, gizon eta emakumeek, 
beren gain hartzeko.

Gai hori funtsezkoa da landa errebindikazio 
ekofeministei aurre egin eta “irain-morala” 
saihesteko, Celia Amorós-ek adierazten duen bezala8. 
Irain-moral hori gertatzen da eskatu eta galdatzen 
dena ez delako emakumeen estatus aldaketa, baizik eta 
haiek egiten dituzten lanekiko errespetua eta begirunea 
soilik. Yayo Herrerok azaltzen duen bezala, “Kontua 
ez litzateke femeninotzat estereotipaturik dagoena 
gorestea, emakumeak ugalketa esparru baten barnean 
ixtea, nahiz eta ikusgai izan, esparru publikorako 
bidea ukatuz. Ezta planetaren eta bizitzaren zaintza 
lan ikaragarriaren erantzukizuna haiei bakarrik 
ematea ere. Xedea da ikusgai egitea menderatzea, 
erantzukizunak zehaztea eta bizirik irauteko lanean 
gizonak eta emakumeak erantzunkide egitea”9.

8 - Amorós, Celia. 1985. Hacia una crítica de la razón 
patriarcal. Bartzelona, Anthropos
9 - Herrero, Hegoa, 2015.
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Emakumeek munduan duten egoerak, hamaika 
txostenen arabera, erabat ezberdina izaten jarraitzen 
du: eskualde guztietan emakumeak gizonak baino 
ordu gehiagoz aritzen dira lanean eta etxeko lanetan 
eta zaintzetan ia hirukoitza egiten dute. Baina lan 
egiteko adinean dauden emakumeen erdiek bakarrik 
egiten dute lan ordaindua, gizonen %75en aldean. Eta, 
soldata izaten dutenean, gizonena baino %25 txikiagoa 
da batez beste. Indarkeriaz hitz egiten badugu, hiru 
emakumetik batek pairatu du indarkeria fisikoa edo 
sexu indarkeria bere bizitzako uneren batean10.

Nafarroan errealitateak ez dirudi anitzez hobea: 
enplegu tasa txikiagoa da gizonezkoena baino, urteko 

10 - NBEren txostena: “Emakumeen aurrerapena 
munduan, 2015-2016. Eskubideak gauzatzeko, ekonomiak 
eraldatzea”.

batez besteko irabazia gizonena baino %30 txikiagoa 
da eta haien kontratu partzialak %33 dira, gizonenak 
%6 diren artean. Alabaina, emakume gehiago dago goi 
mailako hezkuntza eginda. Etxeko lanari eta aisialdiari 
emaniko denborari dagokionez, emakumeek familiari 
eta zaintzei ordu kopuru bikoitza ematen dietela eta 
egunean aisialdiko ordu bat-edo gutxiago izaten dutela 
da estatuko batez besteko datua11. 

Emakume landatar eta nekazarien kasuan, 
diskriminazioa era mordo batean agertzen da: 
horietako bat emakumeek landa eremuan egiten duten 
lana historian zehar ikusezina izatea da, hala nola 
bizitzaren ugalketari egunero egiten dioten ekarpena, 
eta ikusezintasun hori indarkeria sinboliko handikoa 

11 - Mujeres en cifras. Espainiako Emakumearen eta aukera 
berdintasunerako Institutua.

Emakume landatar eta 
nekazarien egoera2
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da gure gizartean, non lanak banakoen identitatea eta 
estatusa zeharo baldintzatzen baititu12.

Estatuko landa munduaren ezaugarririk deigarrienetako 
bat maskulinizazio egoera da: tarteko adinetan gizon 
baino anitzez emakume gutxiago dago nabarmenki, 
emakumeek hiri eremuetarantz emigratzen dutelako. 
Izaten duten aitorpen txikiagoarengatik joaten dira. 
Patriarkatua da emakumeen ihesa eragiten duen 
azpiko mekanismoa: “Landa gizarteak genero 
aldetik desorekatuak badira, hiritarrak ere badira. 
Diferentziak ez daude landa edo hiri matxismoaren 
mailan, baizik eta emakumeek beren bizi proiektuetan 
desorekaren ondorioak murrizteko izaten dituzten 
aukeretan, aukera horiek hiri eremuetan landa 
eremuetan baino handiagoak izanik. Landa ingurunea 
ez da desorekatuagoa, desorekatuagoa eman egiten 
du soilik. Desoreka konstante bat da -ez geografikoa 
bakarrik, historikoa ere bai-, desoreka egoerei aurre 
egiteko aukerak eta baliabideak dira ezberdinak”13.  
Landa eremuan genero ezberdintasunak areagotzen 
laguntzen duten faktore sozialen artean, azterlan 
batzuek hauek jotzen dituzte nagusitzat: landa 
biztanlerien desoreka demografikoak, bizitzen 
jarraitzeko familia erak egotea, lan merkatuaren 
tamaina murritza eta mugikortasun zailtasunak (Idem).

Emakume nekazariek elikagaien ekoizpenaren %50 
hornitzen dute munduan oro har, eta %70 inguru 
Hegoko herrialdeetan, baina mundu osoan nekazaritza 
lurren %1en jabe dira soilik14. Hala ere, emakume 
ekoizleen lana estatistiketan ezkutaturik geratzen da: 
estatuko landa munduko emakumeei buruzko datuak 
murriztuak eta partzialak dira. Anitz dira sexuen 
arabera bereizi gabeko datuak, berdintasunaren 
gaineko arauak bete gabe, NPEren laguntzen banaketa 
esaterako15. Emakumeak nekazaritzan hola gutxiestea 
behin eta berriro salatu da gaiari buruzko azterlan 
batzuetan. Nekazaritzako familia-ustiategietan lan 
egiten duten emakume gehien-gehienak ez daude 
ustiategiaren titular gisa erregistraturik eta, kasurik 
hoberenean, titularraren ezkontide gisa agertzen dira 

12 - Camarero Rioja, L. (Coord.) 2006. El trabajo desvelado. 
Trayectorias ocupacionales de las mujeres rurales en 
España. Espainiako Emakumearen Institutua.
13 - Camarero, L. Agricultoras rurales: una profesión 
desigual.
14 - Bizilur, 2015. Soberanía alimentaria y feminismos.
15 - De Gonzalo Aranoa, I. 2011. Incidencia de las políticas 
públicas agrarias sobre las mujeres rurales y la Soberanía 
Alimentaria. Hezkuntza eta Elikadura Burujabetza 
Nazioarteko Biltzarra

estatistika ondorioetarako, edo “beste ahaideak” 
izendapenean, eta, beraz, haien lanak ez du dagokion 
aitorpena izaten16. Erregularizatu gabeko enplegua 
ere, landa munduko emakumeetan oso ohikoa 
dena, estatistiketan ezkutaturik geratzen da, aldi 
baterako eta lanaldi partzialeko lanak bezalaxe. 
Emakume nekazariak diskriminazio anitza pairatzen 
ari dira historian zehar, ikusezintasunean haiek 
berek ere egiaztatua, eta anitzetan nekazarien edo 
abeltzainen emaztetzat definitzen dute beren burua. 
Emakume nekazari gehienek nekazaritza lanak beren 
bikotekidearekin konpartitzen badituzte ere, lan horiek 
etxean dituzten zereginen eta zaintza lanen (ugalketa 
eginkizunaren) hedapentzat jotzen dira.

Argigarriak suertatzen dira estatuan eginiko 
azterlan batean emakume landatar batzuek emaniko 
erantzunak (Camarero, 2006)17. “Familiaren zaintzan 
eta etxeko lanetan soilik aritzen naiz” kategorian, 35 
eta 45 urte bitarteko emakumeen %34 zegoen eta, hala 
ere, ikerketa egin ondoren egiaztatu da haien %26k 
ekoizpen jarduerak egiten dituela, galdetzen zaienean 
etxeko zereginetan soilik aritzen direla erantzuten 
duten arren.

