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Eskaintza 

Errutinatik ihes egiteko beharra duten pertsonei, zerbait berria ame-
stea nahi duten horiei, eguneko hogeita lau orduetan euren bizitze-
tan aktore sentitzeko gogoa dutenei, ezerk eta inork hegan egitea 
galarazi gabe. 

Askeak diren pertsona guztiei. Proposamen propioak dituztenei, 
guztion esku dauden alderdietan ados jartzeko euren iritzia gainer-
akoekin partekatzen dutenei. Bai, pertsona heldu eta sozialki akti-
boei, anaitasunezko askatasuna partekatzen dutenei, hura aditzera 
emanda, baina inposatu eta eskuordetu gabe. 
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Esker hitzak

Kontatzen ditugun bizipenen protagonista diren ehunka pertsonei, 
beren ingurunearen eta bizitzaren parte izaten utzi digutelako, izan 
bide zuzenetik, izan zeharkako edozein bidetatik. 

Munduko hamaika bazterretatik gure freskotasuna eta ausardia es-
kertzeko idazten diguten guztiei, aurretik pentsaezina zen errealitatea 
garela esaten digutenei, eta lehian edo goikoei zerbitzatzen aritu be-
harrean, lanean, egunak partekatzen igaro dezakegulako ondamuz 
daudenei. 

Era guztietako premiei aurre egiteko gure laguntza onartzen duten 
guztiei, eta era horretan, gizarteari begira baliagarriak garela senti-
arazten digutenei, iruditzen baitzaigu halaxe izan behar dugula. Ez 
gara pertsona langileak; askotariko gizartean, zentzugabeki bidegabea 
den gizartean, elkarrekin bizi garen pertsonak gara.
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Aitzinsolasa 

Adimen kolektiboa

Sentikortasun handia piztu dit aspaldion ikaskuntzaren gaiak, ezagutzazkoa 
baino areago, bizipen adimendun bat izatea ahalbidetuko duena, eta, on-
dorioz, ezagutza handitzea ekarriko duena; eta azken bizpahiru urte hauetan, 
oso kezkatuta nauka gai horrek, gero eta gehiago. Bizipen adimendun derit-
zot bizipen praktiko bati, non zure gaur-gaurko gaitasun guztiak jartzen 
dituzun jokoan, unean uneko zure ezagutza guztiak, eta non bizipen berri 
horri, ikaskuntza berri horri, jarrera positiboarekin, informazio egokiarekin 
eta konpainia onean heltzen diozun. Gauza berri bat ikasteko energia eta 
bitartekoak jartzen dira, ezagutza berri bat izango denaz gozatu ahal izateko.

Argi dago enpresa erakundeetan ezagutza ugari dagoela metatuta, baina gar-
rantzitsuena, logikoki, gaur inoiz baino gehiago, gure erakundeak ezagutza 
berriak nola eskuratzen dituen ikustea da, eta ez ikustea nola handitzen den 
aurreikuspen moduan balioaniztasunaren edo hazkuntzaren ondorioz lan 
zehatza egiten dakiten pertsonen kopurua. Esan nahi dut nola liberatzen di-
tugun pertsonak bizipen berriak izan ditzaten, jarduerarentzat beste erreali-
tate batzuk ezagut ditzaten, eta, finean, prozesuan dituzten erantzukizunez 
gainera, prozesuaren baitan egiten dutenaren zergatia eta helburua sakonago 
aztertzera denbora bideratzen duten barneko pertsonez ere ari naiz. Begira-
da urrunago ere eramatea da kontua, pertsona gehiago izan daitezen proz-
esuei sormen handiagoa eskainiko dietenak. Azken batean, ezagutza eska-
intzea pertsonei, eurek berezkoa duten espezialitatea, lanbidea edo zeregina, 
eguneroko asperkizun eta ohikeria barne, areago dadin, askotan, proiektuar-
en parte sentiarazteraino. 

Agian, dagoeneko ezaguna den istorio batekin ikusiko dugu argiago. Hiru 
pertsona ari dira harria zulatzen. Lehenengoari zertan ari den galdetu, eta 
erantzun digu egunero-egunero, batean bai eta hurrengoan ere bai, harriari 
kolpeka aritzen dela, eta nekatuta eta hautsez beteta amaitzen duela. Bigar-
renari ere galdera bera eginda, erantzun digu nazkatuta dagoela asko lan eg-
iteaz, zertarako eta berak gutxi irabazteko eta beste batzuk hobeto bizitzeko. 
Hirugarren pertsonari ere galdetu diogu zer egiten duen beste bien zeregin 
berberean; alegia, lan askoko, hauts izugarriko eta gaizki ordaindutako ingu-
rune horretan. Eta erantzun digu katedral bat eraikitzen ari dela.



16

Historiari ez diogu denbora asko eskaintzen, eta are gutxiago azken urteotan, 
non berehalakoak eta titularrak baitira garrantzitsuenak. Bada, historiak gogor-
arazten digu duela mende erdi baino gehixeago, enpresan bi eratako pertsonak 
zeudela: agintzen zutenak, jabeak zirelako edo galoiak zituztelako; eta lan egiten 
zutenak. Kito. Edo agindu egiten duzu, edo lan egiten duzu. Ez da hain aspal-
dikoa ere “zuk ez pentsatu, lan egin” esaldia. Hori dela tarteko, guraso ugarik 
neke handiak hartu zituzten euren seme-alabek ikas zezaten. Eta hamarkada 
batzuetan, 2008ko krisialdia iritsi arte hain zuzen, hauxe zen egoera definitzen 
zuen esaldia: “Ikasten ala lanean ari zara?”. Izan ere, ikasten aritzea bermea 
zen urte batzuen buruan piramidearen erditik gorako eremuan egoteko. Segur-
tasun gehiago nahi izanez gero, berriz, Master bat ikasi, eta kito. Bizitza osoan 
agintzera! Orain, oso bestelakoak dira gauzak. Ezin konta ahala pertsona dira 
unibertsitate ikasketak egin, praktikak egin edo aukera berriak izateko bestelako 
ikasketak egin, eta lanean hasiz gero, duda-mudako ordainsariak jasotzen dituz-
tenak. Kasu askotan, gainera, egin beharreko eskuzko zeregin edo lanetarako ez 
da beharrezkoa izaten unibertsitatean ikasitakoa. Beraz, honako egoera hone-
tara pasa gara: “Edo etengabe ikasten duzu edo ez duzu lanik egingo”. 

Egia esan, beti izan beharko zukeen horrela: bizipen berriez betetako mundua 
bizi beharko genuke egun batean bai eta hurrengoan ere bai, baina kontsum-
ismoak eta epe motzeko helburuek hainbesteraino erraztu ziguten bizimodua, 
ulertu genuela ikasteko kontu hori gehienez ere hogei urte pasatxorekin amait-
zen zela. Gainera, enpresak aukera gune egokiak dira dagoeneko lanpostu bat 
badutenentzat; alabaina, ezagutza berritzeko inbertitzea ez da oso hedatuta da-
goen jarduna.

Atariko hau osatzeko, berriro helduko diet garai bateko hainbat ideiari, gaur-
gaurkoak iruditzen baitzaizkit: 

Gizarte adimendun, konplexu eta askotariko batean, jende guztia beharturik 
dago agintaritza ezjakinaren eta gogoeta adimendunaren artean aukera egitera.

Estatu nazionala, hain zuzen, boterea kontrolatzeko arazoari erantzuteko eta 
gerra mehatxuari eta beldurrari aurre egiteko segurtasuna emateko gauzatu zen. 
Ongizate estatuaren helburua, berriz, aberastasuna birbanatuko dela eta pobre-
ziari aurre egingo zaiola ziurtatzea zen. Eta ezagutzaren gizarteek duten arazo 
nagusia da jakintza kudeatzearena, ziurgabetasun inguruneetan mugitzea eta 
ezjakintasunari aurre egitea. Ezintasuna, pobrezia eta ezjakintasuna izan dira, 
hurrenez hurren, estatu nazionalak, ongizate estatuak eta ezagutzaren gizarteek 
izan dituzten hiru erronka nagusiak.

Aitzinsolasa
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Ezagutzaren gizarteetan, gainera, informazioa eta ezagutza dira boterearen bi 
gai nagusiak. Ezagutzak kudeatzeko moduaren arabera dago berregituratuta 
mundua. Eta ezagutzaren gizarte batean, dagoeneko ezarrita dauden eta ikaste-
ko gai diren sistemek baino ez dute bizirik iraungo.

Gure gizarte garaikideak, informazioaren gizarteak edo ezagutzaren gizarteak 
ezaugarritzeko erabiltzen den izena zeinahi delarik ere, kontzeptu horiek guz-
tiek azken hamarkadetan herrialde aurreratuetan egindako aldaketa sakona dute 
jopuntu. Izan ere, informazioaren eta ezagutzaren baliabideak izugarri handitu 
dira, baliabide material eta energetikoekin lotuta. 

Gizarte “aurreratuetan” garaitu beharreko etsai handiena ez baita miseria edo 
beldurra, baizik eta ezjakintasuna. Gure erronka nagusiek zerikusia dute eza-
gutzarekin, zentzu zabalean; eta estrategiarik erabakigarrienak ezagutzaren poli-
tikara, zientziara, teknologiara, berrikuntzara, ikerketara eta prestakuntzara bid-
eraturik daude. Herrialde baten eta erakunde baten egiazko aberastasuna, hain 
justu, daukan jakintzaren araberakoa da.

Erakundeak gero eta arreta handiagoa eskaini behar die ezagutzaren tresnei eta 
gaitasunei; hala nola arrazoibide analitikoari, pentsamendu kritikoari, irudi-
menari, askotarikotasuna baliabidetzat jotzeari, irizpidearen independentziari, 
taldean egindako gogoetari eta ziurgabetasunari zein konplexutasunari aurre eg-
iteko gaitasunari.

Adimen kolektiboak eta soilik horrek egin diezaieke aurre sistema konplexuekin 
lotutako arriskuei. Banakako pertsonek itsuak dirudite sistema mendeko eta 
kateatutako baten propietateen aurrean. Gizarte modernoetan, eragileek gai izan 
behar dute elkarrekin jarduten duten osotasun konplexu gisa funtzionatzeko, eta 
ez elementuen gehiketa huts moduan. Adimen kolektiboa sortzeak ezinbestean 
dakar erakundeak bere buruari buruz duen jakintza osatu beharra. Eta hori ezin 
du egin banakoak eskatuta, inork ez baitauka esklusiboki eskura. 

Zer esan nahi du adimen kolektiboak? Lehenik eta behin, beharrezkoa da bana-
koaren jakintza eta jakintza kolektiboa desberdintzea. Izan ere, erakundeek jak-
intza espezifiko bat sortzeko joera dute, eta hori kide guztien jakintzari gehituz 
gero, osatzen dutenen batura baino handiagoa da.

Gauza bat da erakundeetan ikastea, eta beste bat, oso bestelakoa, erakundeek 
eurek ikastea. Diotenez, erakundeen ezagutza bertako kideen ezagutza guz-
tiak batuz lortzen den emaitza besterik ez da. Argi dago erakundeen gaitasuna 
bertako kideen jakintzaren araberakoa dela. Alabaina, jenioak eta Nobel sari-
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dunak anabasan metatzeak erakunde adimenduna ez dakarren bezala, unib-
ertsitateko ikasleen kopurua handitzeak ere ez dakar automatikoki erakunde 
adimendun bat. 

Ezagutzaren erakunde bat ez da aditu gehien dituen erakundea, baizik eta siste-
ma adituak dituen erakundea. Ez da nahikoa kideek ikastea eta berritzea. Ezer 
gutxi balio du horiek gaitasun berriak ikastea, baldin eta errutinek eta prozedurek 
(alegia, erakundearen adimenak) gaitasun berriei etekina ateratzea galarazten 
badute. Egiturak, prozesuak eta taldean onartutako irizpideak ere aldatzen dire-
nean eta soilik orduan egingo dira aldaketak.

Erakunde baten jakintza, adimen kolektiboa, dagoen jakintzaren metaketa hutsa 
baino zerbait gehiago da. Bere sistemetan jazotako sinergiagatik gertatzen da, 
eta ez adimen pertsonalen gehiketa hutsagatik.

Ezagutzak sortzearena komunikazio ekintzen ondorioa da; edo beste modu bat-
era esanda, harreman ondasun bat.

Horrek esan nahi du ezagutzaren erakunde batean aurrera egin dezakegula pert-
sona adimendunik gabe ere; ez, ordea, sistema adimendunik gabe.

Pertsonek, erakundeek, elkarteek eta ezagutzaren gizarte berriak honako oinar-
rizko helburu honen bila ibili beharko lukete, agindu bat izango balitz bezala: 
“Ikasi ala ez ikasi, hor dago koska”. 

Adimena modu partekatuan baino ezin da egikaritu. Erakunde heldu batek 
arlo berriak saiatu ohi ditu bere buruari buruzko bizipenak izateko, eta go-
goetarako zein hausnarketarako guneak izateko. Eta hori komunikatuta baino 
ezin da egin, komunikatzea baita ez jakinagatik ezjakintasun hori gainditu 
nahi denean egiten dena.

Sekula ez gara joaten nora goazen ez dakigunean bezain bizkor.

Baliteke aspaldiko garaietan pentsatzea denbora galtzea izatea. Gure garaiotan, 
berriz, pentsatzea denbora aurreztea da, errealitateari buruz jarduteko modu er-
radikal bat.

Koldo Saratxaga
2016ko iraila

Aitzinsolasa
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Pertsona oro da jenio bat

Ia berrogei urte daramatzat gai honi buruz borrokan, zehazki, ikastolak sortu 
zireneko garaietatik: diktaduraren azken urteetan izan zen, eta gurasook (ez 
guztiok baina bai orain aritzen direnak baino gehiago) ordu eta diru asko bid-
eratzen genituen ikastetxea bera eraikitzera eta pedagogia egituratzera; betiere, 
irakasleekin bat etorrita. Garai hartan, alderdi politikoak bizigarria ematen zion, 
baina hori erabat desagertu da gaur egun, hein batean, ia ez dagoelako harre-
manik. Zorionez, hamarkada bat baino gehiago igaro nuen egunero fenomeno 
hartaz gozatuz, ikastolako talde pedagogikoan parte hartuz eta une haiek pasioz 
biziz. Horrek, hain zuzen, mugimendu guztiak ezagutzera eta gaiarekin maite-
mintzera eraman ninduen, orokorrean oso gai garrantzitsua iruditzen zitzaidala-
ko, eta bereziki, nire bi alabei zegokielako. Jarraian irakurriko duzuen hau duela 
berrogei urte dagoeneko aldarrikatzen genuen ikastolako hiru familiak.

Ia hogei urte daramatzat enpresaren munduari buruzko hitzaldiak emanez; 
bereziki, harreman estilo berriari buruzkoak, Irizar Koop. Elkarteak izandako 
arrakasta izugarriaren eraginez. Alabaina, azken urte hauetan, mendebalde 
osoan dugun eskola eredu zaharkituari buruz hitz egitea baino ez zait interesat-
zen, eta zehazki horretarako gonbidatzen naute parte hartzera. Euskal Herrian 
estatuko gainerako txokoekin alderatzeko ohitura handia dugu, eta zorionez, 
beti geratzen gara toki hobean. Dena den, lehentasunezko helburu gisa ofizialki 
sekula definitu ez denaren kaskarkeriatik ez ateratzeko modu bat baino ez da 
hori.

Ezagutzen nautenek ondotxo dakite jarraian kopiatuko dudana dela nire kez-
ken oinarria. Horregatik, premiazkoa deritzot jende guztiak aldaketa horiek es-
katzeari. Ikastetxe batzuetan, aldaketa horiek dagoeneko errealitate arrakastatsu 
bihurtzen hasiak dira, baita guraso ugarirentzat kezka iturri ere. 

Zinez lazgarria da hezkuntzari begirako kezka handiagoa ez izatea eta hezkunt-
za komunitatearen artean (administrazioa, gurasoak, irakasleak eta ikasleak) 
harreman estuagoa ez izatea. 

Zinez lazgarria da irakasleak ez izatea ondoen prestatutako, ondoen ordainduta-
ko eta euren lanean zoriontsuenak diren pertsonak, noiz eta euren esku dagoe-
nean gizadiaren etorkizunaren % 100. 

Guztiok gaude beldurtuta, ez baitugu ikusten mundua aldatuko denik, nahiz 
eta ziur egon ezinbestekoa dela aldatzea. Bien bitartean, gure pasibotasunare-
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kin, ezer alda ez dadin laguntzen ari gara. Munduan oraintxe bertan gertatzen 
ari diren izugarrikerietako zeinahi begien aurrean egunero izaten ditugun titular 
horietako bat baino ez da bihurtzen gehienontzat.

Bideo hau ikus dezazuen gomendatzen dizuet, ESKOLARI egindako epaike-
ta bat adierazten duen erakusgarri on bat baita: https://.www.facebook.com/.
caminoenabundancia/videos/.1236564416415723/.

Honela esan zuen Albert Einsteinek behin: “Pertsona oro da jenio bat”

Baina arrain bat epaitzen badugu zuhaitz bat nola igotzen duen aztertuta, bizitza 
osoa igaroko du ergel hutsa dela sinetsita. 

Aitzinsolasa

Epaimahaikide jaun-andreok, gaur egungo HEZKUNTZA epaitzera gatoz gaur.

Pozten naiz etorri ahal izan zaretelako. 

Eta ez die soilik eragiten zuhaitzetara igotzea, baizik eta baita jaistea, eta 10 
miliako lasterketa bat egitea ere. 

Esan, Eskola: Harro al zaude egin dituzun gauzez?

Milioika pertsona robot bihurtuta?

Ohartzen al zara zenbat eta zenbat haurrek identifikatzen duten euren burua 
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arrain horrekin? Eskolan, ur kontra igerian beti. Euren dohainak aurkitu ezinik, 
ergelak direla pentsatuz, gauzaezak direla pentsatuz. 

Bada, iritsi da ordua. Aitzakia gehiagorik ez.

Sar dadila Eskola auzi gelara. Sormena akabatzeaz akusatzen dut, banakotasuna 
akabatzeaz, eta baita adimenez neurrigabekoa izateaz ere.

Azken batean, bere ohituretan bizirik iraun duen erakunde zahar bat izateaz 
akusatzen dut.

Beraz, epaile jauna, honekin amaituko dut nire irekiera diskurtsoa. Alde ditudan 
frogak aurkezteko aukera emango bazenit... 

-Ekin.

A proba.

Hementxe duzue gaur egungo telefono bat. Ezaguna egiten zaizue? (telefono 
berri baten argazkia ikusten da). Hemen, berriz, duela 150 urteko telefono bat 
duzue (erabat desberdina den telefonoa ikus daiteke; bai diseinuari dagokionez, 
eta bereziki, badakigun bezalaxe, baita ezaugarriei dagokienez ere). 

Hemen duzue gaur egungo auto bat; eta, hemen, duela 150 urtekoa (telefonoak 
eragindako ondorio berbera).

Alde nabarmena, ez da hala?

Bada, erreparatu honi: hemen duzue gaur egungo ikasgela bat, eta beste hau, 
berriz, duela 150 urtekoa (ikasgelak ikus daitezke, binakako mahaitan eserita 
dauden ikasleekin; guztiak aurrera begira...).

Ez al da lotsagarria? Mende batetik gora igaro da, eta funtsean, ez da ezer ere aldatu.

Eta, halere, ikasleak etorkizunerako prestatzen dituzuela esaten duzu?