Zaintza lanaz eta etxaldeko lanaz gain, batzuetan 
beste sektore batean soldatapekoak dira eta horrek 
lanaren gainkarga sortzen du. Zenbait azterlanen 
arabera18, emakume nekazarien %38k gainkarga izaten 
du ugalketa lana egiteko, ekoizpen esparruan ere 
aritzeagatik. Horren ondorioz, lanordu gehien egiten 
duten talde sozialetako bat izaten da. Katalunian, 
esate baterako, emakume nekazariek 15 orduz baino 
gehiagoz egiten dute lan egunean era ia-ia etengabean 
(Binimelis, 2012). Nafarroako nekazaritza ustiategien 
titularren gaineko datu ofizialen arabera, %27 bat 
emakumezkoa da. Ogibide nagusia nekazaritza duten 
pertsona guztiez ari bagara, kopurua are desorekatuagoa 
da: %16 soilik da emakumezkoa. Hala ere, badakigu, 
beste azterlan batzuen arabera, Euskal Herrian 
baserriko emakumeen %80 nekazaritzan aritzen 
dela, baina multzo horren %68k Gizarte Segurantzan 

16 - Binimelis, R; Escurriol, V; Rivera Ferre, M. 2012. 
Soberanía Alimentaria, transformación artesanal y equidad 
de género. Mundubat.
17 - Camarero Rioja, L. (Koord.) 2006. El trabajo desvelado. 
Trayectorias ocupacionales de las mujeres rurales en 
España. Instituto de la Mujer. Pág. 50.
18 - Sabaté, A., Díaz M.A., Mujeres y desarrollo rural: 
la conciliación de tiempos de vida y de trabajo. Serie 
Geográfica, 11. zk., 2003.
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kotizatu gabe lan egiten du19. Antzeko datuak eman 
zituen Europako Batzordearen txosten batek 2002an: 
estatuan nekazaritzan lan egiten duten emakumeen 
%60k Gizarte Segurantzan kotizatu gabe egiten du 
lan20. Erregistraturik daudenen artean, nekazaritzaren 
kasuan, estatuan jarduera berean aritzen diren gizonek 
baino %23 gutxiago jasotzen dute batez beste21.

Nafarroako nekazaritza ekologiko ziurtatuaren 
sektorearen datuetan ere ez dira ikusgaiago egiten 
emakumeak: inskribaturiko ekoizle guztien %16,7 
soilik da emakumezkoa22.

Nekazaritzako emakumeen kolektiboek eta zenbait 
sindikatuk historian zehar eginiko errebindikazio bat 
“ustiategiaren” titulartasun konpartitua izan da; izan 
ere, titular bakarra (eskuarki gizona) izateak, bikotean 
egiten denean, desoreka handia sortzen du, gizarteari 

19 - Arriola, Iratxe; Gómez, Henar eta Iturbe, Ainhoa 
(2009): La mujer baserritarra, esa valiosa especie en peligro 
de extinción. Entrepueblos.
20 - Europako Batzordea, 2002. Las mujeres en la 
agricultura. Europako Erkidegoen argitalpen ofizialen 
bulegoa, Luxenburgo.
21 - García Sanz, 2009. Ocupación y rentas de las mujeres en 
el medio rural. Fundación de Estudios Rurales fundazioaren 
urtekaria.
22 - Martxoko datuak, 2017, NNPEK -Cpaen- (Nafarroako 
Nekazaritzako Produkzio Ekologikoaren Kontseilua).

begira jardueraren erantzule eta legezko ordezkari 
bakarra gizona baita. Alabaina, 2011n onetsiriko 
lege hori ez da eraginkorra izan desoreka murrizteko. 
Nafarroan hiru dira soilik Titulartasun Konpartituaren 
Erregistroan izena emanda daudenak, eta estatu osoan, 
200 baino gehixeago, lehen aurreikuspenek onuradun 
zitekeenak 300.000 emakume izatea espero bazuten 
ere.23 Emakume landatarren elkarte batzuen aburuz, 
hedapenik eza, informazio falta eta lege hori behar 
bezala garatu ez izana dira emaitza horien jatorria. 
Administrazio batzuk eskabidea nola egin ere ez dakite 
eta badira, interesaturik egonagatik ere, administrazio-
bidaldi argibide kontraesankorrez betearen ondoren, 
ideia bazter utzi duten emakumeak.

Europan Espainiako Estatuak eta Belgikako Walonia 
eskualdeak bakarrik dute titulartasun konpartituko lege 
sistema, baina waloiar sisteman eskaturiko baldintzak 
betetzen dituzten lursailak automatikoki jotzen 
dituzte titulartasun konpartitukotzat, onuradunek 
beren arbuioa adierazten ez badute24. Mekanismo hori 
eskatzen dute hemen emakume landatarren elkarte 
batzuek landa eremuan gizon eta emakumeen artean 
berdintasuna bermatzeko.

23 - Titulartasun konpartitua nekazal lursailetan. Nekaza-
ritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministeritza.

24 - El País, 15-10-14, “Una ley para la igualdad en el 
mundo rural que no germina”.
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Lanean hasteko, helburu batzuk finkatu ziren:

• Emakume ekoizleei eragiten dieten arazo nagusiak, 
haiek berek esanda, bildu eta identifikatzea.

• Emaitzak hedatu, ezagutarazi eta tokiko eta 
erkidegoko administraziora helaraztea.

• Milango Ituna aberastea hainbat genero 
adierazle posiblerekin, jada daudenen osagarri. 
(Helburu hau bere barnean duen proiektuarekiko 
transbertsala da, eztabaida taldeetatik haratago). 

“Talde fokala edo eztabaida taldeak” deituriko teknika 
aukeratu genuen, hainbat pertsonaren artean denbora 
eta toki berean (hau da, aurrez aurre) komunikazio 
elkarreragina sortzeko, aukeraturiko gaiari buruzko 
ideiak, esperientziak, emozioak eta sentimenduak 
alderatzea xede25.

25 - Talde fokalen gaineko bibliografia ugari dago. Gehiago 
sakontzeko, “El grupo de discusión: Introducción a una 
práctica de investigación” kontsulta daiteke. Callejo, 2001. 
Ariel, Bartzelona.

Talde fokaletan pertsona bat dinamizatzaile eta beste 
bat kontalari aritu dira, eta hiru pertsona irudiak eta 
audioak grabatzen, eta horiekin prozesuaren bideo bat 
editatu da.

Guztira bost izan dira talde fokalak 2016ko 
abendutik 2017ko urtarrilera bitartean, merindade 
bakoitzean bat: Lizarra, Erriberri, Tutera, Zangoza 
eta Iruña. Bakoitzaren iraupena hiru bat ordukoa 
izan da. Arazo eta egoera komunez eta eskualde 
bakoitzeko espezifikoez mintzatzea ahalbidetu du 
horrek. Familia-nekazaritza26 eta landatar27 ereduko 

26 - Familia-nekazaritza “familia batek kudeatu eta 
gauzatua da eta familiako langileen mende dago batez ere, 
bai emakumeen bai gizonen mende” FAOren definizioaren 
arabera. Haatik, definizio hori ez zaigu oso zehatza, zeren, 
nahiz eta familia-ustiategiak eskala txikiko negozioak 
izaten direlako ideia orokorturik egon, ustiategi handiak ere 
badirela egia baita.
27 - Nekazaritza ekonomiako teorialarien definizioan, 
kapitalaren erreprodukzioa bilatu ordez familia unitatearen 
beharrak asetzea eta, hortaz, haren erreprodukzioa bilatzen 
dituena da ekonomia hori. Beste egile batzuek -Van 

3 Talde fokalen prestakuntza
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emakume ekoizleen profila bilatu dugu. Interesgarria 
iruditzen zitzaigun, halaber, elikadura burujabetzako 
esparru batzuekin erlazionaturiko zenbait emakumek 
parte hartzea, litezkeen ekarpenak bestelako zenbait 
ikuspegiz osatzeko, “landako nekazaritza errealitatea”, 
“argazki” ahalik eta osatuena izateko.

Aurretik genituen kontaktuez gain harreman gehiago 
egiten hasteko, proiektuko toki aliantzak izan genituen 
lagungarri, EHNE sindikatua, Toki Garapenerako 
Agentziak eta zenbait udal funtsean. Aldez 
aurretik ehunen bat parte-hartzaile potentzialekin 
komunikaturik geunden. Taldeetan azaleratu diren 
arazoen parte bat hasieratik sumatzen genuen, 
emakume ekoizleek izaten duten astirik eza alegia: 
proposamenaz interes handia agertu arren, denbora 
faltagatik ezin bertaratzea adierazten zuten.

Taldekideen adin mugak 30 eta 60 urte izan dira gehien 
bat eta tailerreko partaide kopurua bost eta hamabost 
artekoa izan da. Hamabostekoan ekoizleak gutxiago 
izan dira eta, horren ondorioz, atera ziren kontuak 
landa eremuarekin era generikoago batean zeuden 
erlazionaturik ekoizpen eremuarekin berarekin baino.