Horrelako frogak izanda, ezinbestean egin beharreko galdera bat daukat: 

Seguru etorkizunerako prestatzen dituzuela ikasleak? Ez al dituzue iraganerako 
prestatuko?

Zure aurrekariak aztertu ditut, eta erregistroen arabera, jendea fabriketan jardun 
zedin entrenatzeko sortu zintuzten. Horrek azaltzen du, beraz, zergatik antolat-
zen dituzuen ikasleak ilara zuzenetan, ondo eta txukun, harik eta 60etara iritsi 
arte. Hitz egin nahi badute, altxa dezatela besoa; jateko atseden txiki bat eman; 
eta egunean zortzi orduz zer pentsatu behar duten adierazi.
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A! Eta lehia daitezela A bat lortzeko, letra horrek zehazten baitu produktu baten 
kalitatea (horregatik izaten du “A Ziurtagiria” haragiak; orain ulertzen dut).

Garai hartan, ordea, dena zen bestelakoa. Izan ere, guztiok dugu iragana.

Baina gaur ez dugu robot zonbiak sortzeko premiarik. Munduak aurrera egin 
du, eta pertsonak behar ditugu, modu SORTZAILEAN, BERRITZAILEAN, 
KRITIKOAN eta INDEPENDENTEAN pentsatuko duten pertsonak, elkarre-
kin harremanetan egoteko gaitasuna izango dutenak.

Zeinahi zientzialarik esango dizu ez daudela bi garun berdin, eta bi seme-alaba 
edo gehiago dituen zeinahi gurasok berretsiko du hark esandakoa.

Horregatik, azal ezazu, arren, zergatik tratatzen dituzun ikasleak gailetak moz-
teko erabiltzen diren molde gisa edo “guztiontzat baliagarria den taila bakar” 
zikin horretako txano lauak balira bezala. 

Kontuz lengoaiarekin

Barkatu, epaile jauna.

Dena den, sendagile batek sendagai berbera emango balie gaixo guztiei, emai-
tzak tragikoak izango lirateke, jende asko gaixotuko bailitzateke. Eskolan, baina, 
horixe da gertatzen dena: axolagabekeria nazional bat da; izan ere, irakasle bat 
20 haurren aurrean jartzen da, eta bakoitzak bere indarguneak izango ditu, bere 
dohainak, bere ametsak, besteenak ez bezalakoak. Eta zuk gauza bera eta modu 
berean azaltzen diezu?

Izugarria da hori! 

Jaun-andreok, ezin dugu akusatua errugabetu. Hauxe izango da, ziur asko, in-
oizko krimenik ankerrenetako bat. 

Eta hitz egin dezagun zure langileak tratatzeko duzun moduaz.

Aurka nago!

Gaitzetsia. Entzun egin nahi dut.

Lotsagarria da.

Alegia, irakasleek dute munduko lanik garrantzitsuena, eta, halere, gaizki or-
daintzen diete.

Onar dezagun, beraz, ez dela harritzekoa hainbat eta hainbat ikaslek ez jasotzea 
bidezkoa litzatekeena.

Aitzinsolasa
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Irakasleek sendagileek adina irabazi beharko lukete; izan ere, sendagile batek 
bihotzeko ebakuntza bat egin dezake, eta haur baten bizia salbatu, baina irakasle 
on bat haur horren bihotzera irits liteke, eta egiazki bizi dadin eragin.

Irakasleak heroiak dira. Asko kritikatu izan zaie, baina eurak ez dira arazoa. 
Aukera edo eskubide eskaseko sistema batean lan egiten dute, besterik gabe. 

Politikak diseinatzen dituztenek egiten dituzte curriculumak, eta horietako 
gehienek ez dute euren bizitzan ezer irakatsi.

Test estandarizatuekin daude itsututa, ez besterik.

Uste dute erantzun anitzeko galdera bat jartzeagatik, arrakasta maila zein den 
jakin dezaketela. Erokeria hutsa da! Gainera, test horiek ez daude erabiliak iza-
teko behar adina garatuta. Eta hori ez diot nik, baizik eta Frederick J. Kellyk, test 
estandarizatuak asmatu eta honelaxe esan zuen gizonak: 

“Test hauek ez daude erabiliak izateko bezain garatuta, eta ez lirateke egin 
behar”.

Jaun-andre epaimahaikideok, bide honetatik jarraitzen badugu, emaitzak hilgar-
riak izango dira.

Ez dut fede askorik eskolan, baina bai pertsonengan. Eta gai bagara osasuna, 
autoak eta Facebookeko orrialdeak pertsonalizatzeko, gauza bera egin beharko 
genuke hezkuntzarekin ere, hura hobetzeko, aldatzeko eta eskola espirituaz li-
bratzeko, alferrikakoa baita hori. Gutxienez ikasle guztion espiritua ateratzeko 
lan egin beharko genuke.

Horrek behar luke gure egitekoa.

Ez dugu nukleo bateraturik behar. Horren tokian, bihotz bakoitzaren eta eskola 
bakoitzaren nukleoa bilatu beharko genuke.

Argi dago matematikak garrantzitsuak direla, baina ez artea edo dantza baino 
garrantzitsuagoak.

Eman diezaiegun aukera berbera dohain guztiei!

Badakit honek amets bat dirudiela, baina Finlandian eta beste herrialde batzue-
tan gauza zoragarriak egiten ari dira.

Herrialde horietan, eskola egunak laburragoak dira, irakasleek soldata duinak 
jasotzen dituzte, ikasleek ez dute etxeko lanik egiten, eta lehiaketa baino areago 
lankidetza sustatzen dute.
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Eta, aizue, orain dator onena: 

euren hezkuntza sistemak munduko beste herrialdeetakoak baino emaitza hobe-
ak ematen ditu.

Eta dagoeneko arrakasta izaten ari da beste toki batzuetan ere; esaterako, Sin-
gapurren.

Baita Montessoriko eskolan eta Khan Academykoko programetan ere, non ez 
baitaude irtenbide bakarrak.

Dena den, jarrai dezagun aurrera; izan ere, ikasleak gure herritarren % 20 bester-
ik ez izan arren, gure etorkizunaren % 100 dira.

Horregatik, lagun diezaiegun euren ametsak betetzen; bestela, ez baitago modur-
ik zer lor genezakeen jakiteko.

Mundu horretan sinesten dut nik; hots, arrainak zuhaitzak igotzera behartuta ez 
dauden munduan.

Ez daukat esateko beste ezer.

Aitzinsolasa
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I Kapitulua 

ner inspira

NER INSPIRA HIRU URTEKO PROZESUA: HIRU URTE EZAGUTZA ETA 
BIZIPENAK ZABALDUZ, GUZTION ONERAKO.

ner inspira prozesua 2014. urte hasieran hasi zen sortzen, ner group barnean, 
aspaldian geneukan egoera bati erantzuteko asmoz: gero eta erakunde gehiago 
(hainbat mota, tamaina eta sektoretakoak) hurbiltzen zitzaizkigun zenbait bide-
tatik, webgunearen bitartez, solasaldien, ikastaroen eta hitzaldien ondoren, edo 
pertsona zein erakunde ezagunen bitartez.

Erakunde horietako gehienetan bazuten harreman estilo berriari (ner) eta ner 
group-i buruzko gutxieneko ezagutza; izan ere, solasaldiren batean parte hartuta-
koak, libururen bat irakurritakoak edo hirugarrenen bitartez nolabaiteko ezagut-
za bazutenak ziren. Hasierako ezagutza horrek gehiago sakontzeko jakin-mina 
eta interesa piztu zien, eta kasu askotan, jakin-min hori areago zihoan: garatzeko 
modu berri hori euren erakundeetan praktikan jartzeko bidea zein den ezagutu 
nahi zuten.

ner group barnean, K2K Emocionando da hala erabakitzen duten erakundeei 
kultur aldaketarako prozesuak sustatzen eta gidatzen dizkien taldea. K2K 
Emocionando talde txiki bat da, eta, horrenbestez, era honetako prozesuetan 
laguntzeko duen ahalmena ere mugatua da. Gainera, hizpide ditugun erakun-
deen tipologia dela tarteko (gehienak mikroenpresa txikiak, ekintzaileak, etab.), 
K2Kren lan egiteko modua ez da oso egokia.

Beraz, ner group-etik harreman estilo berri hori zabaltzeko lan handia egiten ari 
gara, liburuen, hitzaldien, topaketen, bideoen, ikastaroen eta bestelakoen bidez. 
Horrek guztiak, beraz, gehiago sakontzeko eta ner-en aurrera egiteko interesa 
pizten die erakunde askori. Gero, ordea, ez dugu izaten erakunde horiei behar 
bezalako arreta eskaintzeko ahalmenik.

Hori horrela dela ikusita, ner group-eko Koordinazio Taldean talde txiki bat 
sortu dugu, hautemandako premia horiei erantzuteko prozesu bat diseinatu eta 
abian jartzeko. Taldearen helburua da, hain zuzen, harreman estilo berria eza-
gutzeko ez ezik, hura praktikan jartzeko interesa ere baduten erakunde guztiei 
zuzendutako ikaskuntza eta eraldaketa prozesu bat diseinatzea.

Hainbat pertsonarekin zenbait bilera egin eta ideiak alderatu ondoren, azkenik 
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ner inspira prozesua aurkeztu zen. 2014ko azaroan hasi zen bere lehen edizioa; 
bigarrena, berriz, 2015eko urrian.

ner inspira topaketak harreman estilo berri bat (ner) garatzeko interesa duten 
era guztietako erakundeei zuzenduta daude; hala, euren bidea egingo dute, bai 
eta ner group-en eta interes berbera duten beste erakunde batzuen laguntzare-
kin bideratutakoa ere.

Ez dira soilik prestakuntzarako topaketa batzuk, non parte-hartzaileek modu 
pasiboan jokatzen duten. Aitzitik, topaketa hauetan parte-hartzaileek hainbat 
pauso eraginkor eman beharko dituzte ner-en garapen bidean.

Helburu nagusia da topaketen egitarau osoa amaitzen duten erakundeek pau-
so errealak eta eraginkorrak ematea ner estiloa ezartzeko; hartara, oinarri 
egonkor bat izango dute, eta horren gainean sakontzen eta garatzen jarraitu 
ahal izango dute.

2014ko irailean, gonbidapena egin genien ner group-ez gehiago ezagutzeko 
interesa erakutsia zuten hainbat erakunderi. Hasierako aurkezpen saio batera 
gonbidatu genituen, eta han izango zirela baieztatu zuten parte-hartzaileen ko-
purua zela tarteko, bi saio egin genituen: bata Bizkaian eta bestea Gipuzkoan. 
Saio horietan, harreman estilo berriaren oinarriak aurkeztu genituen eta ner 
inspira prozesuan parte hartzeko aukera eskaini genien. Horretarako, honako 
baldintza samur hauek bete beharko dituzte: lehenik eta behin, programako 
topaketa guztietan parte hartzeko konpromisoa hartu behar dute, bai eta gutx-
ienez bi pertsonak parte hartzekoa ere; dena den, komenigarria da erakunde 
bakoitzetik ahalik eta pertsona gehienek parte hartzea.

Puntu hau garrantzitsua da; izan ere, ez genuen prozesua ohiko ikastaro bat 
izaterik nahi, non kudeatzaileak parte hartzen duen, gero gainerakoek ezagu-
tzen ez duten ideia jasa batekin erakundera itzultzeko, era horretan ez baita 
parte-hartze eta esku-hartze errealik lortzen. Horregatik, parte-hartze handia 
bilatuz eta gutxienez pertsona batzuen iritzia aintzat hartuz, abiaburua oso 
bestelakoa zen. Dagoeneko ez zen planteatzen parte-hartze “pertsonal” bat, 
baizik eta beharrezkoa zen erakunde osoak esku hartzea.

Jakina, gonbidatutako pertsonetako batzuek ez parte hartzea erabaki zuten 
azkenean; hain justu, ez zutelako eskuratu euren erakundeen babesik, ezta au-
kera hori aztertzeko ere.

ner inspira prozesuan parte hartzeko bigarren baldintza zen, hain zuzen, ner-en 
garapen prozesuan aurrerapausoak modu errealean eta eraginkorrean ematea, 
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topaketa bakoitzean azaldutako moduan. Esan nahi baita, ezinbestekoa zen 
hasieratik argi eta garbi geratzea prozesua ez zela soilik prestakuntzarako 
hitzaldi batzuetan parte hartzea, baizik eta eraldaketa prozesu eraginkor bat 
izango zela, eta prozesu hori, gainera, topaketetan bertan ikusteko modukoa 
eta partekatua izango zela. Eraldaketa hori gertatu ezean, ez zuten prozesuan 
parte hartzen jarraituko.

Azkenean, ner inspira prozesua 2015eko urtarrilean hasi zen. Topaketa hor-
retan 20 erakundetako ia 60 pertsonak parte hartu zuten. Erakunde bakoitza 
besteak ez bezalakoa zen, eta horrek plus interesgarria erantsi zien topaketei. 

2015eko urrian hastera zihoan bigarren edizioan, lehenengo edizioan izandako 
eskarmentuaren ondorioz, erabaki genuen, aurreko guztiaz gainera, prozesuan 
parte hartzea onartu aurretik elkarrizketa bat egitea erakunde bakoitzarekin. 
Aldez aurretiko elkarrizketa horretan, ahalegindu ginen garbi identifikatzen 
parte hartzera zihoazen pertsonek erabat argi zutela prozesuaren helburuak 
zein ziren. Ahalegindu ginen jakiten, halaber, ea erakundean bazen lider garbi 
bat, eta ea lider horrek esku hartuko zuen ala ez prozesuan.

Lehenengo ner inspira prozesua amaitu ondoren, ohartu ginen erakunde 
batzuek ez zutela prozesuan ondo definitutako lider bat, eta horrek eragin zuen 
garaia baino lehenago atzean geratzea. Hurrengo ediziorako hori saihestea zen 
gure helburua, eta egiaztatu genuen parte hartzeko interesa zuten erakundee-
tako pare batean erakundeko liderrak ez zuela erakundearen konfiantzarik. 
Arazo hori berehala konpondu beharrekoa zela adierazi genien. Bi kasuetan 
gertatu zen erakundea kudeatzen zuen pertsonak ez zuela inola ere harreman 
estilo berria garatu nahi. Jabeak berak eta erakundean lanean zebiltzan pert-
sonek, aldiz, nahi zuten. Horregatik, kudeatzailea aldatzea eskatu zuten.

Bigarren edizioan, halaber, beharrezkotzat jo genuen taldea txikiagoa izatea; 
izan ere, lehenengo edizioan erakunde eta pertsona ugari zeuden, eta nekez 
eskaini ahal izan genien behar besteko arreta guztiei. Bide beretik, ikusi genuen 
lehenengo edizioan azpitaldeetan egindako bateratze lanak elkarrekin egitea 
askoz ere hobea zela, eta horretarako, ezinbestekoa zen taldea txikiagoa izatea.

Horrek guztiak bultzatuta, 15 erakundetako 35 pertsonarekin hasi genuen 
bigarren edizioa. Ordukoan ere askotarikotasuna izugarrizko akuilua izan 
zen parte-hartzaileentzat: 3 kooperatiba, tokiko administrazio 1, ekintzaileen 
6 mikro-proiektu eta 4 industria erakunde. Geografiari dagokionez ere asko-
tarikotasuna zen nagusi; izan ere, Nafarroako 2 erakundek, Kataluniako batek, 
Malagako beste batek eta EAEko 11k parte hartu zuten.
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Nola lehenengo edizioan, hala bigarrenean, erakundearen eraldaketa prozesua 
hasieratik egiten den moduan planteatu zen ner inspira prozesuaren segida: 
harreman estilo berriaren aurkezpen orokorraren ostean, lehenengo topaketan, 
erakunde osoaren eraldaketa euren gainean eraikitzeko beharrezkoak diren 
legezkotasun oinarriak zein diren azaldu zen. Prozesuaren lehen pausoa zen 
zerikusia zuten pertsona guztien adostasuna lortzea; batetik, jabeen ahobatez-
kotasuna, eta bestetik, erakundean lan egiten zuten pertsona guztien gehiengo 
oso kualifikatua.

Eta, jakina, horretarako, behar-beharrezkoa zen erakundeko pertsona guztiek 
ezagutzea zer zen gure harreman estilo berria eta pertsona horiek konpromisoa 
hartzea oinarrizko balio eta printzipio batzuekiko; zehazki, honela laburbilt-
zen direnak:

1. Erakundearen barnera zein kanpora begira dagoen jarduna izatea, 
etikan, elkartasunean, eskuzabaltasunean eta epe luzerako ikuspegian 
oinarritutakoa.

2. Pertsonak ezartzea erakundearen egiazko erdigune gisa, eta, horren-
bestez, horien garapen pertsonala zein profesionala bilatzea.

3. Erakundean lanean diharduten pertsona guztiekin garbi jokatzea, eta 
beharrezkoa den informazio garrantzitsu guztia egiazki ematea; betiere, 
informazio hori ulergarria izan dadin lan eginez.

4. Erabaki garrantzitsu guztiak erakundeko pertsona ororekin partekat-
zea, biltzarren bidez edo parte-hartzean oinarritutako formula erreal eta 
eraginkorren bidez.

5. Une oro bakoitzari dagokion taldean lan egitea, modu aktiboan eta 
konpromisoan zein erantzukizunean oinarrituta, guztion adostasunare-
kin finkatutako helburuak betetzeko.

6. Erakundearentzat garrantzitsuak diren erabakietan berdintasunez 
parte hartzea, interes partikularraren gainetik guztion ongia jarriz.

7. Laneko ordutegia edo egutegia betetze hutsa baino areago (hori urte-
ko erreferentzia global bat baino ez baita), konpromisoa eta bezeroare-
kiko zerbitzua bilatzea.

8. Kaleratzeak ez erabiltzea jarduera arautzeko tresna gisa.

9. Ordaindutako aparteko orduak desagerraraztea eta KPIan oinarritut-
ako urteko soldata aldaketei buruzko akordio iraunkor bat ixtea.
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10. Emaitza erakundeko pertsona guztien artean banatzea, eta beharrez-
koa izanez gero, soldata oreka bat bilatzea.

11. Pertsonen kontrolak desagerraraztea; hala nola sarrera eta irteera 
orduetan fitxatzearena.

12. Denboraren eta jarduerak emandako emaitzen parte bat gizarteare-
kiko konpromisozko proiektuetara bideratzea. 

Lehenengo topaketa horretan, ner inspira gidatzen zuen lantaldetik hainbat bi-
zipen aurkeztu ziren, jabeekin zein pertsonekin akordioak nola lortu azaltzeko. 
Eta puntu kritiko eta zailtasun ohikoenak zein diren azaldu genien, baita berme 
puntuak izan daitezkeen elementuak zein diren ere. Hainbat laguntza material 
banatu genien, eta saio bateratuaren ostean, zenbait bilera, biltzar eta topaketa 
egin genituen hala behar zuten erakundeetan.

Abiapuntu hori zinez kritikoa da. Hala, balio eta printzipio horiekiko ia aho-
batezko babes esplizitu eta ezagueraduna lortu zuten erakundeek sendotasun 
handiagoz egin ahal izan zuten aurrera. Bestalde, erakunde batzuek ez zuten 
aipatutako babes hori lortu, eta horrenbestez, prozesutik atera egin ziren. Beste 
batzuek, berriz, lortu zuten, baina ez oso modu argi eta esplizituan, eta horiek 
ere, azkenean, prozesua utzi egin behar izan zuten edo oso harreman estilo berri 
eskasa garatu zuten.

Akordio horiez gainera, lehenengo topaketa hartan hainbat oinarrizko alderdi 
landu ziren: gardentasuna, informazioa eta komunikazioa; hots, harreman estilo 
berriaren elementu giltzarriak.

Prozesuaren bi edizioetan, topaketen bilakaera antzekoa izan zen, hainbat 
bloketan banatutakoa:

- Erakunde parte-hartzaileek aurreko topaketatik ordura arte izandako 
aurrerapenak azaltzeko saioa, bai eta izandako zailtasunak eta nola gain-
ditu zituzten ala ez azaltzekoa ere. Puntu horretan, erakunde bakoitzak 
izandako garapenaren arabera, batasunez adosten zen erakundeak proze-
suan jarraitu behar zuen ala ez.

- Harreman estilo berriaren garapenarekin lotutako ezaugarrien bloke 
tematikoari buruzko azalpen orokor bat. Azalpen horretan ner group-eko 
hainbat erakundetako pertsonek parte hartu zuten, eta garapenean izan-
dako esperientziaren berri eman zuten.
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-Talde txikitan egindako lana, bloke tematiko bakoitza erakundearen er-
realitatera egokitzeko, zalantzak argitzeko, aurrerapen puntuak pentsatz-
eko, etab.

- Topaketa baten eta hurrengoaren artean erakunde bakoitzak bere bai-
tan egin beharreko lana. Erakunde bakoitzaren lan horretan ner group-
eko lantaldearen laguntza jasotzen zuten, aurretiko esperientzien berri 
jasotzeko edo informazio gehigarria biltzeko.

ner inspira prozesuaren lehenengo edizioarekin alderatuta izan genuen beste 
ikaskuntza elementu bat, hain zuzen, erakunde bakoitzari ner group-eko “tu-
tore” bat esleitzea izan zen, prozesu osoan zehar ahalik eta laguntza onena eta 
pertsonalizatuena jaso zezaten.

Gutxi gorabehera 6 astean behin egiten genituen aurrez aurreko topaketez 
gainera, wiki bat zeukan lantaldeak, prozesuan erabilitako dokumentazioaren 
gordailu moduan eta parte-hartzaile bakoitzak prozesuan zeraman esperient-
ziaren berri emateko gune moduan gaitua; eta, aldi berean, gainerako lant-
aldeekin partekatzen zuen. 

Bigarren topaketaren helburu bakarra gizarte eta lan harremanen esparrua eba-
ztea zen: soldata oreka, aparteko orduak, osagarriak, emaitzak partekatzea, 
KPIaren araberako urteko aldaketak, kaleratzeak ez, ABLErik ez, fitxaketa 
bidezko kontrola, lanean hasten diren pertsonen kudeaketa, profesiogramak, 
birkokapenak, etab.

Topaketa horretan erakundearen oso alderdi zehatzak landu genituen. Kasu 
askotan, sakoneko aldaketak egin behar izan ziren, erakundean erabat errotuta 
dauden dinamikei eragiten zietenak, eta horrek zailtasunak eragin ohi ditu.

Hirugarren topaketan, barne erakundeei eta autokudeatutako lantaldeei buruz 
jardun genuen: barne organigrama, lantaldeak, lidergoa, bilerak, bileren ma-
trizea eta konpromisoa.

Prozesuaren puntu horretan, hasierako parte-hartzaileen bi herenek jarraitu 
ohi dute prozesuan, gutxi gorabehera. Eta horiek amaieraraino iritsi ohi dira.

Laugarren topaketan, erabakiak hartzeari eta proiektuaren jarraipenari bu-
ruzko bizipenak partekatu genituen: gidaritza, hilabeteko txostena, biltzarrak, 
ideien eta helburuen plana, etab. Topaketa horren ardatz nagusia oinarrizko 
finantza eta ekonomia alderdiak ulertzean datza, proiektuari behar bezalako 
jarraipena egin ahal izateko.
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Azkenik, bosgarren topaketa dugu, proiektuaren epe luzerako iraunkortasun-
ari buruzkoa: ORBICO azterketa, finantzaren eta ekonomiaren arloko iraun-
kortasuna, ingurumen iraunkortasuna eta proiektuaren gizarte konpromisoa. 
ORBICO (guztion ongizatea lortzeko erakundeak), zehazki, ner group-ek 
diseinatutako tresna bat da, auto-diagnostikoa gauzatzeko eta erakundeen 
eraldaketa eta hobekuntza plan bat osatzeko, ikuspuntu hirukoitz batean oin-
arrituta: ekonomia, ingurumena eta gizartea.

Topaketa horretan, beraz, tresna partekatu genuen, eta zehaztasunez azaldu genit-
uen bere erabilera eta aplikazioak. Era berean, gizarte konpromisoa landu genuen, 
ner group-en ulertzen dugun moduan, alderdi hori funtsezko ezaugarria baita.

ner group osatzen duten erakundeek gizarte konpromiso handia dute, baita 
ingurunearekiko esku-hartzea ere. Eta hori gauzatzen dute, batetik, enpresa 
jarduera garatzeko duten berariazko moduagatik, kosta ahala kosta enpleguari 
eutsita (taldearen nortasun ezaugarrietako bat da inor ez dela kaleratu behar 
krisialdi egoeretan), barne elkartasunezko mekanismoak sortuz behar handie-
na duten pertsonei eta proiektuei babesa emateko (elkartasunezko barne funt-
sa, birkokapenerako mekanismoak, kutxa ner barne finantzaketarako tresna) 
eta berdintasuna eta sortutako aberastasunaren banaketa sustatuz (ahalik eta 
soldata alderik txikienak eta emaitzak pertsona guztien artean banatzea).

Eta, bestetik, ner group-ek gizarte konpromisoan oinarritutako zeregin han-
dia egiten du bere inguruan, erakundeek eurek emandako funtsei esker (eu-
ren urteko emaitzen % 2,5) eta boluntarioek eskainitako denborari esker (ner 
group-eko pertsona guztiek egindako lan denboraren % 2, lana eta gizartea 
konbinatzeko asmoz).

2010. urteaz gero (orduan jarri zen abian ner group), 112 gizarte proiektu jarri 
dira martxan. % 75 Euskadin gauzatzen dira, eta gainerakoak, garapen bidean 
dauden herrialdeetan. Orotara, 963 boluntariok parte hartu dute, eta 2 milioi 
eurotik gora inbertitu dira. Hori guztia proiektu bateratu handi baten baitan, 
Giza Garapen Bidezko eta Iraunkor baten ideian oinarrituta dagoena.

ner inspira prozesuaren lehen edizioa amaitu zenean, parte hartu zuten era-
kundeetatik 14k erabaki zuten aldian behin topaketak egiten jarraitzea, garap-
enean izandako bizipenak partekatzen jarraitzeko eta harreman estilo berrian 
gehiago sakontzeko.

Liburu hau argitaratzean (2016. urtearen amaiera), ner inspira taldea hiru-
garren ner inspira proiekturako lan proposamena gauzatzen ari da. Bigarren 
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edizioan parte hartu zuten erakundeak gogoeta egiten ari dira, nola parte hart-
zen jarraitu nahi duten erabakitzeko. Lehenengo edizioko taldea, berriz, ora-
indik ere biltzen eta aurrerapausoak ematen ari da, harreman estilo berriaren 
bidean batak besteari babesa eskainiz. 

Azkenik, ner group-en hasieratik garbi geneukan elementu bat nabarmendu genuen, 
parte-hartzaileentzat bereziki deigarria zena: prozesu honek guztiak ez zekarren ino-
lako kostu ekonomikorik parte-hartzaileentzat; izan ere, gure ezagutza eta bizipenak 
nahi dutenen esku jartzearena gizartearekiko konpromisotzat ulertzen dugu.

Eranskina:

Jarraian, parte-hartzaileek prozesuan bertan taldeko wikiaren bitartez eginda-
ko ekarpenetako batzuk laburbilduko ditugu. Kontuan eduki behar dugu testu 
horiek ez direla espezifikoki argitalpen honetarako osatu, baizik eta topaketetan 
gainerako parte-hartzaileekin partekatzeko. Gainera, adierazpen asko eta asko 
oso gai zehatzei buruzkoak dira. Alabaina, bereziki interesgarria iruditu zaigu 
parte-hartzaileen gogoeten eta egindako lanaren lagin txiki honen berri ematea.

Testu hauetan egindako aldaketa bakarrak, hain justu, izenei eta erakundeei 
egindako erreferentzia zehatzak ezabatzekoak izan dira.

1. ekarpena: 

“Ekoizpen egitura” gisa izan dugun zailtasun handietako bat, zehazki, ekoiz-
pen prozesuak neurtzeko eta balioesteko izan dugun zailtasuna izan da. 
“Neurketa” gabeziak utzitako hutsuneak “elkarrekiko mesfidantzazko” proz-
esuetara ginderamatzan oharkabean. Horri justifikaziozko “presentziarekin” 
aurre egiten ahalegindu ginen, eta kontua ez litzateke oso larria izango, baldin 
eta gure artean 100 km ez baleude. Horrenbestez, estutasun on eta ekoizpen 
“erregistro” baten faltan, “proiektuaren errealitate gabezia” geneukala irudit-
zen zitzaigun, foku gabezia, kar gabezia, konfiantzarik eza, “produktibitatea” 
bestean bilatu nahia eta auto-justifikazioa. 

Baina ner-en lehen Masterclassean parte hartu genuenean, berehala ulertu ge-
nuen bezeroari begira egoteko premia daukagula eta gure produktibitatea ze-
ntzu horretan neurtu behar dugula.

2. ekarpena:

Jabeekiko akordioa: enpresako kudeatzailea erabat ziur dago harreman estilo 
berriarekin, eta bera izan zen proiektu zirraragarri hau aurrera emateko gure-
kin harremanetan jarri zena.
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Langileekiko akordioa: langileetako batzuek topaketetan parte hartu ondoren eta 
parte hartu ezin izan dutenei 1. topaketako dokumentazioa helarazi ondoren, 
2016ko urtarrilaren 11n biltzar bat egin genuen enpresako instalazioetan, eta aho 
batez onartu genuen harreman estilo berria.

Gardentasuna: urtarrilaren 29an, bigarren biltzar bat egin genuen; bertan, 2015eko 
ekitaldiko finantza informazioa biltzen duen taula bat aurkeztu zitzaien langileei 
(diru sarrerak, gastuak eta azken mozkinak).

Era berean, hasiera batean, hilabete bakoitzaren amaieran krokis bat banatuko 
zaie, izandako diru sarrerekin eta gastuekin; era horretan, helburua bete ote den 
egiaztatu ahal izango dute. Pixkanaka aurrera egitean, berriz, informazioa astero 
zein hilabetero banatuko zaie.

3. ekarpena:

2. Topaketaren osteko bizipenak:

ner-ekin zuzeneko harremana izateak eta beste erakunde batzuen bizipenak 
partekatu eta entzun ahal izateak asko lagundu digu. Hasierako bizipena, bi talde-
tan banatuta egonda erakunde bakoitzak gure esperientzia partekatu dugunekoa, 
oso hezigarria izan da; izan ere, gure tutoreek eurek bizitakotik hitz egin digute, eta 
ohar liburuan hainbat esaldi idatzita ditudala alde egin dut. Esaldi horiek hainbat 
portaera zuzentzen lagundu didate, aztertu ostean ohartu bainaiz benetan zuzen-
du nahi nituen akatsak egin ditudala behin eta berriz.

Bigarren zatia, ner-en eman beharreko hurrengo pausoa azaltzeko zatia, zinez 
irakasgarria izan da niretzat pertsonalki, pentsatzeko nuen modua hein batean al-
darazi baitit; gainera, sistemak berezkoa duen konplexutasunaz eta atzean ezku-
tatuta daukan erantzukizun handiaz jabetu naiz.

3. Topaketaren osteko bizipenak:

Topaketa hau ere inspirazio iturri izan dugu. Bezeroari begira dagoen enpresa bat-
en antolamendua ezagutzea eta ikustea nola dagoen antolatuta erakundearen be-
raren premiei erantzuteko, eta, aldi berean, prozesuaren erdigunean nola ezartzen 
duen bezeroa... Hori guztia benetan inspirazio iturria da. Bezeroa erakundearen 
prozesuaren baitan txertatzea arrakastarako giltzarrietako bat dela esango nuke. 

4. Topaketaren osteko bizipenak:

Niretzat, inolako zalantzarik gabe, topagune garrantzitsuenetako bat izan da, 
oinarrian izan duen seriotasuna dela tarteko. ner group-ek ekonomia nola anto-



34 I Kapitulua. ner inspira

latzen duen lehen eskutik ikustea benetan eskertzekoa da, eskaintzen diguzuen 
gardentasuna dela tarteko. Eta horretaz gainera, honetaz guztiaz ikasteak serio-
tasun handia eransten dio gure erakundeari. Eskerrak eman nahi nituzke, halaber, 
materialagatik; izan ere, Aukera Berdintasunerako Plan baten egiazko adibide bat 
edukitzea izugarrizko laguntza da, baita gure Plana definitzeko baliagarria ere.

5. Topaketaren osteko bizipenak:

ORBICO programa ikusi ondoren, iruditzen zait non “gauden” jakiteko tresna 
zoragarri bat dugula. Tresna horri esker, beraz, gure ahuleziak eta indarguneak 
ezagutu ahal izango ditugu. Gizartearekiko Konpromisoaren nondik norakoak 
lehen eskutik ezagutu ahal izatea motibazio iturri izan da. Nire postu xumetik, 
zeregin honetan inspirazioa bilatuko dut, maila pertsonalean hainbat politi-
ka ezarri ahal izateko. Nagoen tokian nagoelako zaila izango da, baina asko 
gustatuko litzaidake materiala ematearekin lotutako zerbait egin ahal izateko 
modua finkatzea. Liburuak sortzeko jaio ginen gu, baina koadernoak, agendak 
eta bestelakoak ere diseinatu eta ekoitzi nahiko genituzke; hots, hezkuntzare-
kin lotuta dagoen guztia. 

4. ekarpena:

ner inspira programan parte hartzeko arrazoi nagusietako bat, hain zuzen, geure 
erakundeko askotarikotasun maila handitzea da. Ohiko arazoetan, lankidetzan, 
autokudeatutakoan eta horizontalean ibiltzen ohituta gaudenez, baita egitura lik-
ido eta modularretan dezenteko askatasunez “mugitzen” ere (bereziki, instituzi-
onala den ororen merkatuan, bere aldagai guztietan: instituzio publikoarentzako 
lana, akademiarentzakoa, diru laguntzak kultur proiektuei, etab.), gure erronka 
izango da beharrezko mekanismoez “hornitzea” egitura horizontal eta likido 
bat osatzeko, baina aldi berean, merkatu globalean bideragarria eta iraunkorra 
izango dena (itxurazko aukera bakar moduan merkatua baino harago dagoen 
zerbait bilatuz). Esan nahi baita, “enpresa” eredu alternatibo bat nahi dugu, 
ekonomikoki bideragarria den ohikoaren aldekoan oinarritutakoa.

5. ekarpena:

Balioespenak:

Nire ustez, garrantzitsua da topaketa hauek bizipen partekatu moduan ulertz-
ea, guztion artean egin dugun eta egiten ari garen ikaskuntza gisa; izan ere, 
modu horretan ulertuz gero, bestela ikusi ezingo genituzkeen aukerak ikusi 
ahal izango ditugu.
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Ikusmiraz begiratuz, ondo moldatu gara, eta desberdinen artean nolabaiteko 
batasuna lortzen ahalegindu gara. Bakoitzak bere errealitatea zeukan, bere bizkar 
zorroa, bere iradokizunak, igurikapenak, gaitasunak eta premiak... Baina elkar-
reraginean jardun dugu, partekatu egin dugu eta hitz egin. Hala, guztion artean 
lortu dugu ner inspira gaur egun dena izatea. Askotariko ezagutzak partekatzen 
dituzten pertsonen eta proiektuen arteko ikaskuntza prozesu bat izan da.

Izan ere, ezagutzak trukatzea ez da materiala trukatzea bezalakoa. 

Bizipen partekatua kontzeptuarekin transmititu nahi dudana da, hain zuzen, 
ezagutza eta gure ikaskuntza bera subjektuartekoa dela (elkarreraginean jardute-
an oinarritutakoa); sentitzen dugun zerbait da, interpretatzen duguna, ulertzen 
duguna eta gainerakoekin bizi duguna. Eraikitzen ari den prozesu bat. Adibidez:

Mahai bat mahaia da, ez objektiboki mahai bat delako, eta ezta gutariko ba-
koitzak esanahi bat ematen diogulako ere, gainerakoenaren antzekoa edo 
desberdina izan daitekeena. Aitzitik, mahai bat mahaia da bertan esertzen 
garelako jatera; esan nahi baita, mahaia da elkarreraginean jardunez esana-
hi partekatua ematen diogulako. Eta zantzu guztien arabera, ados gaude oso 
egokia dela era horretan jatera esertzearena. 

Bidera dezagun orain ideia hori topaketei eta amaierako balioespen horri es-
anahia ematera:

- Positivist: Ez dago eredu magikorik ahalbidetuko digunik ebaluatzea to-
paketa horietan zerbait ikasi dugun ala ez, edo bakoitzak zer mailatan ikasi 
duen. 

- Constructivist: Eta bakoitzak ere ez ditu barneratutako ikasbideak inter-
pretatzen eta gainerakoenak imajinatzen, gutariko bakoitza unibertsoaren 
erdigunea balitz bezala. 

- Dialogic: Sortu duguna pertsona bakoitzaren ideien batura baino askoz 
ere handiagoa da. Prozesuak emaitzek baino gehiago balio duelako: ba-
koitzak topaketa horietan bizi duena da balio duena, jaso duguna eta batzu-
etan eman duguna, pertsona desberdinekin... Horrenbestez, elkarreragin-
ean jarduteko prozesuak balio duela badiogu, bakoitzak harreman horiek 
bideratzeko moduaren araberakoa izango da ikaskuntza; hots, ereiten ari 
garen aukera berri eta askotariko horiek mimatzen nola jarraitzen dugun. 
Prozesuak aurrera darrai, eta hein batean, geure esku egoten jarraitzen du.

Tira, askatasunezko keinu horren ostean, gehiago bustiko naiz, eta gauza ze-
hatzagoak esango ditut:
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Hasteko, esan nahi nuke balioespenaren balantzea, zalantzarik gabe, positi-
boa izan dela. Eskertzekoak dira, eta ez erraz aurkitzekoak, inguruan duten 
gizarteari irekita esperimentatzen duten erakundeak; era honetako ikaskunt-
za dinamikak probatu eta euren talentua partekatzen duten erakundeak. Hori 
eginda, dagoeneko lortu duzue guztiok hunkitzea.

Balioetsi beharreko puntuak ikusi nituenean, lehenik eta behin hauxe pentsatu 
nuen: “Ikus dezagun... saioen kopurua, edukia, iraupena... egokiak dira lortu 
nahi ditugun helburuak aintzat hartuta? Ala ez dira egokiak?”. Horregatik, 
bereizi egiten ditut elementu positiboak eta ikuspegi kritikoa.

Positive thinking

ner group ezagutzen hastea.

Istorio erreal hau entzutea, ner batean sinesten duten eta hari bizitza ematen 
ahalegintzen diren protagonista itxaropentsu batzuek kontatutakoa. 

ner group hemen bildutako askotarikotasunarekin elkarreraginean nola dabilen 
ikustea.