Parte-hartzaileak guztira 38 emakume landatar izan 
dira, Elikadura Burujabetzarekin erlazionatuak, eta 
haietarik 23, jardunean erabat edo partzialki aritzen 
diren ekoizleak. Gainerakoek talde heterogeneoagoa 
osatzen dute: batzuk hainbat kontsumo taldetako 
partaideak dira, beste batzuek landetxeak, kanpinak, 
tokiko produktuko dendak edo jatetxeak dituzte, 
batzuk birgaitzen ari diren zenbait herri abandonatutan 
bizi dira, anitzek beren kontsumorako baratzeak 
dituzte eta guztiek partekatzen dute gaiarekiko interes 
handia eta inplikazioa.

Emakume ekoizle partaideen erdiak baino gehiago 
abeltzainak, artzainak edo eta gaztagileak dira. 
Ehuneko txikiago bat nekazaria da eta batzuk bi 
jardunetan aritzen dira28. 23 ekoizleen heren batek gutxi 
gorabehera nekazaritza ekologikoko ziurtagiria du.

der Ploeg edo López García- “nekazaritza ekoizpeneko 
era landatarraren” oraingo ezaugarriak hauek direla 
diote: dibertsifikazioa, lursailean lorturiko produktuen 
eskuzko eraldaketa, zirkuitu laburrean merkaturatzea, 
kostu murrizketa eta eraginkortasunaren hobekuntza edo 
kontsumo arduratsuko sareekiko elkarlana, besteak beste.
28 - 12 abeltzain, artzain, gaztegile (Lizarra, Zangoza 
eta Iruñeko merindadeetakoak), 7 nekazari (Erriberri 
eta Tuterakoak nagusiki), 4 bi jardunetan (Zangoza eta 
Lizarrakoak).

Ludoteka zerbitzua eskaini zen jarduera 
familiako zaintzekin bateragarri egin beharra 
zuten emakumeentzat. Lizarran bertako Udaleko 
Emakumearen Arloak gauzatu zuen eta Zangozan 
proiektuko zenbait langile arduratu zen. Bilerak 
kafez, infusioz eta gozoki ekologikoz egin ziren 
atsegingarriago. Tuteran bidezko merkataritzako 
Balun Canan taldeko emakumeek prestatu ziguten. 

Talde fokaletan, planteamendua eta helburuak azaldu 
eta aurkezpenak eginda, Elikadura Burujabetzaren 
kontzeptuari buruzko bateratze lana egin zen. 
Bestalde, genero desoreka oro har eta landa munduan 
eta nekazaritza sektorean espezifikoki adierazten 
duten kopuru batzuk jakinarazi ziren. Ondoren, 
partaide bakoitzak, “post-it” batean, emakume ekoizle 
gisa bere egunerokoan aurre egin behar dien arazo 
nagusiak idatzi ahal izan zitzan denbora eman zen. 
Gero denak horma-irudi batean ikusi ziren eta gaiari 
buruzko eztabaida hasi zen. Bitartean, horma-irudira 
gehitu ziren, adostasunez, sortuz zihoazen ekarpen 
berriak.

Gero maiatzean, Iruñean, seigarren tailer bat egin zen, 
bi helbururekin: alde batetik, aurreko bost tailerretan 
agerturiko arazoen lehenespena egitea eta, bestetik, 
saio batean eskualde bateko eta besteetako emakumeak 
elkartzea (eskaera talde fokal batetik atera zen). Sei 
izan ziren parte-hartzaileak eta eskualde guztiak izan 
ziren ordezkatuak Tutera izan ezik. Guztiak ziren talde 
fokaletan aurretik parte hartutakoak.

Aurreko tailerretan jasoriko problematika sintetizatu 
genuen, emaitzen parte bat talde guztiona zen eta. 
Eskualderen batekoak izan arren interes handia eta 
eztabaida eragiten zituzten emaitza espezifiko batzuk 
ere sartu genituen.

Garrantzitsuenak aukeratzeko, puntukako 
lehenespenaren teknika hautatu genuen. Pertsona 
bakoitzak lehentasunezkotzat jotzen duen emaitzetako 
hiru aukeratu behar du bloke tematiko bakoitzean. 
3 puntuko balioa ematen zaio arazo nagusi eta 
lehentasunezkoari, 2 tartekoari eta 1 hirugarrenari. 
Gero puntu guztiak batu behar dira eta horma irudi 
batean ikusi emaitzen bateratze lana egiteko.
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4.1 Talde fokalenak
Segidan, bost talde fokaletan identifikatu zituzten arazo 
nagusiak azalduko ditugu gai multzoka. Errealitatea 
parte-hartzaileen beren ahotsak kontatzea nahi izan 
dugu eta, hortaz, atal bakoitza argitzeko esanahitsuen 
iruditu zaizkigun esaldiak bildu ditugu. Komatxo 
artean haien hitzak eta parentesi artean partaide izan 
dituen lan taldea agertzen dira.

4.1.1 Emakume nekazarien 
ikusezintasuna eta aitorpen falta

Talde guztietan eta ikuspegi berbera izanik atera zen 
lehenbiziko gaia izan zen: emakumeek beren buruaren 
eta beren lanaren balorazio falta eta ikusezintasuna 
sentitzen dute. Horrek berarekin dakartza erabaki 
ahalmen txikia nekazaritza munduan, autoestimu 
falta, emakumeentzako oso maskulinoak eta matxistak 
diren ingurune diskriminatzaileak eta, emakumeekiko 
sinesgarritasun eza dela-eta, beren balioa etengabe 

4 Resultados
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frogatu behar izatea. Ekoizle anitzen pertzepzioaren 
arabera, nekazaritza ingurunea bereziki matxista 
da: “bikoitza egin behar dugu gu aitor gaitzaten” 
(Tutera), “dena dago gizonentzat pentsaturik eta 
eginik, erremintak esaterako” (Zangoza).

Horrek beste zenbait kontutan zuzeneko ondorio 
bat du, osasunean adibidez: “Anitzetan ‘hark egin 
dezake?, nik ere bai’ goiburu pean jarduten dugu, gai 
garela erakutsi nahi dugu, ahal dugula. Geure buruari 
eskatzen diogun zerbait da eta geure burua probatzen 
dugu. Eta sektore honek lan fisiko handia eskatzen 
du eta, horregatik, garrantzitsua da nork bere burua 
zaintzea, baina ez dugu egiten” (Lizarra).

Kooperatibak emakumeentzako etsai gunetzat aipatu 
ziren zenbaitetan:

“Gizonek menderatzen gaituzte. Diskriminazio 
handiko egoerak izaten dira: kontuak ikusi nahi izatea 
eta haiek utzi ez, kasu. Batzarretan, kooperatibetako 
bileretan, edo traktorean zoazela, emakume izateagatik 
eta ekologiko alorrean lan egiteagatik mespretxu 
iruzkinak entzuten dira: ‘Nora doa?, hau erdi gizona 
da’. Baina egoera horiek ez dira sektorearen barnean 
bakarrik izaten, gizarte osoak pentsatzen du hola 
emakume bat jarduera hauetan ikusten duenean” 
(Tafalla - Erriberri). Batzuek pentsatzen dute ez 
dutela aitorpen eza horren bortizki bizi izan, “aitzitik, 
paternalista, zuri erramintak kentzea lana, zuk ez, 
berek egiteko” (Tafalla - Erriberri). 

Ikusezintasunaren beste alde bat etxeko zereginak, 
zaintza eta heziketa dira. Emakumeek “denetan 
egon behar dela” sentitzen dute, ekoizpen lana 
bikotekideekin konpartitzen dute, baina ia bakarrik 
hartzen dituzte berentzat etxeko zereginak eta zaintza:

“Nekazariak emaztea eta familia osoa inplikatzen 
ditu lanean eta egunerokoan. Ez da hark bakarrik 
egin dezakeen lana, familia osoarentzako bizimodua 
baizik; alabaina, aitorpena hark hartzen du. Geure 
gain hartzen ditugun karga batzuek ez dute zertan 
gureak bakarrik izan, adibidez, ‘etxea hankaz gora 
dut’, beti nik dut, inoiz ez da ‘etxea hankaz gora 
dugu’, edo ‘gizonak du etxea hankaz gora’” (Lizarra).

“Etxeko lanek konpartitu gabe jarraitzen dute. 
Emakumeak arduraduna izaten jarraitzen du, nahiz 
eta kanpoan ere lan egin, eta gizonak gauza batzuk 
egiten ditu. Matxismoa lehen zuzenagoa zen, orain 
gutxiago ikusten da, baina hor dago. Lehen aitak 

amari ‘ekarri aldatzeko arropak’ esaten zion. Orain 
nire bikotekideak ez dit hori esaten, baina nik 
jarraitzen dut etxeko arduraduna izaten” (Erriberri - 
Tafalla).

“Jendea ohartzen ez den lan anitz egiten dugu, 
baina egin beharreko lanak dira. Adibidez, ardiei 
ilea moztera joaten gara beste artzain batenera eta, 
bukatzen dugunean, mahaian bazkaria jarrita dagoela 
joaten gara guztiok bazkaltzera, hori plazera! Baina 
nor ohartzen da norbaitek bazkaria prestatu behar 
izan duela gu mozten ari ginen artean?, halaber 
lan hori egokitu zaion beste emakume bat bakarrik 
ohartzen da horretaz” (Lizarra).

Egoera horren zuzeneko ondorioetako bat gehiegizko 
lana da: “Beti dago egiteko zerbait eta zaila egiten 
zaigu zerbait uztea: nik, nekaturik nagoenean, ez dut 
kaferik edo bestelako bizigarririk hartu nahi, zeren, 
bestela, egiten jarraitzen dut” (Lizarra).

Hori bereziki zail antzematen da landa munduan: 
“Denetarik egiten duen laguna zara, beti gehiago 
eta gehiago, eta herrian dena zailagoa da: etxe 
handiagoak, baliabide gutxiago, dena urrun dago, 
eta, gainera, hazi eta ekin” (Zangoza).

“Emakumeak hirian lan egiten du, soldata bat du, 
kotizatzen du eta gero etxean ere egiten du lan. Hemen 
ezerezen truke egiten duzu lan egun osoan. Lanaren 
aitorpena soldatarekin soilik dago erlazionaturik. 
Kotizatzen ez baduzu, ez dago aitorpen instituzionalik, 
ezta laguntzarik ere, eta ez dizu curriculumerako 
balio, ezer egin ez bazenu bezala da” (Zangoza).

Funtsezko kontu bat Gizarte Segurantza eta horretatik 
eratorririko eskubideak dira: “Anitzetan zaila da 
bi kotizazio ordaintzea instalazio bakar batean 
eta bigarren pertsona hori, emakumea, kotizatu 
gabe geratzen da. Hori arazo soziala da, sektoreko 
errentagarritasunak bi pertsonaren kotizazioa 
ordaintzeko ematen ez duelako, nahiz eta bien lana 
beharrezkoa izan, eta genero arazoa ere bada, kotizatu 
gabe geratzen den bigarren pertsona hori gehienetan 
emakumea izaten delako. Hobaria eman beharko 
litzateke 2 kotizazio ordaindu ezin den kasuetan” 
(Lizarra).
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4.1.2 Nekazaritza politika eta 
arautegia.

Aurrekoarekin batera gehien kezkatzen duen alderdia 
da eta saioetako denboraren parte handi bat hartu 
du: arazoak lursailetako gehiegizko burokraziarekin, 
higiene eta osasun paketearekin, arauak ekoizpen 
txikietara ez moldatzearekin eta ekoizpen txikiari 
laguntzarik ez ematearekin; horiek guztiak aipatu izan 
dira merindade guztietan. Gainera, beste arazo eratorri 
bat gehitzen da, zorpetzea eta amortizaziorik eza:

“Sektore honek etengabe inbertitzea eskatzen du eta 
inbertsio-errentagarritasun zirkuluan sartzen zara 
eta hori gelditzen zaila da. Zorpetze maila handia 
errealitatea da. Egoera horrek moralki hondatzen 
zaitu, estresatu eta ito egiten zaitu, horrek osasunari 
eragiten dio eta inoiz lasai egon ezin zarelako 
sentsazioa transmititzen du eta hori seme-alabei 
helarazten diegu. Arauen aldaketa bat eginda, 
inbertsio gutxiago egin beharko litzateke eta ez 
litzateke presiorik izanen” (Lizarra). 

Horrek eredu intentsiboenei eragiten die bereziki: 
“Eredu horretan diru anitz aurreratu behar duzu: 
haziak, ereintza, input-ak, uzta… diru hori guztia 
aurreratzen duzu eta, uzta saldu ondoren, 2-3 hilabete 
gutxienez igaro arte ez duzu sarrerarik izaten. Inbertsio 
handiak egin behar dira, makineria modernizatzeko 
esaterako, traktore batzuk 5 urtean behin aldatu 
behar izaten dira, egun den uzta makinarik txikiena 
80.000 € kostatzen da… Hori guztia amortizatzea oso 
zaila da” (Tutera).

Emaitza da jarduera utzi egiten dela eta lurrak biltzen 
direla: “Lehen, 300 hektarearekin 20 familia bizi zen, 
orain 3 lagun” (Tutera).

Beste alderdi bat hautematen dute, hots, ikuskapenak 
gehiegizkoak direla eta gaizki planteaturik daudela, 
kontrola egitera baino gehiago zehatzera zuzendurik 
daudela ematen baitu: “Gutun bat iristen den 
bakoitzean, ‘zer kendu behar didate?’ etortzen zait 
beste ezer baino lehen gogora. Administrazioak 
zu tratatzean izaten dituen aldartea eta manerak 
batzuetan oso txarrak dira, foruzainak etortzen 
ahal dira zure etxera zure laneko gauzez galdezka 
(animaliez, uraz…). Presio handia izaten da eta 
gaizkile sentitzen zara eta horrek zera esatera 
eramaten zaitu, ‘ez dut inolako laguntzarik nahi, nahi 
dudan bakarra bakean utz nazaten da’” (Lizarra).

Horri gehitzen zaizkio nekazaritza txikirako 
egokitzapen falta eta ematen den denbora:

“Ez da kontrolik nahi ez dugula, baizik eta kontrolak 
ekoizpen txikietara egokiturik egotea. Ikuskatzaile bat 
etortzen den bakoitzean, denbora luzea eman behar 
zaio eta horrek beste lan batzuk ez egitea eskatzen du, 
eta lan horiek ere momenturen batean egin behar dira. 
Duela gutxi ikuskatzaile batek ‘eta zuk noiz egiten 
duzu gazta?’ galdetu zidan, ‘zuek denbora ematen 
didazuenean’ erantzun nion” (Lizarra).

Higieneari buruzko arauei neurrigabekoak eta 
zeharo absurduak zeritzeten, haien aplikazioari 
ere bai “Guk ez dugu, adibidez, kuia merkatuko 
postuan moztu eta saldu behar higienikoa ez 
delako, Osasuneko albaitariak horrek nazka ematen 
duela dio” (Erriberri - Tafalla). Gainera, ekoizleak 
produktu sano eta kalitatekoa izateko interesatuenak 
direla pentsatzen dute: “Guk inork baino hobeki 
dakigu kalitateko produktua dugula, akatsik txikiena 
badugu hondoratuko garelako” (Iruña): Oso arazo 
garrantzitsutzat jo zituzten burokraziaren gehiegikeria 
eta zailtasuna: “Burokraziarena, paperak egitea-eta, 
oso konplikatua da, denbora anitz kentzen du, gaizki 
antolaturik dago eta nahasgarria da, idazkaria izan 
behar da hori ulertzeko. Legedia ez da gure ekoizpen 
eredura moldatzen, enpresetarako prestaturik dago, 
baina emakume baserritar xumeak ez gara enpresak” 
(Iruña).

Gainera, Administrazioari gortasuna hautematen 
zaio, eta errealitatea ez ezagutzea: “Paperak egiteko 
laguntza eskatzeko orduan, Administrazioan inork ez 
dizu aditzen eta ez dizu azaltzen ulertzen ez duzuna. 
Toki batetik bestera bidaltzen zaituzte inork zuri deus 
argitu gabe, baina aldi berean gauza pila bat eskatzen 
dizute. Inposatzen digute baina ez digute aditzen” 
(Iruña).

Bestalde, dena “handientzat” pentsaturik dagoela 
planteatzen zuten, eta, “ustiategi txikien” kasuan, 
trabak itzelak direla, haietarako moldaketarik ez 
dagoelako, beste zenbait herrialdetan ez bezala. Maiz 
aipatzen zuten Frantzia, hor ekoizpen txikia anitzez 
gehiago laguntzen delakoan: “Guri aditzea eta 
arauak gure tamainara egokitzea nahi dugu. Ez da 
deus asmatu behar, beste zenbait tokitan, Iparraldean 
esate baterako, eginda dagoena kopiatu eta kito” 
(Zangoza).
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Ia merindade guztietan kezka handia sorrarazten dute 
belaunaldi-txandaketarik ezak eta gazteendako dauden 
laguntza eskasak haiek jar daitezen: “Edonork ez du 
lehenbizikoz jartzeko laguntza eskuratzeko aukerarik 
izaten, jende anitz bidean geratzen da eskaturiko puntu 
mailara ez iristeagatik. Errazago beharko litzateke 
laguntza hori eskuratzea jende gehiago anima zedin. 
Gazte orok izan beharko luke eskubidea jarri eta 
laguntzak jasotzeko. Premiazkoa da instalazio berriak 
bultzatu eta jende gaztea sartzea: hemen, ‘gaztetxoak’ 
60 urtekoak gara” (Iruña).