Proposatzen duzuen erakundea aldatzeko prozesua ikustea: (edukia).

Askotariko enpresa errealitateak ezagutzea. Euren indarguneak, ahuleziak...

Laguntzari dagokionez... tira... guztiok erakutsi dugu geure mugak ditugula, 
baina laguntza aski ona izan da. Jarrera irekia, harremanak... ner lantaldeen 
bizipenak bizi ahal izatea bide ona izaten ari da.

Hunkitu egin gara, ideia berriez hornitu, eta horrek guztiak gure proiektuak 
hobetzen lagundu digu, iruditzen baitzaigu zuen adibidearekin asko eta asko 
direla gure planteamendua ulertzen ari direnak.

Critical view

Topaketetan zer izan gara gehiago, multzoa ala lantaldea? Parte-hartzaileen 
artean ez dugu elkarreraginean asko jardun. Gutxi-asko, geure zilborrari begira 
egon gara.

Topaketa hauek ez dira nahikoa izan ner programa geure proiektu sarean txer-
tatzeko.

Alabaina, gure proiektuaren etorkizunerako funtsezkoa izan litekeen prozesu 
baten hasiera izan dira.
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Ez da testuinguru egokia proiektu zehatz bat aurkezteko eta hari buruz hiz-
ketan jarduteko.

BIZIPEN PARTEKATU ahaztezina eta emankorra izan da.

6. ekarpena:

Bi hilabete hauetan, gure barne egiturari buruzko hausnarketa egin dugu; izan 
ere, orain arte, eskaintzen genituen produktuen edo zerbitzuen arabera geund-
en egituratuta. Administrazio-Ekonomia-Finantza sail bat badugu, gainerako 
arloekiko zeharkakoa dena. Denbora asko generaman merkataritza estrate-
gia bat abian jartzen ahalegintzen, ohartzen baikinen zeregin horretan defizit 
nabarmena geneukala. Hala, horretarako une egokia zela iruditu zitzaigun. 
Oraingoz, pentsatu beharrean gaude ea talde berri bat sortu behar dugun, beste 
arloekiko zeharkakoa izango dena eta arlo bakoitzeko pertsonez osatuta egon-
go dena, edo ea arlo bakoitzaren barnean txertatu behar dugun gaia... Uda os-
tean ikusiko dugu nola egin. Argi daukaguna da gure biltzarretan astero landu 
beharreko gai bat izango dela.

Gure kasuan, hilean behin egiten ditugun Artezkaritza Kontseiluak dira gidar-
itza bilerak. Konpromisozko bilerak, berriz, gure biltzarrak, non langileen % 
100ek parte hartzen duten. Astelehenero egiten ditugu. Horregatik, iruditzen 
zaigu ez dugula gehiegi aldatu behar gure egitura.

Bilera bat egin dugu Icazarekin, eta ikusi dugu zer-nolako lana egiten duten 
plangintza eta kontrolari dagokionez, astero-astero. Iruditzen zaigu peri-
odizitatearen alderdi hori dela abian jartzea gehien kostako zaiguna, baina 
ondotxo dakigu horrela izan behar duela; beraz, hori lortzeko bideak jarri be-
harko ditugu.

Eskerrak eman nahi dizkiogu Icazari, eskainitako denboragatik. 2 orduan 10 
urtean baino gehiago ikasi genuen. Eskerrik asko!

7. ekarpena:

Lehenengo topaketara joan ginenean, erabat identifikatuta sentitu ginen ner 
ereduarekin, eta iruditu zitzaigun ez geneukala gauza asko aldatu beharrik, 
topaketa horretan adierazitako ia guztia dagoeneko egiten genuelako.

Baina topaketa gehiagotan parte hartu ahala, eta ner eredua zenbat eta sakona-
go ezagutu, gure negozio eredua modu orokorrean hobetzeko egin genitzakeen 
ekintzen berri jaso genuen. Gaur egun, argi ikus dezakegu nola aldatu garen 
eta nola HOBETU dugun hainbat eta hainbat alderditan, lehen aintzat hartzen 
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ez genituen alderdiak edo aintzat hartuagatik aldaketarako urratsa egiteko gai 
ez ginenak.

8. ekarpena:

2. Topaketaren osteko bizipenak:

- Barne soldataren orekak nolakoa beharko zukeen aztertzea eta hori ap-
likatzeko plan proposamen bat egitea.

2015/04/29: Administrazio Kontseiluarekin bilera. Soldatak 3 mailatan sailkatze-
ko proposamena onartu da, gaur egungo soldaten mailaren arabera, eta konpromisoa 
hartzen da datozen bizpahiru urteotan talde bakoitzaren soldatak maila bakoitzeko 
soldatarik handienarekin berdintzen joateko, non eta ez dagoen ezinbesteko arrazoiren 
bat.

Aldi berean, bi osagarri sortzea erabaki da; bata, bidaiatu ohi dutenentzat, eta, bestea, 
nekagarritasunagatikoa. 

- Fitxaketa bidezko kontrola desagerraraztea:

2015/04/21: Tailerrean lan egiten duten pertsonekin bilera bat egin dugu, eta egoera 
ner filosofiaren baitan kokatu ostean (oinarrizko puntuak) eta aurreko eguneko jar-
dunaldiaren laburpena egin ostean, proposatu da maiatzaren 1etik aurrera fitxaketa 
bidezko kontrola kentzea. Proposamena aho batez onartu da. Gainera, baimenen eta 
lizentzien kudeaketa ahoz egingo da: lankideekin eta taldeburuarekin hitz eginda, eta 
zentzu ona erabiliz. Dokumentu bidezko kontrola oporraldiei soilik egingo zaie. Orain 
arte lan egindako aparteko orduengatik metatutako ordu poltsa errespetatzea erabaki 
da. Ordu horiek, hain zuzen, opor egun moduan xahutuko dira.

Bulegoei dagokienez, gaur egun garrantzi txikiko gaia da hori. Egutegian hitzartutako 
orduak baino gehiago ari gara lanean, borondatez, eta ez da inolako kontrolik egiten, 
ezta aparteko ordurik kitatzen ere. Dena den, erabakia baliozkotuko luketen elkar-
rizketa informalak egon diren arren, tailerreko pertsonek hartutako erabakiaren berri 
eman zaie, eta gaiari buruz gertatutako guztia partekatuko da hurrengo biltzarrean, 
hartutako erabakia guztion artean berresteko.

- Aparteko orduak desagerrarazteko plan bat osatzea, bai eta ABLEekiko kon-
tratuak ere, horrelakorik izanez gero.

2015/04/21: tailerrean lan egiten duten pertsonekin egindako bileran, barneko aparte-
ko orduen ordainketa desagerraraztea ere erabaki da, aho batez. Ahaleginduko dira 
aparteko orduak egiteko beharrik ez izatea, barne antolamendu eta plangintza hobea 
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eginda. Beste erremediorik izan ezean, eta aparteko orduak egitea bezeroarekikoak 
betetzeko premiazkoa bada, ordu horiek metatu egingo dira, gerora konpentsatzeko.

Kanpoan egindako aparteko orduei dagokienez (bezeroaren etxean, udako, Eguberrieta-
ko... geldialdiak, etab.), erabaki da horien ordainketari eta irteeragatiko dietari eustea, 
bai, behintzat, irtenbide logikoago bat bilatu artean. Pentsatzekoa da ez dagoela era 
horretako lanak etenik gabe egiten dituen pertsonarik, eta ez dela beharrezkoa izango 
horregatik plus bat ezartzea soldatan. Alabaina, argi dago pertsona horiek nolabaiteko 
pizgarriren bat beharko dutela, oro har, inortxok ere ez baitu horrelako lanik egin nahi. 
Gaur egun, gai hori ere ez da eztabaida iturri.

Ez dugu kontraturik ABLEekin.

9. ekarpena:

Enpresako langile guztientzako jakinarazpena:

Duela 7 bat urte, nire semearen esku utzi nituen nire ahalmen exekutibo, 
kudeatzailetza eta erantzukizun guztiak, hark adierazi baitzidan prest zegoela 
berriz hasi eta hain une konplexuan kudeaketa lana bere gain hartzeko. 

Enpresak zutik dirau semeak eraldaketa handia gidatu zuelako. Prezioari da-
gokionez lehiakorragoak diren hornitzaile berriak bilatu zituen, eta haiekin 
merkatuaren nazioarteko hainbat eremutara iristeko aukera zabaldu zuen.

Ekonomikoki oso txarra izan den sasoian egindako eraldaketa izan da; ahalegin 
handia, likidezia tirabirak, lorik gabeko gauak eta onartutako erantzukizunak 
eragindako higadura ekarri dizkiguna. 

Orain, jabeak, kudeatzailetza, zuzendariak eta zuetariko gehienok bat gatoz 
gauza batean: ezinbestekoa da bigarren barne aldaketa garrantzitsu bat egitea, 
komunikazio zein gardentasun handiagoa eta hobea izateko eta erabakiak tal-
dean hartzeko, bakoitzak beretik gehiago eman ahal izateko eta maila pertso-
nalean hazten joateko, eta hartara, enpresarentzat errentagarritasun handiagoa 
bermatu, horrek onurak baino ez baitizkigu ekarriko guztioi urte askoan.

Nola egin... 

Orain, HARREMAN ESTILO BERRIAK lotu gaituen erakunde batzu-
en elkarte bateko kideak gara, eta bertan, bizipenak, sinergiak eta ezagutza 
partekatzen ditugu.
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II Kapitulua  

kutxa ner, 
kredituaren kooperatiba

Urrun dugu dagoeneko 2009. urtea, eta baita “……” krisialdiaren hasiera ere. 
Nahi diogun abizena eman diezaiokegu: finantza, ekonomia, balio, mundu...

Bakoitzak jarri nahi dion abizena zeinahi delarik ere, krisialdi horrek gure ingu-
runean izan duen eta oraindik ere baduen eragina suntsitzailea da.

Ehunka enpresa desagertu dira; milaka lanpostu galdu. Gazteek emigratu egin 
behar izan dute, aukera bila, eta milaka familiak galdu dute etxea. Izugarrizko 
drama, inondik ere.

Gizarteko parte garenez, ner group-eko erakundeok eta pertsonok ere jasan ditugu 
krisialdiaren ondorioak.

Dena den, gauzak egiteko dugun modua dela tarteko, erakundeak oraindik ere 
martxan daude. Bakarka aritu bagina, seguru asko erakundeek ateak itxi beharko 
lituzkete, baita pertsonak kaleratu ere, ekaitzetik onik ateratzekotan. 

Birkokapenari, pertsona askoren ahalegin ekonomiko zein pertsonalari eta guz-
tion konpromiso eta elkartasunari esker, aktibo jarraitzen dugu krisialdiaren orain 
arteko urterik gogorrenetan.

Baina tamalez, elkarrekin jarduten dugun mundu honetan, bada berebiziko gar-
rantzia duen faktore bat, baldin eta pertsonalki edo enpresaren ikuspegitik bizirik 
iraungo badugu: dirua.

Produktu edo/eta zerbitzu ona eduki dezakezu, lehen mailako profesionalak, 
langileen esku-hartze gorena... Baina krisialdia datorrenean eta eskariek % 40ko 
beherakada izatean dutenean, inbertsioak martxan ditugula edo hazkundeak 
finantzatzen ari garela, eta soberakinei irteerarik eman ezinean geratzen baga-
ra edo ordainketak egin ezinean... finantzaketa lortu ezean, ixtera derrigortuta 
zaude.

Eta puntu honetara iritsita, hauxe litzateke galdera: Nola jardun dute kapitalaren 
hornitzaileek krisialdi honetan?

Eta hauxe da erantzuna; bai, behintzat, ner group-en bizitako esperientzian oinar-
rituta: OSO GAIZKI.
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Ezin konta ahala orri idatz genitzake eman dizkiguten aitzakia eta arrazoi guztiekin, 
baina hauxe da errealitatea: guztion artean haiek erreskatatzen genituen bitartean, 
haiei bost gu guztioi gertatzen zitzaiguna.

Argi dago ezin dugula orokorrean hitz egin. Ez, behintzat, bankuan lan egiten duten 
pertsonei buruz, azken batean “goitik” finkatzen eta adierazten dizkieten gidaler-
roen arabera jarduten duten langile hutsak baino ez baitira, nahiz eta gizarteko geru-
za guztietan bezalaxe, noizbait egin dugun topo “martin-zaporen” batekin ere. Gu, 
berez, finantza entitateez ari gara, gutxi batzuek kudeatzen dituztenak, gainerakoek 
txotxongiloen pare jarduten dutela.

Gizartearen gaineko boterea dutela pentsatzen dutenez, zigorgabetasunez jokatzen 
dute, lapurtzeraino.

Eta puntu horretan sortu zen, ideologikoki esanda, ner zerbitzuak - kutxa ner.

Ideologiko esanda, beraz, kutxa ner sortuta erantzuna eman nahi zitzaion erakunde 
ugarik kreditua eskuratzeko zuten zailtasun egoera horri.

Zer egin dezakegu ditugun premiei erantzuna bilatzeko eta bankuarekin dugun 
mendekotasuna hausteko? Horixe zen gure kezka nagusia.

Ahaleginduko naiz kronologikoki adierazten nola eman genituen pausoak edo nola 
gainditu genituen mugarriak.

Lehenik eta behin, ner group osatzen zuten erakunde guztien banku poola osatu ge-
nuen. 2009-2010. urte ingurua izango zen. Banku poola askotarikoa eta heterogeneoa 
zen, hain zuzen, inguruan zeuden finantza eragile ugariren eraginez eta ner group-en 
parte hartzeko erabakiaren aurretik oinordetzan jasotako iragan baten eraginez. 

Aldi berean, bankua–enpresa balantzea egin genuen erakunde guztietan, finantza 
entitate bakoitzak gurekin zertan eta zenbat irabazten zuen zehatz-mehatz jakin ahal 
izateko. Alegia, zenbateraino zen handia jaten zuten pastela, eta hori zenbat murriz-
teko gai izango ote ginen. 

Gerora, ner group-eko erakunde guztientzat nahi genituen lauzpabost finantza enti-
tate nagusiak identifikatu genituen, gure erakundeetan esku har zezaten. Identifika-
zio lan hori gauzatzeko, ner-en aplikatu ohi ditugun balioak ezkontzen ahalegindu 
ginen; hala nola gizarte konpromisoa, hurbiltasuna... Hala, pentsatu genuen auker-
arik onena zela tokiko aurrezki kutxak eta nazioartean presentzia duten bankuren 
bat edo bi izatea.

Beraz, ner group-eko hiruzpalau pertsonak bilerak egin genituen aurretik definituta-
ko entitate horietako buruzagitzekin. Zer bilatzen genuen azaldu, eta banatzeko ge-
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neukan pastelaren berri eman genien. Zatia, handiagoa edo txikiagoa, ner group-en 
txertatutako erakundeei babesa emateko eurek zeukaten gosearen araberakoa zen. 

ner group-eko erakunde guztiei ematen bazieten babesa, guztietan parte hartuta eta 
geure premiei erantzunda, erakunde guztiok hartu genuen konpromisoa negozioa 
entitate horietara desbideratzeko; hartara, 10-12 entitateren artean banatutako pas-
tela soilik 4-5 entitateren artean banatu beharko lukete.

Gertatzen zena zen erakunde txikienek zituztela premiarik handienak, baina pre-
mia horiek, zenbatekoari dagokionez, txikiak zirela eskuen artean genituen kopuru 
orokorrekin alderatuta; erakunderik handienek, berriz, mugimendu bolumen handia 
sortzen zuten, eta horrenbestez, onura handiak ekartzen zizkieten finantza entitateei.

Imajina dezakezuen bezala, talde arrunt bat izan gabe, berme gurutzatuekin edo 
erakunde batzuen partaidetzak beste batzuetan (gehienetan, guztietan ez esatearren) 
izanda, kontatzen geniena oso arraroa iruditzen zitzaien, edo arraroa iruditzea nahi 
zuten, ulertu behar ez izateko.

Eta prozesu horren erdian (berez zaila ez balitz bezala), finantza entitateen arteko 
bat-egitea gertatu zen: BBK, Kutxa, Guipuzcoano, Banesto, Ipar kutxa…

Bat egiteko prozesu horrek are gehiago mugatu zuen finantzaketarako aukera; izan 
ere, 2 finantza entitaterekin lan egiten zuten erakundeek kreditu muga txikiagoa lor-
tu zuten, denok badakigun moduan, bat-egite kontuetan 1+1 ez baita 2.

Gainera, ordura arte izandako bileretako solaskide gehienek euren lanpostua utzi 
zuten, eta berriak jarri zituzten. Horiei guztiei berriz eman behar izan genien gure 
proiektuen berri.

Ezin genuen gehiago itxaron. Beste zerbait egiteko gai izan behar genuen.

Finantzaketa urritasuna, baina, ez zen bakarrik etorri. Banka tradizionalak finantza-
keta berrietan aplikatzen zituen edo aplikatu nahi zituen diferentzialen hazkunde 
ia abusuzkoa ere ekarri zuen, eta soberakinak zituztenei ematen zitzaien ordaina, 
bestalde, ezin txikiagoa zen. 

Eta hor, ingurune horretan, kutxa ner martxan jartzea erabaki genuen: elkartasun-
ezko izaera (finantza zailtasunak dituzten baina bideragarriak diren proiektuak 
babestuz), izaera etikoa (ner-ek komunean dituen balioak eta printzipioak aplikatzen 
zituzten ner group-en proiektuak zirelako) eta soziala zeukana (lanpostuak galtzea 
saihestuz) eta ekonomikoki bidezkoa eta eraginkorra zena (aplikatzen ziren difer-
entzialak eta nola ematen zuenak hala jasotzen zuenak jasotako errentagarritasuna 
zirela tarteko). 
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Kutxa ner-en helburua ez da dirua irabaztea; irabazi-asmorik gabeko zerbitzuen ko-
operatiba bat da. kutxa ner-en aurrezki edo irabazi handiena ez da berori osatzen 
duten erakundeen esku geratuko; izan egiten duten ekarpena merkatuan egiten de-
netik gora ordaintzen zaielako, izan maileguak jasotzen dituztenek merkatuan or-
daindu beharko luketena baino gutxiago ordaintzen dutelako.

Gaur egun, lerrook idazten ari naizenean, kutxa ner-ek mugatuta dauka, oraindik 
ere, bere bazkideek proiektuan parte hartzeko aukera. Proiektuaren hasieran, askoz 
ere irekiagoa zen dena, eta ner group osatzen dugun pertsona guztiak batzea zen as-
moa; alabaina, Eusko Jaurlaritzak pertsona juridikoetara mugatu zuen, eta kanpoan 
utzi zituen ner group-en barnean ez dauden pertsona fisiko edo juridiko guztiak. 

kutxa ner ez zen sortu banka tradizionalaren lehiakide moduan, baizik eta elkarre-
raginean jarduten dugun gizartean daukagun egoera kritiko honi erantzuna emateko 
premia gisa. Are gehiago, ia 3 urte igaro diren honetan, banka tradizionalarekin, 
banka etikoarekin edo Elkar Bermatzeko Sozietateekin elkarlanerako eta lankidet-
zarako tresna bihurtu da kutxa ner, hainbat proiektu elkarrekin finantzatuta.