Era berean, nabarmendu zuten laguntzak nahiz 
aholkularitza ez daudela egokiturik ustiategi 
txikietara. Mahai batean eta bestean, Nafarroako 
Gobernuak jartzeko markatzen dituen NLUen 
(Nekazaritzako Lan Unitateen -UTA-) eta tamaina 
txikiko nekazaritzaren arteko kontraesanaz mintzatu 
zen. Orain dauden bezala, Gobernuak de facto 
“behartzen” du intentsibo egitera laguntzak jasotzeko 
eta, hortaz, eredu jasangarriak, txikiak eta Elikadura 
Burujabetzatik hurbilak kanpoan geratzen dira eta, 
are, ikusten dute irrigarri uzten dituztela: “Nekazaritza 

politikak ez ditu ustiategi txikiak sustatzen eta NLUen 
eskakizunak berberak izaten dira beti, balioetsi gabe 
egoera ezberdinak, ustiategi berean jardun batzuk 
egotea adibidez. Haztea eta haztea balioesten da eta 
dena dira oztopoak jende berria jar dadin. Batzuetan, 
baloratu eta lagundu beharrean,  iseka egiteko 
tonua erabiltzen dute sektorearen alde egin dutenez 
hitz egitean: ‘neska bat ahuntzatxo batzuekin…’” 
(Lizarra).

Gainera, hautematen da nekazaritzan inbertitzen den 
diru gehiena ez dela nekazari txikientzat. Arrazoizkoa 
litzateke laguntzak produktuengatiko prezio zuzenari 
lotzea: “Laguntzak behar dira, baina produktuaren 
truke prezio duina ordaindu behar da. Nekazaritzarako 
milaka euroko laguntzak ematen direla entzutean, 
gizarteak oro har susmoa hartzen du eta horrek 
nekazarien aitorpen eta balorazioari eragiten dio. 
Baina nora joaten da diru hori?” (Erriberri - Tafalla).

Sektoreko autonomia falta da beste kontu kezkagarri 
bat: “Bildotsak gara kooperatiben eskuetan, 
Nekazaritza Departamentuaren, NPEren… eskuetan, 
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ez dugu inolako autonomiarik. Kooperatibetan izatea 
politika da. Haiek esaten dizute nola eta zer landu 
behar duzun. Haiek esaten dute urte bakoitzean zer 
erein behar den ordaindu behar denaren arabera. 
Nekazariak ez dira autonomoak gogoko dutena landu 
ahal izateko. Gorbatadunek jaten gaituzte” (Erriberri 
- Tafalla).

4.1.3 Nekazaritzarekin 
erlazionaturiko balioak

Ahobatezkoa izan zen eskualde guztietan nakazaritza 
jardunaren, janarien, tokian tokiko produktuaren edo 
landa munduaren balioespen eta jakintza falta arazo 
larria dela: “Abere arrazak, kultura, eskulangintza… 
babesten ari gara, baina jendeak gazta besterik ez 
du ikusten. Gizarteak batere ez daki jaten duguna zer 
den, nola ekoizten den, nolako gizartea bultzatzen ari 
garen. Gure lanak ez du gizartearen aitorpenik izaten; 
medikua bezain garrantzitsuak gara, jendearen 
osasuna zaintzen dugu, baina gurea ez da balioesten” 
(Iruña).

“Jendeak, gizarteak, ez daki jakiak nola ekoizten diren, 
ez onak ez txarrak, baina anitzetan ez du jakin ere nahi 
izaten, ‘ez, ez, hobe ez kontatzea!’, kontzientziaturik 
egotea latza da eta. Lan honetan gizarte osoak egon 
behar zuen inplikaturik: hedabideak, erakundeak… 
eta jende guztiak jakin dezala jakiak nola ekoizten 
diren. ‘Ikusarazte’ lan hori ezin zaie ekoizleen eta 
kontzientzituriko lau lagunen esku bakarrik utzi, 
gizarte osoak hartu behar du bere gain” (Lizarra).

Balorazio falta errentagarritasun ezarekin ere badago 
erlazionaturik: “Egiten dugun lana ez da benetan 
balioetsia, ordaintzen dizkizuten prezioak ez dira 
produktuaren balioaren arabera finkatzen, baizik eta 
jendea ordaintzeko prest dagoenaren arabera. Hortaz, 
gehiago eta gehiago hartu eta lan egin behar duzu 
zerbait ikusteko eta ezin diozu egiteari utzi” (Lizarra).

Nekazaritza uzteak ekartzen duen jakintza galera 
gai kezkagarria izan zen zenbait mahaitan: “Baserri 
bat ixten den bakoitzean, ekoizle bat desagertzen 
den bakoitzean, toki horretara moldaturik zegoen 
informazio pila bat desagertzen da. Eskola batean 
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gauza orokorrak irakasten dizkizute, baina gero 
eginez eta tokia ezagutuz ikasten da” (Iruña).

Hezkuntza eta prestakuntza kontuak hainbat 
alderditatik planteatu ziren:

Alde batetik, ekoizpen txikietara egokituriko 
prestakuntza eta aholkularitzarik ez egoteari 
arazo garrantzitsua zeritzoten zenbait taldetan: 
“Aholkularitza eta prestakuntza falta izaten da, 
sindikatuetatik, ITGtik… Honetan aritu nahi baduzu, 
ez dakizu nondik hasi. Lehenbizikoz jartzeko laguntza 
jaso ahal izateko29, 250 orduko ikastaro bat egin behar 
duzu, baina ikastaro orokorra da eta baliteke zure 
jarduna izanen duenarekin erlazionaturiko ezertaz 
hitzik ez egitea. Oso ongi legoke egin nahi duzun lan 
berbera egiten duten emakumeak ezagutzera eramatea 
eta zuk haiekin lehen eskutik ikasi ahal izatea. Baina 
kontuan izan behar da hori “irakasle” aritu behar 
duten emakume horientzat lan estra dela eta, hortaz, 
ongi kudeatu beharko litzateke” (Lizarra).30

Beste alde batetik, hainbat mahaitan eztabaida sortu 
zen gai hauen inguruan: derrigorrezko hezkuntzako 
curriculuma eta landa errealitaterako egokitzapen 
falta, jakintza eta toki kulturaren integraziorik eza: 
“haurrak landa ikastetxe eta institutuetan izaten dira, 
beren errealitatetik urrundurik, beren inguruaren, 
nekazaritzaren eta landa munduaren gaineko 
jakintzarik ia ez dago hor” (Iruña). 

Beste arazo bat gehitzen da, eskola kontzentrazioek 

29 - Diru laguntza hori Nafarroako Landa Garapeneko 
Planaren (PDR) barnean dago eta nekazaritzan hasi nahi 
duten gazteei ematekoa da, teorian haiek jartzen laguntze-
ko. Baina hartarako baldintzei kritika franko egiten zaie, 
eredurik intentsiboen alde egin eta haietarantz bideratzen 
duelako, horiek kostu eta zorpetze handikoak izanik, eta 
elikadura burujabetzatik hurbileneko ereduak kanpo uztea-
gatik.
30 - Ikuspegi hori garaturik dago jada nekazarien mugimen-
duaren barnean hainbat eratan. Adibide bat “Campesino a 
Campesino” (Nekazariz nekazari) oinarrizko lan metodoa 
da, 60ko urteetan Amerika Latinoan sortua, eta iraultza 
berdearekiko kritika sustatu zuena (…).Mugimendu ho-
rrek Paulo Freireren pentsaeratik hartu zituen oinarriak eta 
komunikazio horizontaleko metodologia bat taxutu zuen, 
nekazaritza estentsionismo klasikoari aurka eginez, horre-
tan teknikariek alde bakarretik iritsarazten baitituzte beren 
irizpideak. Herri hezkuntzaren eta kontzientziazio lanaren 
ikuspegitik abiaturik, metodo hori gizarte eraldaketarako 
prestakuntzaren praxian funtsaturik dago. Soberanía Ali-
mentaria. Biodiversidad y Culturas aldizkaria. 16. zk.

lurraldearekiko sortzen duten deslotura alegia: “Eskola 
kontzentrazioaren sistema aldatu behar da gazteek 
lurraldearekin loturik jarrai dezaten lortzeko. Ezin da 
izan Egozkueko gazteak Atarrabiara igortzea ikastera 
institutu bat izanik Larraintzarren. Kasu horietan, 
zuen seme-alabek inguruarekin harremanetan 
jarraitzea nahi baduzu, Larraintzarren ikasten ahal 
dezaten ahalegina egin behar duzu (autoa, denbora, 
bidaiak…)” (Iruña).

Elikadura da zenbait taldetan atera zen beste alderdi 
bat, oso garrantzitsutzat jo zen tokiko eta kalitateko 
produktua kontsumitzea: “Ongi jan behar da. Anitz 
dira janariarengatiko gaixotasunak, baina jendea 
gaixotu ondoren hasten da ongi jaten. Aldez aurretik 
kontzientziatu behar da. Politikak bigarren mailan 
utzi du elikadura” (Erriberri - Tafalla).

Halaber, atzematen da administraziotik batzuetan 
elikadurarekin erlazionaturiko alderdi batzuk 
lantzen direla baina modu kaltegarrian, janarien 
denborazkotasuna kontuan izan gabe: “Adibidez, 
Nafarroako Gobernuak ANk31 garatzen duen eskola 
kanpaina bat egiten du eta, horren bitartez, azaroan 
eskoletan tomateak eta luzokerrak banatzen dizkiete 
haurrei. Hori ezin daiteke” (Erriberri - Tafalla).

4.1.4 Landa mundua

Lan mahai gehienetan (Zangoza, Lizarra, Iruña 
eta Tafallan) agertu zen landa munduarekiko 
kezka: zahartzea dela, maskulinizazioa dela, 
zerbitzu publikoen eskasia dela (garraio publikoari, 
mendekoentzako arreta zerbitzuei eta haurtzaro eta 
osasunari dagokienez bereziki) eta horiek landa 
eremuko gizartean, zenbait kolektibo zehatzetan batik 
bat –emakumeetan eta zaharretan- izaten dituzten 
ondorio txarrak direla eta.

“Herrietan ez dago ezer, dena zentralizaturik dago 
(eskola, autobusa, medikua, zahar etxea…). Zerbitzu 
publikoen eskasia horrek anitz zailtzen du lana-
eta bateragarri egitea. Azkenean, haurrak zure 
egunerokora, zure lanera, moldatzen dituzu.Amonarik 
baduzu, hobeki egiten duzu bateragarria. Amona 
ongi badago, jakina! Bestela, lan bikoitza izaten da”  
(Lizarra).

31 - Grupo AN estatuko zereal kooperatibarik handiena da, 
laugarren hegazti-handizkaria, eta 716 milioi euroko faktu-
razio bolumena du. Pentsu saila, gasolindegiak, nekazaritza 
hornidurak eta zerbitzu artekaritza ere baditu. Nafarroako 
nekazaritza kooperatiba gehienak ANn sarturik daude.
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“Adinekoa bazara eta, dendarik eta furgoi ibiltaririk 
gabeko herri batean bizi zarela, ez ibilgailurik ez 
garraio publikorik ez duzulako herritik ateratzerik 
ez baduzu, nondik aterako duzu janaria?, auzoen 
arteko elkartasunetik, baina hori galtzen ari da eta 
zahartzaroa gero ete bakartiagoa da. Gauza bera 
egurrarekin, zaharra izanik egin ezin duzunean, 
nola berotuko zara?, bai, auzoek laguntzen zaituzte, 
baina hori gero eta zailagoa da. Zaharrek zail dute 
herrietan, emakumeek batez ere” (Lizarra).

“Dena urrun geratzen da, nik zabor edukiontzia bi 
kilometro luzera dut eta edozertarako mugitu behar 
duzu, ez baserritik herrira bakarrik, herritik hirira 
ere bai, gauza anitz Iruñean dago zentralizaturik, 
adinekoentzat ezinbesteko zerbitzuak batez ere, 
medikua esaterako. Biztanleriaren zahartzea eta 
zerbitzu publikorik ez egotea arazo handia da” 
(Iruña).

Mahai gainean jarri zuten beste alde bat emakumeen 
kolektiboarentzako laguntzaren beharra da, landa utz 
dezaten saihesteko: “Herrietan lanpostuak sortzea 
erraztu behar da, laguntza publiko handiagoa izan 
behar du. Emakumeen kasuan batik bat, haiek baitira 
herri horretan biztanleak izatea benetan eragiten 
dutenak. Emakume batek herrian lan egiten badu, 
beren seme-alabak hor egonen dira eta herriko 
partaide izanen dira. Gizonekin ez da hori gertatzen 
beti. Emakumeak finkatu egiten du biztanleria 
lurraldean. Landa mundua bizirik iraunarazteko, 
emakumeek egon behar dute hor beren proiektu, lan 
eta familiekin” (Lizarra).

Emakumeen sozializazio falta ere ageri zen: “Landa 
ingurunean, sozializatzeko aukera gutxi izaten da. 
Bakardade handia sentitzen da. Atera eta elkartu 
egin behar da, baina oso zail egiten zaigu, geure 
egin ditugun eta geure ustez utzi ezin ditugun ardura 
guztiengatik eta egiteko lan handia benetan izaten 
dugulako. Nola bateratu hori? Nola egin gure lana 
egunerokoan gauzatu ahal izateko eta, aldi berean, 
bildu, elkar ezagutu eta ahalduntzeko?” (Lizarra).

Ezinbestekotzat jotzen zuten landa eremuko 
biztanleriaren parte hartzea laguntza neurriak 
planifikatu eta tokiko errealitatera egokitzeko: “Behar 
ditugun neurriak zein diren galdetu behar digute 
(garraioa, eskola txikiak). Neurriek ingurunera 
egokiturik egon behar dute, dimentsionatu behar dira. 
Ekoizpen eta instalazio baldintzekin gertatzen den 
berbera gertatzen da eskolekin, medikuekin, instalazio 

publikoekin… Ez liekete hirietako zerbitzuek jarraitzen 
dieten arau berberei jarraitu behar, dimentsionatu 
beharra dago” (Zangoza).

Usuak izan ziren landa munduan bizi izaten ari 
diren aldaketen aipamenak: “Herriak trantsizioan 
daude, ez dira lehen ziren bezalakoak. Orain ez dago 
horren ezberdintasun handirik hirian bizitzearen eta 
herrian bizitzearen artean, herriaren ezaugarri franko 
galdu da. Herrian ere beti lasterka ibiltzen gara, 
hipermerkatuetan erosten dugu, jada ez da euskaraz 
egiten, harremanak izateko modua aldatu egin da, 
indibidualismoa eta landa estresa handiagoak dira. 
Ez dugu emakumeok gure artean ekonomia egiteko 
kulturarik, ez diogu auzokoari ezer erosi-saltzen. 
Lehia izaten da. Gutxi gara eta nor bere zortzikoan 
ibiltzen da” (Zangoza).

Orokorturik dago hiri inguruneak landa mundua 
ezagutzen ez duelako iritzia: “Jendeak erabateko 
ezjakintasuna du herriei eta nekazaritzari buruz. Guk 
produktu ekologikoak saltzen ditugu eta gure postura 
hiriko intelektual anitz etortzen da, baina oinarrizkoa 
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ere ez dute jakiten, ezta zein diren garaiko produktuak 
ere, neguan lekak edo tomateak eskatzen dituzte… 
Anitz eskatzen zaigu, baina gutxi aitortzen” (Erriberri 
- Tafalla).

Landa munduak ezaugarri izan dituen balio batzuk, 
hala nola komunitatea, auzolana edo elkarrenganako 
laguntza, berreskuratzeko beharra agertu zen: 
“Lehenago herriak komunitate txikiak ziren non lagun 
guztiek guztien beharra baitzuten. Jada ez. Gauzak 
komunitatean egitea, auzolana…, berreskuratu behar 
dira” (Zangoza).

Zangozako merindadean, etxebizitza, Pirinioan batik 
bat, erdiesteko zailtasunaz kezkaturik daudela azaldu 
zuten: “Etxea aurkitzeko arazoak izaten dira, ez dago 
ez babeseko etxebizitzarik ez alokairuko etxerik: 
Anitzetan lurrarekin gauza bera gertatzen da. Jendea 
etortzea nahi dugu, familiak, ingurua birpopulatzea, 
baina aldi berean beldurra ematen du eta ez da 
erraztasunik ematen, ez da etxerik alokatzen, ez da 
lurrik uzten…”.