Finantzaketarako bitarteko alternatiboek (crowfounding, banka etikoa...) gorantz 
doan mugimendua sortu dute azken urteotan. Gizarteak gero eta gehiago ulertzen 
eta partekatzen ditu, eta horren ondorioz, baikor gaude, eta pentsatzen dugu oso ur-
run ez dagoen etorkizunean ner group-etik harago dauden pertsona fisiko eta gizarte 
proiektu zein proiektu etikoak txertatu ahal izango ditugula gure ner zerbitzuak 
proiektuaren baitan.

Amaitzeko, proiektuak zifretan adierazten duenaren argazki hobea emateko, adier-
azi nahi nuke gaur egun 8 milioi euro mugitzen ditugula zuzenean maileguetan, eta 
9tik gora milioi zeharka. Hala, kostua asko aurrezten diegu erakundeei, eta COFIP 
bidez gizartean banatzen den mozkina ere sortzen da, eta, horrenbestez, etorkizune-
ko proiektuak finkatu, eta lanpostuak sortzen dira.

2015eko ekitaldiaren amaieran, 26 erakundek osatzen zuten ner group. Horietatik 5 
gizarte ekintzailetzakoak. Bestalde, 1.900 baino gehiago dira lanean dabiltzan pert-
sonak, Indiakoak, Mexikokoak, Brasilgoak eta Kataluniakoak zenbatuta. Urteko 
salmentak, berriz, 300 milioi € ingurukoak dira, eta urtero-urtero kopuru horren % 1 
ekarpenak egiteko erabiltzen da, kutxa ner-ek elkartasun helburua bete dezan.
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III Kapitulua 

Dena ner-en alde!!!

Kontakizun zirraragarria, non kontatzen den jabeek erabateko konfiantza eta 
babesa eskaini ziotela ner ereduari eta erabakitasunez egin zutela aurrera hartut-
ako erabakiarekin, aldaketa prozesuan hasiera-hasieratik eragozpenak eta pre-
sioak izan baziren ere. Adibide honetan argi geratzen da koherentziaren aldeko 
apustua ez dela izaten bide erraza, eta, horregatik, bizipen egokia izan daiteke 
ner group osatzen dugun guztioi egin ohi diguten galdera bati erantzuteko: zer-
gatik ez daude ner estiloa aplikatzen duten erakunde gehiago?

- Jose Ignacio: Zer moduz Saratxaga eta besteekin?

- Satur: Pozez zoratzen nago. Orain pozik etortzen naiz lanera.

- Jose Ignacio: Lanera pozik? Satur, ez niri adarrik jo!!!

- Satur: Benetan ari naiz. Goitik behera aldatu da dena, eta oso pozik nago hartutako 
bidearekin. Eta, pertsonalki, egoeraz gozatzen ari naiz. 

- Jose Ignacio: Satur, noiz elkartuko gara hitz egiteko? Badirudi gauza asko duzula kontatzeko!!

Horra hor Saturrek eta biok gai komertzial bat lantzeko izan genuen telefono dei 
baten amaiera.

Hura izan zen ner-ekin izan nuen lehen harremana (2013ko urria). Ordurako 
irakurriak nituen Koldo Saratxagaren eta Oscar Garciaren liburu bana, baina 
horixe zen dena. Une horretantxe hasi zen Talleres Arreche SAren eta ner estiloa 
erabiliz hura osatzen dugun pertsona guztion abentura.

Satur Panelfisa S. Coop. enpresako koordinatzailea da. Tolosako enpresa horre-
tan, automobilgintzarako torlojuen eta balio erantsi handiko beste pieza batzuen 
hotzeko estanpazioan dihardute. Enpresa ner group-eko kidea da, eta une hartan 
3 urte zeramatzan ner-erako aldaketan murgilduta. 

Jose Ignacio neu naiz, testu hau idazten duena, Talleres Arreche SAko ordez-
karia eta bertako gerentea azken 20 urteotan. 

Satur eta biok txikitandik ezagutzen dugu elkar, biok baikara tolosarrak eta kinta 
berekoak (1965) eta harreman ona baitugu, gainera. Hari buruzko oso iritzi ona 
dut, eta, horregatik, haren hitzak oso aintzat hartu nituen, beste edonork esan 
izan balizkit baino askoz gehiago. 
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Talleres Arreche SA (aurrerantzean, Arreche) familia enpresa bat da, 1948an 
sortua eta Tolosan kokatua. 40 pertsona inguruk osatzen dugu, eta gaur egun 
tornu automatikoetarako doitasun handiko pieza mekanizatuak fabrikatzen di-
tugu: DEKOLETAJEA, etxetresna elektrikoen sektorerako, gas segurtasunaren 
sektorerako, automobilgintzarako, elektrizitaterako, elektronikarako eta beste 
zenbait sektoretarako; horrez gainera, scooter motoetarako eta nekazaritzako 
makinetarako KARBURAGAILUAK fabrikatzeko atal txiki bat ere badugu 
(urte askoan jarduera hori izan zen nagusia enpresan). 

Arreche emaitza oneko eta hazkunde handiko aldi batetik zetorren (1993-2007), 
eta bazirudien negozioa oso ongi zihoala; hori uste nuen nik, behintzat. Inbert-
sio handiak egin ziren makinetan eta ekoizpen bitartekoetan, eta jabeek enpresa 
zaindu zuten (berezko funtsen ugaritasuna). Gainera, soldatak oso altuak ziren, 
bai ingurukoekin bai gure jarduera sektorekoekin alderatuta. 

2008. urtetik 2013. urtearen amaierara arte (une horretakoa da Saturrekin tele-
fonoz izan nuen elkarrizketa), Arrecheren egoerak okerrera egin zuen nabar-
men: jarduerak beherakada handia izan zuen enpresan. Eskariak gutxitu, eta 
galerak pilatu ziren, eta lanak genituen egoera aldatzen lagunduko ziguten beze-
ro berriak lortzeko. Esan beharra dago gure bezero nagusi guztiei eutsi geniela, 
baina jarduerak behera egin zuenez eta horren ondorioz salmentako prezioak 
doitu behar izan genituenez, gure etorkizuna ez zen oso itxaropentsua. Egoera 
finantzarioa oraindik ez zen kezkagarria, baina nabarmenki egin zuen okerrera. 

Horrez gainera, zuzendaritzaren eta langileen arteko harremana txartu egin zen; 
izan ere, krisialdian zehar zenbait etete EEE gauzatu ziren (adostuta eta ados-
tu gabe), eta arrazoi objektiboengatiko kaleratze bat ere izan zen, zeinak berekin 
ekarri zuen greba. Horrek guztiak eta lan kargarik ezak bi aldeen arteko harrema-
nak eta konfiantza okertzea eragin zuen. Atsekabea eta etorkizunari begirako kez-
ka orokortuta zeuden. Ez ginen inondik ere “pozik joaten lanera”; ni ez behintzat. 

Denboraren joanean konturatu naiz gauzak gutxi gorabehera ongi doazenean 
arazoak eta atsekabeak ezkutatu edo arindu egiten direla, neurri batean, baina 
laztasun handiz azaleratzen direla egoerak okerrera eginez gero. Une horietan 
ezkutuan zegoen atsekabea agerian geratzen da, eta badirudi gauza txar guztiak 
aldi berean datozela, baina hori ez da egia: arazoak lehendik ere hor zeuden. 

Azken urte eta erdian ekoizpena hobetzeko saio bat egin genuen kanpo ahol-
kularitza batekin. Saioa positiboa izan zen, eta gai garrantzitsuak hobetzen ari 
ziren, baina ez zen nahikoa egoera aldatzeko. Zerbait gehiago behar genuen, 
baina ez nekien zer, nahiz eta prest nengoen beste aukera batzuk aztertzeko. 
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Une haietan bakarrik sentitzen nintzen, ezinean, nahigabetuta, inork ulertuko ez 
banindu bezala, eta ez nuen batere argi nondik jo. 

Testuinguru hartan kokatu behar dugu hasierako telefono deia. Saturrekin ger-
atu nintzen, hitz egiteko, eta emazteari eta bioi bere esperientzia kontatu ostean, 
harremanetan jarri gintuen Miguelekin, Walter Pack-eko koordinatzailearekin. 
Walter Pack ner group-eko kidea da erakundea sortu zenetik; sozietate mugatu 
bat da, eta hura ere familia enpresa baten jabetzaren zati nagusia da. Bi bilera 
egin genituen, eta oso ongi gogoratzen dut kontatu ziguten guztia egokia iruditu 
zitzaidala, ezerk ez zidala gaizki eman, eta gainera sinetsita nengoen kudeaketa 
eredu hura bat zetorrela nire izaerarekin. Jada banekien nondik jo behar genuen; 
ziur nengoen hartu beharreko erabakiaz, eta emaztea ados zegoen nirekin. Guk 
hartua genuen erabakia. 

Bilera horiek egin, Koldo Saratxagaren bideoak ikusi eta K2Kren liburuak ir-
akurri ostean, harreman estilo berria erabat onuragarria izango zela sinetsita, 
harremanetan jarri nintzen Koldo Saratxagarekin, eta adierazi nion Arrechen 
aldaketak egin eta ner estiloa ezarri nahi nuela. Telefono bidezko elkarrizketar-
en ostean, aurrez aurre ezagutu genituen Koldo Saratxaga eta Oscar Garcia, 
bazkari batean (2014ko abendua), eta ner estiloa ezarri ahal izateko beharrez-
ko urrats guztiak abiaraztea adostu genuen: enpresako gainerako bazkideei in-
formazioa ematea eta haien onespena jasotzea (2014ko abendua-urtarrila), eta 
Arrecheko langile guztiei informazioa ematea eta gehiengo zabalaren onespe-
na jasotzea (2014ko urtarrila-otsaila). Pertsona guztiek hobeto ezagut zezaten 
ner estiloa, autobus bat antolatu genuen, ner group-eko bi erakunde bisitatzera 
joateko. Arrecheko pertsona guztiek (ni ez beste guztiak joan ziren) ner eredua 
ezarrita duten beste proiektu batzuk ezagutu ahal izan zituzten, eta bertan dihar-
dutenekin hitz egin, haien iritzia ezagutzeko. Arrecheren gainerako jabeak eta 
bertako langileak Arreche ner-en sartzearen alde agertu ziren, eta, batzar batean 
haien % 92k baiezko botoa eman ostean, K2K-k ere onartu zuen bide horretan 
gure gidari izateko erronka, eta erakundearen aldaketari ekin zion, zeina izan 
baitzen errotikakoa.  

Batzar hura berezia izan zen. Gogoan dut oso urduri nengoela, eta erreparatzen 
niola jendea adi-adi entzuten ari zitzaiola Koldori eta hura kontatzen ari zitzaie-
la langile huts izateari utzi eta laneko protagonista bilaka zitezkeela. Arrecheko 
langileek agian lehen aldiz sentitu zuten eurak ere aintzat hartuko zituztela har-
tu beharreko bidea eta etorkizuneko proiektua erabakitzeko. Kudeaketa eredu-
aren eta Arrecheren etorkizunaren gainean erabakitzen ari ziren, eta pertsona 
gehienek ez dute horrelako aukerarik izaten euren ibilbide profesional osoan. 
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Batzarra amaituta, pozez gainezka nengoen; nire ibilbide profesional osoan 
hartutako erabakirik garrantzitsuena ner ereduaren alde apustu egitea izan zen, 
eta apustu hori egia bilakatu ahal izatea oso garrantzitsua zen niretzat. Sinetsita 
nengoen, eta halaxe jarraitzen dut, pertsona guztiek proiektuarekiko konprom-
isoa hartuz gero haren etorkizuna bermatuta zegoela, eta kudeaketa Arrecheko 
kide guztiekin partekatzeak azken urteetan sentitu gabeko lasaitasuna eta konfi-
antza sentiarazten zizkidan. 

Handik 2 hilabetera (2014ko apirila) beste batzar bat egin genuen, eta K2K-k 
antolamendu berria aurkeztu zigun, aldaketa nabarmenak proposatzen zituena 
funtzioetan zein erantzukizunetan, baita taldeen konfigurazioa eta lansarien ore-
ka berria ere, besteak beste. 

Arrecheko aldaketak nabarmenak izan ziren:  

- Burutik hasi ginen. Ni, azken 20 urtean gerente izandakoa, merkataritza sail-
era lekualdatu ninduten, kanpo merkatuko arduraduna izateko. Koordinazioa 
K2K-ko Oscarrek hartuko zuen bere gain. Aurkeztu zidatenean, proposame-
na ez zitzaidan gustatu, baina, 15 minutuz gogoeta egin ostean, esan nien 
onartzen nuela eta zeregin berri hartan neure onena emango nuela, proiektu-
ari irmotasunez laguntzeko aurrera egiten. Eta gaur egun seguru nago erabaki 
egokia hartu zutela, bai proiektuarentzat, bai niretzat. 

- 6 pertsonako Zuzendaritza Taldearen ordez Gidaritza Taldea ezarri zuten, 
hura ere 6 pertsonak osatua: horietako hiru aurreko taldeko kideak ziren, eta 
beste hiru, berriz, berriak, zeinak baitziren zuzeneko langileen taldeetako 
kideak, lantegiko taldeetakoak. Gidaritza Taldea handituz joan da, eta gaur 
egun hamar kide ditu (erakundearen ¼), K2K-ko pertsonez gain. 

Zenbait pertsonarentzat ez ziren une errazak izan, aldaketak kalte egin ziela 
senti baitzezaketen. Interes orokorrak interes pertsonalaren gainetik egon behar 
duela ulertzea eta onartzea ez da batere erraza. Eskertu egin nahi dut “kaltetuta” 
sentitu zirenen portaera, denborak aurrera egin ahala onartu egin baitute euren 
egoera berria eta proiektuaren alde jokatu baitute. 

Hala ekin genion 2014ko maiatzaren hasieran antolamendu berriarekin eta 
ner-en printzipioekin lan egiteari. Aldaketa hori aldaketa kulturala izan da, 
errotikakoa, eta ez da batere erraza izan. Guztiok behar izan dugu denbora 
egoera berrira egokitzeko, eta zalantzak sortu dira, eta gaizki-ulertuak, eta, 
hortaz, komunikazioa alderdi oso garrantzitsu bilakatu da, oso ongi zaindu 
beharrekoa. 
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Ikusten nuen bide onetik gindoazela aurrera, eta 2015eko otsailean hazteko aukera 
bat suertatu zitzaigun, gure bezero nagusietako batek gorakada handia izan baitzuen 
salmentetan eta pieza kopuru handiagoa eskatu baitzigun. Nik Mexikoko eta Ale-
maniako merkatuetako ESC gisa zegokidan erantzukizuna onartu behar izan nuen. 

Egoera hartan, beharrezkoa zen ekoizpen bitarteko berrietan inbertsioa egitea, 
baina haiek iritsi artean ahalegin handia egin beharko genuen, ordu gehiago lan 
eginda bezeroari zerbitzua eman ahal izateko. Batzar bat antolatu zen egoeraren 
berri emateko eta guztien onespena jasotzeko, baina bertan gertatutakoak zur eta 
lur utzi ninduen, ez bainuen inondik ere halakorik espero. 

Arrecheko koordinatzaile izanik, Oscarrek ekin zion egin beharreko inbertsioak 
aurkezteari, fakturazioaren gorakada hark emaitzen kontuan nolako hobekuntza 
ekar zezakeen azaltzeari eta makina berriak iritsi bitartean ahalegin berezia egin 
beharko zela adierazteari. Ez zioten utzi proposamena amaitzen ere. Batzarrak 
aurrera egin ahala, zenbait pertsonak kritika gogorrak egin zituzten ner-en eta 
K2Kren aurka, ez batzarrean aurkeztutako proposamenaren aurka. Egia esan, 
gutxi batzuk ziren, baina ez zen haien ahotsa besterik entzun. Giro tirabirat-
su haren erdian, jasotako erasoengatik eta babesik ezagatik minduta, Oscarrek 
bertan behera utzi zuen bilera, eta alde egin zuen. Une hura argigarria izan zen 
niretzat, oso argi ulertu bainuen zer zen nahi ez nuena: “Beldurtu egiten ninduen 
hark huts eginez gero ner ezarri aurretiko egoera leheneratuko zela pentsatzeak, 
abiapuntura atzera egingo genuela pentsatzeak. Ez nuen berriro hasi nahi bor-
rokarekin, enpresaburuaren eta langileen arteko liskarrekin; nire esku zegoen 
guztia egingo nuen hori saihesteko, etapa hura amaituta baitzegoen Arrechen!”. 

Hori ostiral goiz batean gertatu zen, eta arratsalde hartan bertan beste batzar bat 
deitu nuen astelehenerako, gai bakarra izango zuena: ner BAI ala ner EZ. Bigarren 
batzar hartan bildutakoei azaldu nien aurreikusita genituen inbertsioak egin aurre-
tik (inbertsio haiek oso garrantzitsuak ziren, makinak erosteaz gain, instalazioen 
itxura garbitzeari ekin baitzitzaion) erabakia hartu behar genuela, baina hura ezin 
zela epe motzerako erabakia izan, epe ertain-luzerakoa baizik, eta ereduaren gain-
ean zalantzak izanez gero ezezkoa botatzeko esan nien. Hobe zen ezezko botoa 
une hartan ematea eta ez handik hilabete batzuetara. Atzera egin nahi bazuten, 
huraxe zen une egokia. Jabeak inbertsio apustu handia egitera zihoazen, ner esti-
loan zuten konfiantzan oinarritutako apustua, neurri handi batean. 

Batzarrean ner estiloaren aldeko jarrera berretsi zuten partaideek, eta bihara-
munean berriro heldu zitzaion aurreko batzarrari, eta onartu egin ziren bai hasier-
ako inbertsio proposamena, bai unean-unean egin beharreko ahalegin bereziak ere. 



50 III Kapitulua. Dena ner-en alde!!!

Arrechen ner-ekin izandako lehen krisi handia gaindituta zegoen, baina ordu-
ra arte sentitu nuen lasaitasuna desagertu egin zen. Harremanak tirabiratsuak 
ziren berriro, eta bazirudien jendeak mesfidantza zuela. Eta hori guztia egoera 
positiboa izanik, gero eta lan eta eskari gehiago baikenituen; zer ez zen gertatuko 
zailtasun uneetan? Egoera hartatik ondorioztatu nuen Arrechen giroa ez zela 
lasaituko proiektua osatzen dugunotako gehienok ner-en printzipioak barnera-
tuta izan arte. Eta ez nekien hori lortzea denbora kontua ote zen, edo hautemate 
kontua, edo lotuta zegoen harreman estilo berria Arrechen ezartzeko hautatuta-
ko bidearekin. Uste osoa nuen ereduan, baina ez nekien hark aurrera egingo ote 
zuen Arrechen.  

Beste zenbait hilabetez aritu ginen ner ereduari jarraituz lan egiten, eta 2015eko 
irailera heldu ginen. Ikusi genuen eragingarritasuna, hobetu arren, ez zela iritsi 
behar lukeen mailetara, eta horren arrazoi nagusi posiblea antzeman genuen: 
konpromisoaren gaineko asteroko bileretan, taldeek hurrengo asterako balio 
jakin bateko ekoizpena egiteko konpromisoa hartzen dute. ner ereduaren ara-
bera, balio hori lortu ez bada, osatu egin behar da, lortu arte, eta ezarritakoa 
baino balio handiagoa lortuz gero, pilatu egiten da, ekoizpen txikiagoko asteak 
konpentsatzeko edo jai egiteko. 

Adibidez: talde batek 100 €-ko balioa ekoitzi behar badu astean eta 85 €-koa 
ekoizten badu, ohiko lan ordutegitik kanpo osatu beharko ditu falta zaizkion 15 
€-ak; aitzitik, 110 € ekoizten baditu, 10 € horiek konpromisoa bete gabe geratu 
den beste aste batean erabiliko ditu, osagarri gisa. 

Teoriak hori bazioen ere, Arrechen ez zen horrelakorik gertatzen. Oro har, 
taldeek ez zuten lortzen hartutako konpromisoa, eta aitzakiak besterik ez zituz-
ten jartzen: plangintza arazoak zirela, matxurak zirela, astero egin zitezkeenak 
baino makina aldaketa gehiago zirela... Horrez gainera, zuzeneko taldeek edo 
ELCek (Bezero Lerroen Taldeak) esaten zuten ezinezkoa zela asteko konprom-
isoa kalkulatzeko erabiltzen ziren eragingarritasun ehunekoetara iristea. Porrot 
egiten ari ziren ner ereduaren oinarrizko bi printzipio: askatasun arduratsua, ar-
durarik gabeko askatasuna lasaikeria baita, eta eragingarritasuna, halakorik gabe 
ez baitago lehiakortasunik eta eredu orok, oso ona izanda ere, errotik huts egiten 
baitu, lehiakor izatera ez bagaramatza. 

Konpromisoak funtzionatzen ez zuela eta taldeek ezarritako eragingarritasun 
ehunekoak onartzen ez zituztela ikusirik, makina mota, lehengai mota eta pieza 
mota bakoitzerako eragingarritasun ehuneko bat proposa zezatela eskatu zitzaien 
taldeei, eta aurkeztutako datuak aintzat hartuta, gutxi gorabeherako emaitzen 
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kontu bat prestatuko zen, guztiok jakiteko nora eramango gintuzten haiek pro-
posatutako eragingarritasun ehunekoek; hartara, guztien artean erabakiko ge-
nuen konpromiso haietatik ateratako emaitzak onartzeko prest geunden ala ez. 
Hilabete igaro ostean, proposamena aurkeztu behar zuten bi taldeetako ezeinek 
ez zuen oraindik ezer aurkeztu. Egoera oso tirabiratsua zen, eta geldialdi hartan 
ekoizpenak beherakada nabarmena izan zuen, eta galera handiak izan genituen. 
Uste dut une hartan guztiok ohartu ginela ezin genuela bide horretatik jarraitu 
eta neurriren bat hartu beharra zegoela. 

Nire ustez, konpromisoa definitzeko eta hura betetzearen alde egiteko erreze-
loaren atzean pertsona horiek koordinazioari eta jabeei begira zuten mesfidantza 
zegoen. Urte asko liskarrean eta elkarren aurka eginez igaro ostean, ez zeuden 
ziur hura ez ote zen amarru bat izango ordu gehiagoz ekoizteko baina ohiko sol-
datekin eta kostuekin. Era berean, konpromisoa osatzeko larunbatero lan egin 
beharko zelako zurrumurrua zabaldu zen. Errealitatean, konpromisoa onartu 
zenetik gaurdaino igaro diren zazpi hilabeteetan larunbat bakar batean egin be-
har izan dugu lan, eta urriko eragingarritasun txikiaren ondoriozko neurria izan 
zen, funtsean (urria izan zen konpromisoa ezarri zen lehen hilabetea, eta taldee-
tako bat oraindik ez zegoen behar bezala antolatuta). 

Huraxe izan zen ner eredua Arrechen ezartzeko prozesuaren une funtsezkoa, 
eta inflexio puntu bat izan zitekeen erakunde honen historian. Egoera ez zen 
batere erraza. Giroa oso nahasita zegoen; jendea ez zegoen ziur ner ereduaren 
bide hura zuzena ote zen, eta K2Krekiko konfiantza eta enpatia maila ez zen 
aurrera egiteko behar adinakoa. Arrecheko kideek ez zuten konpromisoa erabat 
onartzen, eta ez zuten uste inolaz ere lor zitezkeenik soldatak mantenduz proiek-
tua etorkizunean bideragarria izan zedin koordinazioak beharrezkotzat jotzen 
zituen ekoizpen kopuruak. 

Batetik, Oscar eta Koldo ziur zeuden batzarrean aurkeztu behar genuela konprom-
isoaren gaia, ondorio guztiak onartuta. Haien esanetan, hura zen bide bakarra, 
eta handik jo ezean, haiek ez zuten beste zereginik Arrechen; izan ere, jendeak 
ner ereduaren alde bozkatu zuen, hura onartzeak zer zekarren jakinda, eta “kon-
promisorik eza” adostutakoaren guztiz kontrakoa zen. Gogora ekarri nahi dut 
erakundea kudeatzeko eta bizitzeko modua aldatzea hiru aldeok (Arrechen lan 
egiten dutenek, jabeek eta K2K-k) askatasunez onartu genuela eta edozein unetan 
askatasunez eten zitekeela, hiru alde horietako batek hala nahi izanez gero. Ezin 
zaio eutsi inolako askatasun ereduri erantzukizunik eta bete beharreko helbururik 
gabe. Denbora gutxiren buruan, dena gain behera etortzen da, eta sistemak huts 
egiten du erabat. Horixe ari zen gertatzen gurean, eta denbora gutxian, gainera. 
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Bestetik, langileen artean atsekabea, kezka, urduritasuna eta nolabaiteko haser-
rea orokortu zirela sentitzen nuen. Aurreikuspenak ez ziren betetzen ari. Bidea 
uste baino gogorragoa eta zailagoa izaten ari zen. Gauza asko ari ziren aldatzen, 
hala nola antolamendua eta pertsonen arteko harremanak. Ez zen erraza ado-
stasuna lortzea taldeen erabakietan. Zaila izaten ari zen pertsonek (taldeen bai-
tan) gauzak “aurpegira” esatea elkarri, eta liskarrak saihestu egiten ziren, horrek 
erakundeari kalteak ekarrita ere. Gutxiengoan egonez gero amore ematen eta 
emaitza onartzen ikasi beharra zegoen. Autokudeatutako taldeetan lan egitea 
ikaskuntza prozesu bat izaten ari zen, eta mundu guztiak ez zuen ez jarrera ber-
dina, ez gaitasun berdina. ner eredurako bideak kultura aldaketa dakar, aldaketa 
erabatekoa eta errotikakoa jarduteko eta harremanak ezartzeko moduan. Alda-
keta sakon oro gauzatzeko denbora behar da, eta zenbait krisi gainditu behar 
dira, jomugara iritsi nahi bada. 

Azkenik ni neu nengoen. Jabeen ordezkari gisa, uste osoa nuen ner estiloaren 
ontasunean, baina nolabaiteko ezinegona sentitzen nuen, aurrerapenak oso 
motelak zirelako eta ez genekielako ziur aldaketa burutzeko gai izango ginen. 
Niretzat zaila zen ulertzea hainbat pertsonak uko egiten ziela eredu berri hari, 
garapen pertsonalerako aukera handiagoak, etorkizunari begirako segurtasuna, 
lanpostu baten bermea eta uzta banatzeko aukera eskaintzen zizkien lan egiteko 
modu berri hari. Ez nuen sinesten eguneroko lanean protagonista nagusi izateko 
aukerari uko egiten zioten horiek prest egongo zirenik proiektuan benetan kon-
prometitzeko berriz eredu tradizionala ezarriko bagenu, aurpegi batzuk aldatuta 
ere. Oso argi nuen une korapilatsua zela eta nire jarreraren irmotasun eta argi-
tasun mailak eragina izan zezakeela hartu beharreko erabakian eta Arrecheren 
etorkizunean. 

Orduan, Oscarrek batzar batean bildu gintuen denok, eta bere ustez lor zitezkeen 
eragingarritasun ehunekoak aurkeztu zizkigun (izatez, une jakin batzuetan lortu 
genituen ehuneko horiek). Gainera, aurrerantzean konpromisoak Arrechen zer 
ekarriko zuen azaldu zigun, baita hura ez betetzeak zer ondorio izango zituen ere. 

Batzar hartan neuk ere hartu nuen hitza, jabeek egoera hari begira zer jarrera 
zuten adierazteko. Azaldu nuen konpromisoaren alde bozkatu ezean ner eredu-
aren aurka bozkatuko zela eta horrek berekin ekarriko zuela K2K-k bertan behe-
ra uztea Arreche proiektuarekiko lankidetza. Erantsi nuen hori gertatuz gero nik 
Arrechen lan egiteari utziko niola, ez nuelako ner ezarri aurreko egoera lehener-
atu nahi, eta jabeek aztertu egingo luketela zer urrats egin, jakitun izanda etork-
izuna ez zela izango batere itxaropentsua. Beharrezkoa izanez gero, hobe izango 
zen enpresa modu antolatuan ixtea norabiderik gabe, finantzaketarik gabe, ilu-
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siorik gabe eta jendearen inplikaziorik gabe jarraitzea baino. Azpimarratu nuen 
azaldutakoa ez zela mehatxua, oso ongi hausnartutako erabakia baizik. Asteb-
eteko epea utzi genuen zer bozkatu pentsatzeko, eta bozketarako deialdia egin 
genuen epe hori amaitzean. 

Batzar hura ostiralean egin genuen, eta igandean Mexikora joan nintzen, merkat-
ua irekitzen ari baikinen bertan (horretarako, jada herrialde hartan ziharduten edo 
saltzen zuten ner group-eko beste enpresa batzuen laguntza ordainezina izan genu-
en, ner group-ek horretarako ere balio baitu, erakundeek elkarrekin lan egiteko eta 
elkarri laguntzeko). Argitu gabeko mila kontu neramatzan buruan, eta oso kezka-
tuta nengoen, ez bainekien erabaki egokia hartu ote nuen (kontzientziak baiezkoa 
esaten zidan, baina zalantzak nituen), zeri aurre egin beharko nion konpromisoari 
ezezkoa esaten bazioten, ner alde batera utzi eta ner group-etik irtetea erabakit-
zen bazuten. Argitu gabeko kontu ugari nituen azken 23 urteetan trebetasun gutxi 
askoz eta erabateko inplikazioz kudeatu nuen proiektuaren gainean. 

Nire ibilbide profesionaleko egunik txarrenak izan ziren, baina apustua egina 
nuen, eta irabazteko apustua zen, ez irauteko eta ilusiorik gabe jarraitzeko apus-
tua. Partekatu egin nahi nuen, amets egin, hazi, elkarrekin lan egin eta gizarteko 
arazoetan esku hartu; horren guztiaren alde apustu egin nahi nuen, eta pertsonei 
lehentasuna ematearen alde, etorkizun senez jardunda, lanaz ere gozatzeko eta, 
ahal izanez gero, “lanera pozik joateko”. Niretzat ez zen batere erraza izan hor-
relako apustua egitea, baina uste dut aldi hartan behintzat koherentziaz eta egiaz 
jardun nuela. Neure egiaz, noski, eta bazitekeen gainerakoak bat ez etortzea. 
Ezagutzen ditudan ereduetatik nabarmenki onena iruditzen zaidanaren aldeko 
apustua izan zen. 

Ozeanoaren beste aldean nengoela, jakinarazi zidaten bozketaren aurretik azto-
ramendu handia izan zela enpresan eta oso zaila zirudiela ner ereduarekin jar-
raitzeko aukerak irabaztea. Eta ni handik 10.000 kilometrora, saltzen saiatzen! 

Iritsi zen bozkatzeko unea. Gogoan dut San Luis Potosiko jatetxe batean bazkalt-
zen ari nintzela eta bezero izan zitekeen batekin bildu behar nuela bazkalostean. 
Bakarrik joateko agindu nion gure ordezkariari; une hartan ez nuen indarrik in-
ori Arrecheren onurez hitz egiteko. Hantxe geratu nintzen, zain, whatsapp bidez 
bozketaren emaitza jakinarazi zidaten arte. Gehiengo zabal batek konpromisoa 
onartzearen alde bozkatu zuen. Hura lasaitua! Hura zoriontasuna! 

Behin baino gehiagotan pentsatu izan dut zer gertatuko zatekeen bozketan kon-
promisoari uko egin izan baliote, eta beti izaten dut sentsazio bera: ikaragarrizko 
zuloa irekitzen dela nire azpian. 
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Beste krisi txikiren bat ere izan dugu, baina, behin gaindituta, denborak arrazoia 
eman digu: eragingarritasuna lortzeko, konpromisoa beharrezkoa da. 2016ko 
apirilean gaudela, gure ekoizpena 2015ekoa baino % 30 eta 2014koa baino % 50 
handiagoa da. Aldaketa ikaragarria egin dugu: taldeek oso ongi funtzionatzen 
dute modu autonomoan, eta jendea harro dago lortutako emaitzekin. Merka-
taritzaren arloan egiten ari garen lanak emaitzak ematen jarraitzea bakarrik be-
har dugu: ereindakoa jasotzea. 

Lerro hauetan, egindako apustuaren berri eman nahi izan dut, eta neronek eredu 
partekatu bateranzko aldaketa nola bizi izan dudan azaldu. Eredu partekatua, 
bai, gizartea aintzat hartzen duena, egiaz pertsonetan oinarritzen dena (haiek 
baitira protagonistak), bezeroarengana bideratuta dagoena eta lehiakor izateko 
eta etorkizun luze eta oparoa izateko ezinbestekoa den eragingarritasuna lortu 
nahi duena. 

Bide hau ez da lasterbide bat, eta ez da erraza, inondik ere. Azken bi urteetan 
errusiar mendi batean egongo banintz bezala sentitu naiz: sentimendu kontra-
jarriak izan ditut (poza-haserrea, itxaropena-atsekabea, bestearen iritziarekiko 
ulermena-gaitzespena, taldeko lana-bakardadea...), baina merezi izan du. Apus-
tu irmoa egin nuen, eta gertatutakoak gertatu ostean, ez nuke aldatuko. DENA 
NER-EN ALDE!!!
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IV Kapitulua 

BiRick, pertsonekin pasieran

Hainbat urtez ner-eko gizon-emakumeekin parte hartzen aritu ostean, oso ohikoa 
da elkarrizketetan eta gogoetetan helburu enpresarial eta sozialekin zerikusia duten 
gaiak ateratzea (enplegua, pobrezia, ingurumena, kultura, etab.). 

Enpresa proiektu gisa gizarteari egin beharreko ekarpenetako bat enplegua sortz-
ea da. Proiektu bakoitzean hazkundea lortu nahi izaten dugu, etorkizuneko oinarri 
gisa, eta horrek berekin ekarri ohi du pertsona berriak kontratatzea. 

Baterako proiektu berrien sorrera ere erakunde gisa lortzen ari garen heldutasunaren 
emaitza da. Batzuetan guztiok elkarrekin aritzen gara pertsona fisiko gisa edo/eta 
proiektu gisa (lur denok); beste batzuetan, soilik ner proiektu gisa aritzen gara (ner 
group); beste batzuetan, ner proiektuak eta beste erakunde batzuk elkartuta (nerei 
eta nerbreen) edo proiektuetako batzuk bakarrik elkartuta (Ekin Ampo Brasil). 

Bilera batean, Jabik hiri askotan ohikoa izanik ere Bilbon oraindik ezarri gabe zego-
en zerbitzu bati buruz hitz egin zigun: ekialdeko zenbait herrialdetako ohiko rick-
shaw zerbitzua, distantzia txikietarako garraiobide gisa erabiltzen dutena, turistak 
garraiatzeko, normalean.

Hiri oso turistikoetan (New York, Amsterdam, Londres, Bartzelona...) ohikoa da hiria 
era lasaian ikusi ahal izateko ibilbide turistikoak eskaintzen dituzten zerbitzuak aurkitzea. 
Batzuk pedalei eraginez aritzen dira, eta beste batzuk laguntza elektrikoarekin. 
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Ikusi genuen proiektu berritzailea zela, bai alderdi sozialean (lanpostuen modalitate 
berria eta hiriarentzako zerbitzu berria), bai ingurumenaren alderdian (kutsatzen ez 
duen garraio zerbitzu berria) eta alderdi ekonomikoan (enpresa proiektu berria, diru 
sarrera pribatu zein publikoak sortuko zituena). Horrez gainera, hainbat lanpostu 
sortu ahal izango ziren, (1-2 finkoak eta 5-6 denboraldikoak) inbertsio ekonomiko 
handirik egin gabe. 

Gero eta gehiago gustatu zitzaigun ideia, eta Koordinatzaile Taldeari aurkeztu os-
tean, 5 pertsonak proiektuaren garapenean aurrera egitea erabaki genuen (Alvaro, 
Jabi, Jose, Koldo eta Unai). Ideia oso arrakastatsua izan bazen ere, Bilbon ezartzeko 
proiektua zenez, bizkaitarretako batzuk elkartu ginen. 

Egiaz, pertsona fisiko ekintzaileen proiektua da, erakundeen proiektua baino gehiago. 

Partaideekin ideia garatzeko plana prestatu genuen, eta sektorea hobeto ezagutu ge-
nuen (beste hiri batzuetako esperientziak, Bilboko esperientziak, zerbitzuen garape-
na, triziklo motak, lankidetza hitzarmenak, etab.). 

ViGaRick-ek Gasteizen eskaintzen zuen zerbitzua ezagutu genuen, baita zerbitzuar-
en sustatzailea ere, Frank (gerora bazkide izango zena), zeina parte hartzen ari bait-
zen, gainera, Evolo triziklo elektrikoen fabrikatzailearekin (Gasteiz). Haien eskutik 
ikasi genuen sektoreari buruz, eta gure ildo estrategikoak ezarri genituen: 

• Gizarte proiektu bat da, ez negozio bat. 

• Gure ekarpena inbertsio ekonomikoa eta kudeaketan dugun ezagutza iza-
ngo dira.

• Helburu nagusia enplegua sortzea da.

• Lehentasuna emango diegu aukera gutxien dituzten gizon-emakumeei. 

• Taldearen ekintzailetza sustatuko dugu. 

• Ibilgailuak elektrikoak izango dira, ez kutsatzeko eta ahalegin fisiko neurriz-
koa egin behar izateko. 

• Hurbileko garraio jasangarria sustatuko dugu. 

• Hiriaren garapen turistikoan lagunduko dugu, erakundeekin koordinatuta. 

• Erakundearen oinarria eta balioak ner ereduarenak izango dira.

2014ko uztailean eratu genuen sozietatea, eta 6 triziklo elektriko eskatu genizkion 
Evolo fabrikatzaileari. 

Capítulo IV. BiRick, paseando con personas
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Izen sozialtzat Transporte Cercano Sostenible, sl aukeratu genuen, eta marka 
komertzialtzat, berriz, BiRick (Bilbao-Bizkaia Rickshaw).

Zerbitzuari 2014ko irailean ekin genion, udaldiaren ia amaieran. Hilabete horietako 
inbertsioa merkatua aztertzera eta behar izango genituen gidari laguntzaileen profila 
ezagutzera bideratu genuen. 

Lan harremanetan ner estiloa ezartzen saiatu ginen, eta gidarietako batek hura ul-
ertzea eta gure erronka onartzea lortu genuen. Gure balioekin konprometituriko 
pertsonak bilatu genituen, argi zutenak hura lanbide duin eta suspergarria garatzeko 
aukera bat zela, irabaziak lortu ordez mikrosoluzioak eskaini nahi dituen pertsona 
talde batek lagunduta. 
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David aurkitu genuen, bizikleta maite duen euskal-madrildar bat, garraio jasangarr-
iaren defendatzaile sutsua, ekintzailea, eta sinetsita zegoena, gure antzera, Bilbon 
badagoela tokia CO2 gutxiagoko hiri atseginagoa nahi duten proiektuentzat. 