Lizarrerrian, herrilurren erabilera okerraz eztabaidatu 
zen luze: “Bizikidetza arazoak izaten dira ehiztariekin 
eta turistekin. Haiek lehenesten dituzte nekazari eta 
abeltzainen aurretik. Ez da ikusten abereek ingurunean 
duten eginkizuna eta ez da baloratzen herrietan bizi 
nahi duen jendea. Udal batzuek trabak jartzen dituzte 
herrikoa ez bazara. Herrilurra merkaturatu egin da, 
haren kudeaketa ez da biztanleentzako hobekuntza 
helburutzat jotzen, salgai soiltzat baizik. Herrilurrek 
daukaten eginkizunaren ikuspegia behar da eta ongi 
antolatu behar dira, nekazaritzak eta abeltzaintzak eta 
hartatik bizi den jendeak lehentasuna izan dezaten”.

4.1.5. Nekazaritza Eredua eta 
Elikadura Burujabetza

Talde guztietan egon zen ideia bat izan zen nekazaritza 
eredua aldatzeko beharra. Dena erlazionaturik dagoela 
eta “kontua eredua dela” eta aldatu behar dena hori 
dela zioten. Gure ustez, ikuskera hori ia-ia ahobatezkoa 
izan zen parte-hartzaileen artean: “Benetan bestelako 
landa ingurunea nahi badugu, hartan inbertitu 
beharra dago. Landa ingurunearen aldeko politika 
integral bat egin behar da berreskuratzeko haren 
eginkizuna: jakiak ekoiztea. Eredua aldatu behar 
da eta Administrazioak eredu berri hori lagundu eta 
bultzatu egin behar du. Landa ingurunearen eta lehen 
sektorearen berreskurapena arazo sozial eta kolektibo 

bihurtu behar da. Denbora anitz eta jende anitz galdu 
ditugu jada” (Iruña).

Egungo ekoizpen ereduaren ondorioak ezin 
txarragoak izan dira eta dira ingurunerako eta 
ekoizleentzat berentzat: “Nekazariak sarrarazi 
dituzte suposatzen ziren emaitzak ematen ari ez diren 
dinamiketan (makineria anitz, Nafarroako kanala, 
partzelak biltzea…) eta nekazariak oso atsekabeturik 
daude. Proposamen horiek hautabide bakartzat 
saldu dituzte eta ez dira zalantzan jarri ere. Gurpil 
horretan sarrarazten zaituzte eta gero oso zaila da 
ateratzen, soka lepoan duzulako. Oso zaila da zirkulu 
horretatik ateratzea. Nekazariak ikaraturik daude, 
ez dago jakiterik nekazaritzaren etorkizunean zer 
gertatuko den. Aztertu al da lurrek egur hau zenbat 
gehiago jasan dezaketen? Dena lehor geratuko da. 
Administrazioak gezurrak eta gezurrak kontatu ditu 
Nafarroako Kanala zela-eta eta anitzetan, gai hauek 
planteatzen dituzunean, egozten dizute zu ‘terrorista’ 
edo ‘greenpeace’ izatea” (Erriberri - Tafalla).

Zuzeneko salmenta eta zirkuitu laburrean merkaturatzea 
garrantzitsuen irizten zieten apostuetako bat izan zen 
oro har:

“Merkatuak indartu behar dira, oso gutxi dago eta 
anitzetan jendeak, etortzen denean, ez dauka non erosi 
hemengo produktuak” (Zangoza). Lan kolektiboaren 
beharra funtsezkotzat jotzen da: “Merkaturatzeko 
bitartekarienganako mendetasun handia dago. 
Merkaturatzeko bide berriak sortu behar dira eta 
modu kolektiboan egin behar da. Gauzak banaka 
egitea zailagoa da. Gainera, handizkariak antolaturik 
daude eta nahi dutena egiten dute” (Iruña). Hala 
ere, ahots batzuek zuzeneko komertzializazioaren 
sustapen horrek emakumeentzat ekarriko lituzkeen 
arriskuez ohartarazten dute: “Zuzeneko salmenta 
bultzatzeaz ari gara, baina, bestalde, ikusten dugu lan 
hori gehienetan emakumeak hartzen duela eta, beraz, 
beste zama bat botatzen ari gara geure buruari. Kontu 
izan behar da horrekin” (Lizarra).

Sektorea berpiztu ahal izateko ikusten diren oinarrizko 
beharretako beste bat da ekoizpen txikirako eraldaketa-
azpiegitura kolektiboak sortzea eta “ekoizle eta 
kontsumitzaileen sareak sortzeko beharra, Iparraldean 
Idoki denaren antzekoak” (Zangoza)32.

32 - Ekoizleen eskaera horrez geroztik, proiektutik hitzaldi 
publiko bat programatu zen Otsagabian, apirilean, IDOKI-
ko komunikazio-arduraduna hizlari. http://www.mundubat.
org/gobernanza-alimentaria-sanguesa/
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Administrazioari dagokionez, ikusten da ez duela 
zuzeneko salmenta babesten: “Ez dago zuzeneko 
salmenta egiteko erraztasunik eta baserritarrek 
ez daukate egiteko moduaren legezkotasunaren / 
legezkotasunik ezaren berri. Horri buruzko informazio 
argia falta da” (Iruña).

Hemen ekoizten denaren kontsumo hurbilik ez dagoela 
eta kooperatibek botere handiegia dutela ohartarazi 
dute: “Hemengo labore guztia Italia edo Ingalaterrara 
joaten da, ANren edo beste kooperatiben bitartez. 
Dena dabil beti ANren inguruan, baina nor da San 
AN?” (Tutera).

Aldi berean, engainua ikusten da hainbat produktutan, 
bertako, iraunkor eta eskulan direlakoan saltzen diren 
arren holakoak ez direlako, eta horrek nahasmena 
sortzen du gizartean eta zigilu batzuekin gertatzen 
da, Euskolabelekin esate baterako: “Abeltzaintza 
intentsiboa bertako produktua da, baina nondik 
ekartzen dituzte pentsuak? Denak kanpotik eta 
transgenikoak. Zirkuluak ixten saiatu behar da. 
Gu geure harri koskorrarekin egiten saiatzen gara, 
baina goragotik egin behar da beste jauzi bat, eta 
Administrazioak urratsak egin behar ditu” (Lizarra).

Eta, azkenik, funtsezkotzat jo zituzten sektoreko 
aliantzak egitea eta beste zenbait eragilerekin 
elkartzea: “Laguntzak bilatu behar dira eutsi ahal 
izateko. Ez dago etsai okerragorik bakarrik sentitzea 
baino” (Iruña).

4.2 Lehenespen 
tailerrarenak
Hona hemen hautaturiko arazoak. Hemen ez ditugu 
“post-it” emaitza guztiak sartu, punturen bat lortu 
dutenak soilik. Zenbakiak gai-multzoka erdietsiriko 
puntuazioari dagozkio.

AITORPENA / BALIOESPENA / OSASUNA

• Emakumearen erabaki ahalmen txikia nekazaritza 
munduan: 13.

• Emakumeak landa munduan eta nekazaritza 
sektorean egiten duen lana ez da ez balioetsi ez 
aitortu egiten. Ez da ezer, ez da aipatzen: 9.

• Nekazaritza ingurune diskriminatzaileak, oso 
maskulinoak eta matxistak: 7.

• Osasun txarra eta estresa lan gainkargagatik eta 
zorpetzeagatik: 4.

NEKAZARITZA POLITIKA / ARAUDIA

• Landa mundua eta familia-nakazaritza, haren 
funtzioaniztasuna berreskuratuz, babesteko 
politika integralen beharra: 16.

• Ustiategi txikietara egokituriko araudirik ez 
egotea: 10.

• Sektorean gazteak sartzeari lehentasunezko 
laguntza ematea: lehenbizikoz jartzeko laguntza 
eskasak: 5.

• Administrazioaren laguntzarik eza merkaturatzeko 
bide laburrei, ekoizleen tokiko merkatuei adibidez: 
3.

• Administrazioaren laguntzarik eza tokiko 
ekoizpen txikiari: 1.

• Gehiegizko burokrazia eta paper konplexuak 
ekoizpen txikirako: 1.

HEZKUNTZA / PRESTAKUNTZA

• Gizarteak ez ezagutu eta ez balioestea nekazaritza 
txikia eta tokiko familia-ekoizpen iraunkorra: 17.

• Landako ikastetxeetan prestakuntza/
sentsibilizazio/egokitzapen falta inguruneari, 
landa munduari, nekazaritzari eta abarri buruzko 
edukietan: 9.

• Ekoizpen txikietara egokituriko prestakuntzarik 
eta aholkularitzarik eza: 4.

LANDA MUNDUA / ELIKADURA BURU-
JABETASUNA

• Eredua aldatzeko eta Administrazioak Elikadura 
Burujabetzaren alde egiteko beharra: 18.

• Jendea landatik kanporatzen duen ekoizpen eredu 
patriarkala: monolaborantza – intentsifikazioa – 
landatik alde egitea – lurrak metatzea: 10.

• Herrilurra salgai bihurtzea komunitatearen 
ondasun gisa erabili beharrean: ez da lehenesten 
hortik bizi dena: 5.

• Landako zerbitzu publikoak oso urriak, sorrarazten 
dituzten beste arazo anitzen artean bateratzea oso 
zaila egiten dutenak: 3.
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Lan saioetan zehar eta dokumentua egitean, saiatu 
gara jasotzen emakume landatar ekoizleek sektoreari 
dagokionez izaten dituzten arazo nagusiak. Ondoren, 
dokumentuan, lan taldeetan eta arazoen lehenespen 
tailerrean agertu diren hausnarketa batzuen 
laburbilketa egin dugu, testuaren motzak gustatuko 
litzaigukeen bezain sakon heltzen uzten ez digula 
badakigu ere.

Nekazaritza sektorea oso sektor maskulinizatua dela 
ikusten da, nahiz eta emakumeak haren parte aktibo 
izan diren betidanik. Hala ere ez dute behar zituzten 
aitorpena eta balioa jaso. Ikusgai ez egote eta aitorpenik 
ez egite horrek bere ondorioak ditu, gainkarga psikikoa 
nahiz fisikoa sorrarazten baitie, zeren, dagokien 
tokian egoteko, sektorean beren erabaki ahalmena 
handitzeko eta aitor ditzaten, gizonek baino ahalegin 
eta lan handiagoak egin behar baitituzte. Horregatik, 
nekazaritza munduko emakumeen erabaki ahalmen 
txikia arazo sentituenetako bat eta puntu gehien izan 
dituenetako bat da.

Horri guztiari gehitu behar zaio ugalketa eta zaintza 
lanak ere gehienetan haiei egokitzen zaizkiela. Balioa 
diruaz neurtzen duen sistema batean, zaintza lana ez 
dago nahikoa balioetsirik eta ez zaio pertsonen bizitza 
mantentzeko daukan garrantzia ematen.

Nekazaritza politikei dagokienez, hartzen diren 
neurriak batez ere nekazaritza eta abelzaintza ustiategi 
handietarako diseinaturik daudela esan daiteke: 
eskakizun higieniko-sanitarioak, arauak, kontrolak, 
izapide burokratikoak… Gainera, horri gehitzen zaio 
ustiategi txikia izanez gero oso zaila dela de facto 
egitera beharturik dauden inbertsioei aurre egitea, eta 
hortaz, zorpetzea sektoreko arazo nagusietako bat da 
errentagarritasun faltarekin batera. Emakume ekoizle 
xumeek ez dute Administrazioarengandik behar 
dituzten aholkularitza eta informazioa jasotzen. Eta ez 
dituzte kontuan izaten nekazaritza politikak diseinatu 
eta garatzeko orduan, politika horiek bideratuago 
baitaude ustiategi handietara landa eremuko 
nekazaritza txikira baino, azken hau gizarteari, bertako 
lurraldeari eta ingurumenari dagokienez iraunkorrena 

4 Azkeneko laburbilketa
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bada ere. Arrazoi horiengatik, Administrazioaren 
“gortasuna” oso aipatua izan da talde guztietan.

Nekazaritza politikari eta araubideari buruz, 
landa mundua eta familia-nekazaritza haren 
funtzioaniztasuna berreskuratuz babesteko politika 
integralen beharra izan da botatuena, ustiategi 
txikietara egokituriko araubide ezaren aurretik.

Horiek guztiak landa eremuko nekazaritza ikusgai 
ez egotearen eta balioetsia ez izatearen zuzeneko 
ondorioak dira: mundu hiritarrean, zeinetan balioa 
kapitalak definitzen baitu, landa munduak eta 
nekazaritza txikiak ez dute pertsonen elikaduraren 
erantzule gisa dagokien tokia izaten. Parte-hartzaileek 
landu beharreko bigarren arazotzat jotzen dute 
nekazaritza txikiaren eta tokiko ekoizpen iraunkor 
eta familiarraren gaineko jakintzarik eza eta gizarte 
balioespen falta.

Ildo horretatik, hezkuntzak oinarrizko eginkizuna 
betetzen du bi aldetatik:

Alde batetik, gizarteari oro har zer jaten dugun, 
nork ekoizten duen, non ekoizten duen eta nola 
ekoizten duen azaltzeko helarazten zaion informazio 
eta jakintza falta. Hori ez dago lehentasunezko toki 
batean ez hezkuntza ez-formalean ez formalean ere 
eta, horren ondorioz, kontzientziazio falta gertatzen 
da, pertsonek lotura hausten dute lurrarekin, 
lurraldearekin eta bertako produktuekin, bertako 
produktuak zein diren edo garaikoak zein diren, 
adibidez, ez dakitelako. Eta curriculumeko edukiak 
ez dira eskola umeen ingurunera egokiturik lantzen, 
ikuspegia kanpokoa izanik. Horrela, gazteak landa eta 
nekazaritza munduari bizkar emanez hazten dituzte.

Eta, bestetik, nekazaritza sektoreko ekoizpen 
txikietara bideraturiko informazio, prestakuntza eta 
aholkularitzarik eza dago. Gabezia hori erremediatzen 
laguntzeko alderdi interesgarri gisa, ekoizle batzuek 
ekoizleen arteko truke topaketen interesa adierazi 
dute.

Sektorearen ikusgaitasun eta balio faltari, lan zama 
handiari eta Administrazioak laguntzarik ez emateari 
gehitu behar zaie landa munduak berez dituen 
ezaugarriak zailtasun erantsia direla. Herrietan 
dena konplikatuagoa da, zerbitzuak gutxiago dira 
zentralizaturik daudelako eta, eskuarki, distantzia 
luzeak egin behar dira, autoz batez ere, garraio 
publikorik ez dagoelako. Hirietara migratzeak eta 

belaunaldi aldaketarik ez egoteak landa eremuko 
biztanleriaren zahartzea eta maskulinizazioa ekartzen 
dituzte. Herri txikietan zailtasunak dituzten pertsonak 
auzokoen elkartasunari, lan komunitarioari esker 
bizirauten dute, baina hori ere gainbehera doa 
jendegabetzea, biztanleriaren zahartzea eta bizi aztura 
gero eta indibidualistagoak direla eta.

Emakumeen kolektiboentzako laguntza sentitzen den 
behar bat da, sozializaziorako, zaintzarako eta elkarren 
arteko laguntzarako gune bat edukitzeko.

Egungo nekazaritza eredua aldatu beharra dago, 
gaurko ereduaren ondorioak guztiz kaltegarriak baitira 
Lurrarentzat, landa munduarentzat, emakumeentzat 
eta gizartearentzat. Zuzeneko salmentaren eta 
merkaturatze zirkuitu laburren aldeko apustua 
egin behar dugu, azpiegitura txikien eta eraldaketa 
kolektiboaren alde, eskala txikian “egin ahal 
izatea” eta baliabideen erabileran eraginkortasuna 
ahalbidetzeko, eta, horretarako, Administrazioaren 
babesa beharrezkoa da.

Azken konklusio gisa adierazten dugu ingurunea, 
herriak eta pertsonak zainduko dituen  ereduaren 
alde egin behar dugula, eta kolektiboa, guztien ongia 
eta toki ahalduntzea lehenetsiko dituen ereduaren 
alde. Hori da funtsezko eta lehentasunezko kontua 
emakume parte-hartzaileentzat: Beharrezkoak dira 
nekazaritza, ekonomia eta gizarte eredua aldatzea eta 
Administrazioak Elikadura Burujabetzaren alde tinko 
egitea.

[Esker on mugagabea parte hartu duzuen emakume 
guztioi zuen ahaleginagatik. Espero dugu hausnarketa 
kolektibo honek bere fruituak ematea eta merezi izatea.

Eskerrak ere bai zonalde bakoitzeko aliantza lokalei, 
zuen laguntzagatik kontaktuak egiteko orduan, 
difusiona, lokalak bilatzen etabar luze bat: zuek gabe 
ez zen posible izango.

Konpartituriko orduen eta bide bati ekin izanaren 
poztasuna eramaten dugu, Elikadura Burujabetzari 
buruzko eztabaidan ikuspegi feminista batetik 
sakontzen jarraitzeko desirarekin batera eta egiteko 
anitz geratzen zaigula baina, elkarrekin, aurrera 
eginen dugulako ideiarekin batera]
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