Urtebetetik gora daramagu elkarrekin, eta bera da BiRick proiektuko koordinatzailea. 
Gure laguntza jasotzen badu ere, bera arduratzen da zerbitzuak pentsatzeaz, beze-
roak bilatzeaz, lankidetza hitzarmenak egiteaz, beste gidari batzuk bilatzeaz eta 
eguneroko jardunarekin zerikusia duten gainerako gai guztiez. 

Bazkideen babesa du, eta batekin zein bestearekin biltzen da, landu beharreko 
gaiaren arabera. Hilean behin denak elkartzen gara, egoera eta etorkizuna azter-
tzeko. 

Harremana ner estilokoa da, oso. Ideia bat, kapitala, ezagutza eta babesa eskaintzen 
dituzten bazkideak soinez soin lan egiten ilusioz eta proiektu komun batekiko kon-
promisoz diharduen talde autokudeatu batekin. 

Nahiz eta proiektuan oraindik ez diren lortu aurreikusitako lan eta enplegu kuotak, 
ner gizartearekiko konpromisoa da bete beharreko helburuetako bat.

Ildo horretan, 2015eko ekainean, “BiRick adinekoekin” gizarte ideia martxan jarri 
genuen. 

IV Kapitulua. BiRick, pertsonekin pasieran
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Astebetez (beste astebetez arituko gara 2016an), adineko 50 gizon-emakume ingu-
ru paseatzera eraman genituen Bilboko toki ederrenetako batzuetan barrena. Bost 
ibilgailuetan bina adineko eseri ziren, eta ilaran joan ginen Santa Casa de la Miseri-
cordia Egoitzatik Bilboko Alde Zaharrera. Oinezkoen aurpegiak ikustekoak ziren. 

Proiektua Santa Casa de la Misericordia Egoitzari eskaini genion, doan, Bilboko 
egoitza enblematiko bat delako (ia 250 urte dituen ongintzako erakunde pribatua da, 
eta 200 adineko pertsona baino gehiago hartu ditu). Ideia izugarri gustatu zitzaien, 
eta hura abian jartzeko lanean hasi ginen. 

Proiektua ner group-eko Gizartearekiko Konpromiso Taldearen bidez aurkeztu 
genuen, eta erakunde guztietan aztertu eta eztabaidatu ostean, onartu egin zuten, 
ekarpen ekonomiko nahiz boluntario eta guzti. 

Proposatutako ideia zera zen, BiRick ibilgailuetan (5 unitate) paseo batzuk eska-
intzea adineko pertsonei, haiek emozionalki sustatzeko, aukera emanez instalazio-
etatik atera, eta eguneroko jarduerak ez diren beste batzuk egiteko. 

Ibilbidean, adinekoek honako hauek ikusi ahal izan zituzten: Abandoibarra, Eus-
kalduna Jauregia, Deustuko Zubia, Guggenheim Museoa, Udaletxea, Areatza eta 
Plaza Barria. Azken toki horretan geldialdia egin genuen, hamaiketakoa egin, atsed-
en hartu eta berriketan aritzeko. 
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Gurekin etorritako zenbait pertsonak ez zuten Bilbo berria ezagutzen, edo urte asko 
zeramaten hiriaz gozatu gabe. Izan ere, normalean ez dira egoitzatik ateratzen, ezin-
tasun fisikoak dituztelako edo aukerarik ez dutelako. 

Laguntza lanetan aritu ginen ner group-eko erakunde batzuetako hamar boluntario 
(Trebeki, Walter Pack eta Icaza), Argibe boluntario elkarteko sei kide eta egoitzako 
beste hiru. 

Aipamen berezia merezi du (adinekoek eta haien senideek egoitzako arduradunei 
esandakoaren arabera) Davidek eta beste lau gidariek egindako lanak: ibilgailuak 
ongi gidatzeaz harago, barne-barnetik ateratzen zitzaien hezibideaz eta maitasunaz 
tratatu zituzten bidaiariak. 
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V Kapitulua 

EHU-ko doktore tesia ner group-i buruz

ner group-eko erakundeetan harreman estilo berriaren (ner) ezaugarri kulturalei 
buruz zer iritzi duten aztertzea 

María Alvarez Sainz,   Informatika Ingeniaritzan eta Ekonomian doktorea 
Kepa Xabier Apellaniz Valle,  Soziologian doktorea 

Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU

Kapitulu honen xedea da 2015ean zehar ner group-eko(1) erakundeetako 
pertsonen artean egindako ikerketaren emaitza nagusiak aurkeztea. Ikerketa 
horren bidez, honako hauek ezagutu nahi ziren: zer iritzi duten harreman es-
tilo berria (ner)(2) definitzen duten oinarrizko ezaugarri kulturalei buruz, era-
kunde guztiek eta horietan parte hartzen duten pertsona guztiek partekatzen 
dute DNAri buruz; zer nolako gogobetetasun maila duten estilo horrekiko, 
eta zein ezaugarri kultural iruditzen zaizkien sendoak, zein ahulak eta zein 
etorkizunean sustatu beharrekoak. Euskal Herriko Unibertsitatean defenda-
tutako “Nuevo estilo de relaciones (ner). Análisis de las percepciones de los 
rasgos culturales del ner en las organizaciones de ner group” izeneko doktore-
go tesia egitean garatutako ikerketa enpirikoa da. 

Azterketaren populazioa Euskal Herrian kokatuta dauden erakundeetako 
pertsona guztiek osatu dute, eta 963 galdetegi bete ahal izan dira behar bezala. 

GAIAREN JUSTIFIKAZIOA ETA EGOERA 

Informazioaren eta Komunikazioaren Gizartean bizi gara, Jakintzaren Gi-
zartean, non Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek (IKT) pre-
sentzia eta eragin handia duten jarduera arlo askotan. Egungo gizartea eteng-
abe eta martxa frenetikoan ari da aldatzen, inoiz ez bezala, eta testuinguru 
horretan beharrezkoa da enpresen administrazioa berritzeko erronkari helt-
zea, enpresak baldintza berrietara egokitzeko eta langileen  itxaropenak bete 
ahal izateko. 

 (1) ner group harreman estilo berria (ner) darabilten eta haren ezaugarri kultural guztiak partekatzen dituzten erakunde guztiak 
biltzen dituen proiektuaren izena da. Izena erakundeak erabili ohi duen jatorrizko grafia errespetatuz erabiltzen da, hau da, soilik 
letra xehez idatzitako hitzak erabiliz (ner eta ner group)
 (2) Harreman estilo berria antolamenduan egiteke dagoen aldaketarako: horixe da Koldo Saratxagak Irizar enpresan izandako 
esperientziaren ostean proposatutako antolamendu proposamena eta beti ner gisa aipatuko dena. 
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XXI. mendearen hasieran,  aintzat hartu behar dugu Laugarren Industria 
Iraultzaren garrantzia; horrek, Hirugarrenaren garapen teknologikoak eus-
karri dituela, era askotako teknologiak fusionatzen ditu, eta datozen  urtee-
tan aurrerapen esanguratsuak ekarriko ditu hainbat arlotan, hala nola adi-
men artifizialean, robotikan, gauzen Interneten, ibilgailu autonomoetan, 3D 
inprimatzean, nanoteknologian, bioteknologian, materialen zientzian, ener-
giaren biltegiratzean eta konputazio kuantikoan; ondorioz, lausotu egingo 
dira eremu fisikoaren, digitalaren eta biologikoaren arteko mugak, eta horrek 
berekin ekarriko ditu erronka eta aukera handiak. Aldaketen abiadura guz-
tiz azkarra denez, Laugarren Industria Iraultzak ia industria oro alda deza-
keenez edozein herrialdetan eta aldaketa horiek sakonak direnez, ekoizteko, 
kudeatzeko eta gobernatzeko sistemak eraldatu egingo dira. 

Ez dugu ahaztu behar azken Munduko Foro Ekonomikoan, Davosen egina 
2016ko urtarrilean, haren sortzaile eta zuzendari nagusi Klaus Schwab-ek 
aipatu zuela Laugarren Industria Iraultzak ondorio garrantzitsuak izango 
dituela gobernatzeko moduan, pertsonengan eta negozioen munduan, eta 
azken horretan eragina izango du, batik bat, honako hauetan: bezeroen itx-
aropenak, produktuen hobekuntza, lankidetzako berrikuntza eta antolamen-
du ereduak. Era berean, sinetsita dago etorkizunean talentua izango dela 
ekoizpenaren faktore kritikoa, eta ez kapitala (http://www.weforum.org/
agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-
to-respond).

Beraz, gutxik jartzen dute zalantzan enpresa erakundeek erreakzionatu egin 
behar dutela errealitate berrira egokitzeko, eta berritzaileak izan behar dutela, 
errotikako aldaketak ahalbidetuko dituen eta lehiakortasunerako abantaila bi-
hurtuko den berrikuntza aplikatuz (Shumpeter, 1978 eta Rao y Chuán, 2012). 

Berrikuntza ezinbestekoa da, erabat, eta erakunde kultura tradizionaletik 
kultura berritzailerako aldaketan zehazten da. Kultura berritzailea, bai, pert-
sonak oinarritzat dituena, malgua, etorkizun sen partekatua duena eta beze-
roaren gogobetetzea lortu nahi duena. Eta horretarako lidergo mota berria 
behar da, berrikuntza kultura hori bideratu, dinamizatu eta hedatuko duena. 
Trice eta Beyer (1991) egileen esanetan, “kultura aldatzen duen lidergoa” 
behar dugu, erakunde kultura berri baterantz bideratuta dagoen errotika-
ko berrikuntza prozesua ezarri ahal izateko. Ildo berean, Bennis eta Nanus 
(2008) egileek “lidergo eraldatzailea” aipatzen dute, aurrenekoz J. M. Burns-
ek (1978) erabilitako adierazpidea, jarraitzaileen motibazioak eta helburuak 
ezartzeko eta sustatzeko ahalmena duten buruei erreferentzia egiteko. Era 
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berean, Bass-ek  (1985, 2008) “lidergo transformazionala” kontzeptua pro-
posatzen du, liderren zeregina argiro zehaztuz: motibatzea, lorpena eta au-
torrealizazioa sustatzea, karismaren, eraginaren, lidergo inspiratzailearen, 
adimenaren estimulazioaren eta pertsonen aintzatespen indibidualizatuaren 
bidez. 

Euskal Herrian, erakunde kultura eraldatuko duen errealitate garrantzitsua 
izango da Koldo Saratxagak Irizar kooperatiban garatutako kudeaketaren on-
dotik, han antolamendu eredu berri bat sortuko baitu, harreman estilo berria 
(ner), bere jarduna biltzen, egituratzen eta laburtzen duena. Kudeaketa estilo 
berri horrek oinarritzat du pertsonen, hornitzaileen eta bezeroen arteko inter-
relazioa, eta bezeroa asetzeko taldean lan egitea proposatzen du, proiektu ko-
mun bat partekatuz erantzukizunez, konfiantzaz eta askatasunez. Erakunde 
eredu berri horrek, era berean, gizarteari itzultzen dio handik hartzen duen-
aren zati bat, eta horrexegatik oinarrizko ezaugarritzat ditu gizartearekiko 
konpromisoa eta gizarteko integrazioa. 

Koldo Saratxagak arrakasta handia izan du bere kudeaketa jardunean, lehe-
nik Irizar Group-en, eta ondoren K2K emocionando-ren bitartez eta gbe-ner 
zein ner group-en bitartez, eta arrakasta horrek interes handia piztu du, baita 
nazioartean ere: Harvard Business School-ek “Irizar in 2005” izeneko azter-
lan bat argitaratu du (Casedesus-Masanell eta Mitchell, 2006), Irizar kooper-
atibaren esperientzia azaltzeko, ikasleek azter dezaten. 

Doktorego tesia egitean ner group-en gauzatutako ikerketa azterketa berria 
da, lehen aldia izan baita erakundeetatik at sakontasunez aztertzen dena era-
kunde horietako pertsonek zer iritzi duten harreman estilo berriaren (ner) 
aplikazio praktikoari buruz. Eta emaitzak interesgarriak izan daitezke alda-
ketak euren erakundeen etorkizunerako lehentasunezkotzat jotzen dituzten 
guztientzat. 

Jarraian, zehaztuta datoz ikerketaren helburuak eta erabilitako metodologia, 
eta lortutako emaitza nagusiak ere ageri dira. 

IKERKETAREN HELBURUAK ETA METODOLOGIA

ner group-eko erakundeetan gauzatutako azterketa enpirikoak helburu hauek 
ditu: 

• Ezagutzea nola sozializatu diren eguneroko jardunean harreman estilo berr-
iaren (ner) oinarrizko ezaugarri kulturalak, zeinak baitira ner group osatzen 
duten proiektu guztien funtzionamenduaren oinarria. Horretarako, erakunde 
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horietako gizon-emakumeek ezaugarri kultural horietako bakoitzarekiko zer 
iritzi duten aztertu da (I. taula).

Eraginkortasuna hobetzeko eta Denison eta Neale (1994, 2000) egileek pro-
posatutakoaren haritik (I. taula), ner ereduaren ezaugarri kulturalak lau kat-
egoriatan taldekatu dira. 

• Aztertzea zer nolako gogobetetasun maila duten ner group-eko pertsonek 
harreman estilo berriak (ner) euren erakundeetan eguneroko jardunean izan 
duen aplikazio praktikoari begira. 

• Ikertzea zer iritzi duten ner group-eko pertsonek harreman estilo berriaren 
(ner) ezaugarri kulturalei buruz, erakunde bakoitzaren eguneroko jardunari 
dagokionez, eta ezaugarri kultural sendotzat, ahultzat eta etorkizunean sus-
tatu beharrekotzat zein hartzen dituzten identifikatzea. 

I. Taula. ner estiloaren ezaugarri kulturalak kategoriatan taldekatuta
EZAUGARRI KULTURALAK KATEGORIAK

Pertsonak

INPLIKAZIOAKomunikazioa

Autokudeatutako lantaldeak

Gardentasuna

FUNTSA

Konfiantza

Etika

Ardura

Askatasuna

Elkartasuna

Elkarrekin hartutako erabakiak
EGINKIZUNA

Etorkizun sena

Ordaindutako aparteko ordurik ez

BARNEKO ZEIN KANPOKO 
MOLDAGARRITASUNA

Emaitza banatzea

Kaleratzerik ez

Gizartean integratuak
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Harreman estilo berriaren (ner) ezaugarri kulturalak aztertzeko metodologia en-
presa kulturaren konplexutasuna aintzat hartuta planteatu da, ez baita erraza ez 
kontzeptua bera definitzea, ezta haren ezaugarriak mugatzea ere. Hori dela eta, 
gauzatutako ikerketa ez-esperimentala da, deskribatzailea eta transakzionala, eta 
ikuspegi kuantitatiboa erabili da honako hauek aztertzeko: zer iritzi duten ner 
group osatzen duten erakundeetako pertsonek ner estiloaren oinarrizko ezaugarri 
kulturalei buruz, zer gogobetetze maila duten ezaugarri horiek erakunde bakoitza-
ren eguneroko jardunean izan duten aplikazioari begira eta zer ezaugarri kultural 
iruditzen zaizkien sendoenak, ahulenak eta etorkizunean sustatu beharrekoak. 

EMAITZAK

• Harreman estilo berriaren (ner) ezaugarri kulturalen gaineko iritzia

Jarraian, harreman estilo berriaren (ner) ezaugarri kulturalak taldekatzeko erabili 
diren lau kategorietako bakoitzean lortutako emaitza interesgarrienak datoz jaso-
ta, laburbilduta eta modu grafikoan adierazita. 

Inplikazioa

Ikerketarako diseinatutako galdetegian ner estiloaren Inplikazioa kategoriarekin 
lotutako 15 baieztapen daude, eta galderei erantzuten dien pertsonak baieztapen 
horiekiko adostasun maila adierazi behar du(3)  (I. grafikoa).

Proposatutako baieztapen guztietan, % 50 baino gehiago ados edo erabat ados 
daude, salbuespen bakarra izanik taldeko buruak taldekide guztiak motibatzen 
dituela eta haiengandik onena jasotzen saiatzen dela dioen baieztapena, ados 
daudenen ehunekoa % 40 baino zertxobait txikiagoa baita kasu horretan. Gain-
erako guztietan, gehien-gehienak ados daude, eta, bereziki, pertsonak erakundeen 
funtsezko oinarriak direla eta lantaldeak jardueraren funtsezko oinarriak direla 
adierazten duten baieztapenetan (I. grafikoa).

 

(3) Escala de Likert de 5 puntos: 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 3 Indiferente 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 
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I. grafikoa. Inplikazioa: ados eta erabat ados daudenen ehunekoa

1. Pertsonak erakundearekin konprometiturik daude  
2. Pertsonak dira erakundearen funtsezko oinarria
3. Pertsonak ohartzen dira euren ekarpenaz eta gar-
rantziaz 
4. Erakundeak gaitasunak eta talentuak garatzeko 
aukera ematen du
5. Erakunde guztiari buruzko informazioa ezagutu 
daiteke
6. Lana garatzeko informazioa eta ezagutzak eskaintzen 
dira
7. Komunikazioa arina eta ohikoa da 8. 
Informaziorik ezak arazoak eta gaizki-ulertuak sortzen 
ditu

9. Lantaldeak dira jardueraren oinarria
10. Lantaldeen arteko lankidetza eta harremana 
sustatzen da
11. Taldeko burua kide guztiak motibatzen eta haien 
onena lortzen saiatzen da 
12. Pertsonek euren lanaren eta erakundearen helburuen 
arteko lotura ezagutzen dute
13.Lantaldeetan lankidetza da lanaren oinarria 
14.Jakintzak eta esperientziak aginpidea ematen dute 
lantaldean
15. Taldearekiko konpromisoak erakundearen funtzion-
amendua ahalbidetzen du 

Taldeak
Informazioa 
Komunikazioa 
Konpromisoa 

Pertsonak

Beraz, ner estiloaren ezaugarrien artean adostasun maila handiena lortu dutenak 
honako hauek dira (I. irudia). 

I. irudia. Inplikazioa: adostasun maila handiena lortu duten ner estiloaren ezaugar-
ri kulturalak
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Funtsa

Ikerketarako diseinatutako galdetegian ner estiloaren Funtsa kategoriarekin lotutako 
14 baieztapen daude, eta galderei erantzuten dien pertsonak baieztapen horiekiko ado-
stasun maila adierazi behar du(4)  (II. irudia). 

Hauek dira adostasun maila txikiena (% 20 - % 30) lortu duten ezaugarri kulturalak: 
erakundearen arazoak norberaren arazotzat hartzen dira; pertsona guztiek praktikan 
jartzen dute aldarrikatzen dutena; adostasuna erraz lortzen da, baita egoera zailenetan 
ere. Gainerako baieztapenetan, gehien-gehienak ados daude, eta guztien artean nabar-
mentzen da eguneroko jardunaren lehentasunezko helburua bezeroaren gogobetetzea 
lortzea dela adierazten duen baieztapenarekiko adostasun maila (II. irudia). 

II. grafikoa. Funtsa: ados eta erabat ados daudenen ehunekoa 

1. Ikastea da helburu nagusia 
2. Egunetik egunera gauzak hobeto egitea lortu nahi da 
3. Erakundearen arazoak norberaren arazotzat hartzen 
dira 
4.Taldeetan zereginak/lanak gaitasunaren eta konprom-
isoaren arabera banatzen dira  
5. Erakundean pertsonak aintzat hartu eta balioesten dira 
6. Erakundeak profesionalki garatzeko aukerak eskaint-
zen ditu  
7. Gaitasunaren eta konpromiso mailaren arabera parte 
hartzen da 
8. Pertsona guztiek praktikan jartzen dute aldarrikatzen 
dutena 

9. ner balioak kontuan hartzen ez dituztenek arazoak 
sortzen dizkie gainerakoei 
10. Pertsonek nabari dute ner estilo berria erakundean  
11. Adostasuna erraz lortzen da, baita egoera zailenetan 
ere  
12. Gatazkak ebaztean interes guztiak biltzen saiatzen 
dira 

13. Gatazkarik izanez gero, berehala esku hartzen da, 
irtenbide onena bilatzen saiatuz  
14. Eguneroko jardunaren helburu nagusia bezeroaren 
gogobetetzea da 

 (4) 5 puntuko Likert eskala: 1 Ez nago batere ados  2 Ez nago ados 3 Berdin zait   4 Ados nago   5  Erabat ados nago

Beraz, ner estiloaren ezaugarrien artean adostasun maila handiena lortu dutenak 
honako hauek dira (II. irudia).
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(5) Escala de 10 puntos en que 1 es la mínima puntuación y 10 es la máxima.

1. Erabakiak elkarrekin hartzea 
2. Guztien partaidetza erabaki estrategikoetan  
3. Partaidetza erakundearen etorkizuneko proiek-
tuan 
4. Buruen eta lidergo taldeen epe luzerako ikuspegia 
5. Taldeen autokudeaketarako gaitasuna 
6. Erakundean estrategia argia izatea  
7. Arrakasta izateko zer egin behar den ulertzea 
8. Guztiek erakundearen etorkizunaren ikuspegi 
bera izatea 

9. Proiektu berriak garatzeko laguntza eta bultzada 
10. Guztiek konpromisoa izatea erakundearen 
arrakastarekiko  
11. Jardun indibidualaren jarraipena erakundearen 
helburuekiko 
12. Proiektua partekatzean gogoberotasuna eta 
motibazioa  
13. Erakundean egoteari begirako gogobetetze 
orokorra 
14. ner group-en sartzea erakundearen etorkizuna 
bermatzeko

Eginkizuna

Ikerketarako diseinatutako galdetegian,  galderei erantzuten dien pertsonak ner esti-
loaren Eginkizuna kategoriarekin lotutako zenbait egoera, jokabide eta jarrera balor-
atu  behar ditu (III. grafikoa), eta ikusten denez, ez dago bat bera ere 5etik beherako 
batez bestekoa duenik (1etik 10erako eskalan). Batez besteko txikiena (5,4) erabaki 
estrategikoetan guztiek parte hartzen dutela dioen baieztapenari dagokio, eta horixe da 
ikerketa osoan jasotako batez besteko puntuazio txikiena (III. grafikoa).

III. grafikoa. Eginkizuna: balorazioen batezbesteko estatistikoa 

II. irudia. Funtsa: adostasun maila handiena lortu duten ner estiloaren ezaugarri 
kulturalak

Egunetik egunera gauzak 
hobeto egitea 

Parte hartzea: gaitasuna 
eta konpromisoa

Bezeroaren gogobetetasuna
Taldeak

Media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Beraz, ner estiloaren ezaugarrien artean batezbesteko estatistiko handiena lortu 
dutenak honako hauek dira (III. irudia).

III. irudia. Eginkizuna: balorazio handiena jaso duten ner estiloaren ezaugarri kul-
turalak 

Taldeen autokudeaketarako 
gaitasuna

Erakundean estrategia 
argia izatea 

Arrakasta izateko zer egin 
behar den ulertzea

Eginkizuna 

Moldagarritasuna (barnekoa eta kanpokoa)

Galdetegian, galderei erantzuten dien pertsonak ner estiloaren Moldagarritasuna 
(barnekoa eta kanpokoa) kategoriarekin lotutako zenbait egoera, jokabide eta jar-
rera baloratu behar ditu (IV. grafikoa), eta ikusten denez, emandako puntuazioen 
batezbesteko guztiak 6ren berdinak edo handiagoak dira (1etik 10erako eskalan). 
Batezbesteko handiena (7,4) erakundeak krisi egoera posibleei begira eskaintzen 
duen segurtasunari dagokio, eta horixe da, hain zuzen, ikerketan jasotako batez 
besteko puntuazio handiena. 

IV. grafikoa. Moldagarritasuna (barnekoa eta kanpokoa): balorazioen batezbesteko 
estatistikoa

Media

Beharrezkoa
denean aparteko 

lana egiteko 
prestasuna 

Erakundeak krisi 
egoera posibleei

begira
eskaintzen

duen segurtasuna

Lansarien
desberdintasunak 

murriztea 

Erakundetik kanpo 
jarduera

komunitarioak 
egiteagatiko

gogobetetasuna 

Irabazi
ehunekoaren

banaketa
proportzional 

adostua

Pertsona guztien 
berdintasuna 

jarduera
komunitarioak 

egitean



72 V Kapitulua. EHU-ko doktore tesia ner group-i buruz

Ondoriozta daitekeenez, balorazio onena eta adostasun maila handiena lortu 
duten harreman estilo berriaren (ner) ezaugarri kulturalak honako hauek dira (IV. 
irudia):

IV. irudia. Inplikazioa, Funtsa, Eginkizuna eta Moldagarritasuna: balorazio onena 
eta adostasun maila handiena lortu duten ner estiloaren ezaugarri kulturalak

Taldeak Pertsonak

Gizartean 
integratuta

Eginkizuna 

Taldeak 
Informazioa 
Komunikazioa 
Pertsonak

Jarduera komunitarioak
egiteagatiko gogobetetasuna

Erakundeak eskaintzen 
duen segurtasuna

Beharrezkoa denean aparteko 
lana egiteko prestasuna

Hori guztia, ner group-eko erakundeen helburu lehentasunezko eta estrategikot-
zat hartuta ERAGINGARRITASUNA, haien biziraupenaren eta etorkizunaren 
bermea izanik. 

• Harreman estilo berriaren (ner) aplikazio praktikoarekiko gogobetetasun maila 

ner group-en, pertsonen ehuneko handi batek ( % 61,0) nabari du harreman estilo 
berria (ner) erakundean, eta antzeko ehuneko bat (% 60,9) (I. taula) pozik edo oso 
pozik dago harreman estilo berriak (ner) erakundeen eguneroko jardunean izan 
duen aplikazioarekin; gutxi dira (% 20,6) pozik ez daudenak edo ez daudenak bat-
ere gustura, eta are gutxiago (% 16,8) gaiarekiko jarrera epela dutenak.

Egunetik egunera gauzak 
hobeto egitea 

Parte hartzea: gaitasuna 
eta konpromisoa

Bezeroaren gogobetetasuna

Taldeen autokudeaketarako 
gaitasuna

Erakundean estrategia 
argia izatea 

Arrakasta izateko zer egin 
behar den ulertzea
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II. taula. Erakundeko harreman estilo berriari (ner) begirako gogobetetze maila

Ez nago
batere
pozik

Ez nago
pozik

Berdin
zait

Pozik
nago

Erabat
pozik
nago

ner 
group, 
guztira

%3,6 %17,0 %16.8 %47,9 %13,0

Emaitza horiek agerian uzten dute harreman estilo berria (ner) ez dela soilik plant-
eamendu teoriko bat, baizik eta errealitate praktiko hautemangarri bat, gogobetetze 
maila handia sortzen duena ner group-eko erakundeetako eguneroko jardunean. 

• ner group-eko ezaugarri kultural sendoak, ahulak eta sustatu beharrekoak 

Jarraian, jasota dator harreman estilo berriaren (ner) zer ezaugarri kultural jotzen 
dituzten sendotzat, zein ahultzat eta zein sustatu beharrekotzat ner group-eko era-
kundeetan lan egiten duten pertsonek. 

Ezaugarri kultural sendoak

Adostasun handia dago ner group osoan sendotzat jotako ezaugarri kulturalei da-
gokienez (III. taula). Kaleratzerik ez (BARNE MOLDAGARRITASUNA) ezau-
garri kulturala behin eta berriz aipatu dute lehen, bigarren eta hirugarren ezaugarri 
sendo gisa, eta emaitza hori bat dator, bete-betean, ezaugarri horrek aztertutako 
guztien artean batez besteko balorazio handiena lortu izanarekin. 

Era berean, garrantzitsua da etorkizun sena (EGINKIZUNA) (lehen, bigarren eta 
hirugarren ezaugarri kultural sendo gisa aipatu dute) eta autokudeatutako lant-
aldeak (INPLIKAZIOA) ezaugarriak aipatzea, harreman estilo berriaren (ner) 
funtsa baitira, eta ner group-eko elementu esanguratsuak. 
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III. taula. ner group-eko ezaugarri kultural sendoak 

Lehenengo ezaugarri
kultural indartsua

(%)

Bigarren ezaugarri
kultural indartsua

(%)

Hirugarren ezaugarri
kultural indartsua 

(%)

Autokudeatutako taldeak 
11,3

Kaleratzerik ez 
10,2

Kaleratzerik
10,2

Etorkizun sena
10,6

Autokudeatutako taldeak 
9,2

Askatasuna 
9,5

Gardentasuna
10,2

Ardura
8,8

Etorkizun sena 
9,0

Kaleratzerik
9,7

Etorkizun sena
8,4

Elkartasuna
7,0

Azkenik, ehuneko txikiagoekin bada ere, sendotzat aipatu dituzte gardentasuna, 
ardura eta askatasuna (FUNTSA), gehienek positibotzat jotzen dituzten ezaugarri 
kulturalak. Beraz, enpresa kulturaren kategoria guztiak ageri dira ordezkatuta, eta 
hori harreman estilo berriaren (ner) koherentzia handiaren adierazgarri da. 

Ezaugarri kultural ahulak

Kasu honetan ere adostasun handia dago ahultzat jotako ezaugarriak aipatzean 
(IV. taula): konfiantza, ardura, elkartasuna eta gardentasuna (FUNTSA). Konfi-
antza da ahultzat aipatutako lehenengo ezaugarria, pertsonen arteko harremanari 
erreferentzia egiten dion konfiantza, zeina baita harreman estilo berriaren (ner) 
muina. Ardura eta elkartasuna ere ezaugarri ahulak iruditzen zaizkie galdeketari 
erantzun diotenei, eta, aurreko kasuan bezalaxe, horiek ere pertsonen arteko har-
remanari egiten diote erreferentzia; ardura eta elkartasuna beharrezkoak baitira 
lantaldeen funtzionamendua bermatzeko eta, ondorioz, erakundeen funtzion-
amendurako. 

Era berean, aipatuta datoz gardentasuna, komunikazioa (INPLIKAZIOA) eta 
elkarrekin erabakitzea (EGINKIZUNA), baina ez aurreneko ezaugarri ahul gisa. 
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IV. taula. ner group-eko ezaugarri kultural ahulak 

Lehenengo ezaugarri
kultural ahula

(%)

Bigarren ezaugarri
kultural ahula

(%)

Hirugarren ezaugarri
kultural ahula

(%)

Konfiantza
10,7

Konfiantza
10,1

Elkarrekin erabakitzea
9,8

Gardentasuna
9,8

Ardura
10,1

Konfiantza 
9,1

Komunikazioa
9,4

Elkartasuna
8,5

Ardura
9,0

Ardura
8,9

Elkarrekin erabakitzea
8,1

Elkartasuna
7,0

Deigarria da aipatutako ezaugarri kultural ahulen artean (III. taula) katego-
ria guztietakoak ageri direla (INPLIKAZIOA, FUNTSA eta EGINKIZUNA), 
MOLDAGARRITASUNA (barnekoa eta kanpokoa) kategoriakoak izan ezik. 

Sustatu beharreko ezaugarri kulturalak

Erakundeetan zer ezaugarri kultural sustatu behar diren galdetuta, galderei 
erantzun dietenek honako hauek aipatu dituzte lehentasunezkotzat (V. taula): ar-
dura eta konfiantza (FUNTSA) eta komunikazioa (INPLIKAZIOA). Erantzun 
horiek agerian uzten dute barne koherentzia handia, aipatutako ezaugarriak bat 
baitatoz aurretik ahultzat jo dituztenekin. 

Ardura kezka etengabea da ner group-eko erakundeetako kideentzat, jakitun baiti-
ra pertsonen arteko harremanen oinarri dela eta ardurarik ezak eragotzi egiten 
duela konfiantzan oinarritutako harremana, sustatu beharreko bigarren ezaugarri 
gisa aipatu dutena. Ardura eta konfiantza, erakundeetan harremanak praktikan 
jartzea ahalbidetzen duen bikotea. 

Pertsonen ardurari begirako kezka etengabea hain da handia, ezen galdera hone-
tan egindako ekarpenen artean (galdera irekia baita), honako hau da gehien aipatu 
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dutena: “guztion konpromiso handiagoa”. Ardura eta konpromisoa pertsonen ar-
teko harremanetan, jardueran eta lantaldeetan.

Sustatu beharreko ezaugarri kulturaltzat aipatu dute, halaber, komunikazioa, ze-
ina aurretik ezaugarri kultural ahultzat jo duten. Gure ustez, modu sakonagoan 
eta arreta handiagoz landu behar da etorkizunean, are gehiago kontuan hartuta 
harreman estilo berriaren (ner) funtsezko elementuetako bat dela.

V. taula. ner group-en sustatu beharreko ezaugarri kulturalak

Gardentasuna eta elkartasuna (FUNTSA) ere aipatuta ageri dira, baita elkarrekin 
erabakitzea eta etorkizun sena ere (EGINKIZUNA), baina aurretik aipatutako 
ezaugarriek baino askoz ehuneko txikiagoa dute. 

ONDORIOAK

Gaur egungo errealitate sozial eta ekonomiko berriak, Informazioaren eta Jak-
intzaren Gizarteak, eragina du, zalantzarik gabe, enpresen administrazioan, eta, 
horregatik, ezinbestekoa da paradigma aldatzea, jakintza har dadin, eta hortaz 
pertsona, sistemaren muintzat, eta lana, berriz, pertsonaren erabateko garapenar-
en elementu erabakitzailetzat. 

Lehenengo
ezaugarri kulturala

(%)

Bigarren
ezaugarri kulturala 

(%)

Hirugarren
ezaugarri kulturala

(%)

Komunikazioa
8,9

Konfiantza
8,1

Ardura
7,4 

Ardura
8,8

Ardura
8,0

Konfiantza
7,2 

Konfiantza
8,2

Komunikazioa
7,0

Etorkizun sena
6,2 

Gardentasuna
6,9

Elkarrekin erabakitzea
5,9

Elkartasuna
5,9 
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Enpresen jarduera ekonomikora ez ezik gizarte osora hedatuko den balio siste-
ma aldarrikatu behar dugu, barne hartuko dituena etika, konfiantza, ardura eta 
bere osagai nagusien arteko elkartasuna. 

Lortutako emaitzak harreman estilo berriak (ner) gaur egun ner group-eko era-
kundeetan duen egoeraren erradiografia interesgarria dira, eta ner estiloaren 
ezaugarri kulturalekiko sozializazio eta identifikazio maila erakusten dute, 
baita indarguneak eta ahulguneak ere, erakundeetako pertsonek hautematen 
dutenaren arabera. Landako lana egitean (2015eko martxoa-maiatza) era-
kundeetan zegoen egoeraren argazki bat da, eta, horregatik, hain justu, balite-
ke emaitzak bestelakoak izatea galdera sortari hilabete batzuk lehenago edo 
geroago erantzun izan baliote. Zehaztapen hori kontuan hartuta, harreman 
estilo berriaren (ner) argazkia, pertsonen hautematean oinarritua, erreferent-
ziazko elementu gisa erabili behar da etorkizunerako helburuak eta ekintza 
programak planifikatzeko. 

Helburuak eta ekintza programak planifikatzeko, argiro bereizita dauden bi 
maila aintzat hartu behar dira: ner group osoa eta erakunde indibidualak. 
Desberdintasun handiak daude erakundeen artean, baina badira, halaber, bat 
datozen elementu komun garrantzitsuak ere, nahiz eta gehienetan erakunde 
bakoitzak bere iritzia eta balioespen espezifikoa izan, egoera jakin baten on-
dorioz. 

Erakunde bakoitzak zehaztasunez aztertu eta hausnartu behar ditu bere emai-
tzak, eta horien interpretazio zehatza egin behar du, baina, horrez gainera, 
ner group osoko elementu komun batzuk ere sakontasunez aztertu behar dira 
etorkizunari begira. 

Dena den, lan honen emaitzek Euskal Herriko enpresa jardunbide baten er-
realitatea islatzen dute, harreman estilo berriaren (ner) ezarpenarena, zeina 
baita gehiengoak onartutako estiloa eta argiro bereizten dena gure inguruko 
erakundeetan eta ekoizpenean nagusi diren kudeaketa eredu gehienetatik. 

Argi dago alderdi garrantzitsuak hobetu behar direla, baina hausnarketa sa-
kona behar duten gaiek ezin dituzte estali eta ez dituzte estali behar ikerketa 
honen emaitza esanguratsuenak, hots, harreman estilo berria (ner) definitzen 
duten ezaugarri kulturalek oso balioespen ona jaso dutela eta oso sozializazio 
maila handia dutela, eta pertsonak identifikatuta eta pozik sentitzen direla 
ezarritako estiloarekin (V. irudia). 



78 V Kapitulua. EHU-ko doktore tesia ner group-i buruz

Aurreko hori kontuan hartuta eta inguruan nagusi den errealitateari errepa-
ratuta (egungo lan merkatuaren funtzionamenduko oinarrizko ezaugarriak, 
lan tipologiaren adierazleak, enpresa gehientsuenetan nagusi diren kudeaketa 
eredu hegemonikoak...), argiro baiezta dezakegu aurrean dugun hau kasu oso 
interesgarria dela bere berezitasunengatik eta ezaugarriengatik, erabat desber-
dinak eta bereziak direlako. 

V. irudia. Ikerketaren ondorioak, haren helburuei dagokienez

Pertsonak

Gizartean 
integratuak

Lantaldeak

Eginkizuna
	

ner estiloaren ezaugarri kulturalei begirako iritzia

Pertsonak 
Konprometituak 
Informazioa 
Komunikazioa

Hobekuntza etengabea 

Konpromisoa

Bezeroaren
gogobetetzea

Estrategia argia

Arrakasta izateko 
zer egin behar 
den ulertzea

Gizartearekiko
konpromisoa

Irabaziak banatzea

Aparteko lana egiteko prestasuna

Kaleratzerik ez



79ner bizipenak 2015

BIBLIOGRAFIA

Bass, B.M. (1985): Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.

_____. (2008). The Bass handbook of  leadership. Theory, research, & managerial applications. New York: 
Free Press, 4th edition. 

Bennis W. eta Nanus B. (2008). Lideres. Estrategias  para un liderazgo eficaz.  Bartzelona: Paidós.

Burns, J.M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.

Casadesus-Masanell, R. and Mitchell, J. (2006). “Irizar in 2005”. Harvard Business School Publishing. 
Boston, MA.    http://www.hbsp.harvard.edu

Denison, D.R. eta Neale, W. (1994). Denison Organizacional Culture Survey. Ann Arbor: Aviat. 

_____. eta Neale, W. (2000). Denison Organizational Culture Survey. Ann Arbor: Denison Consulting. 

Rao J. eta Chuán F. (2012). Innovación 2.0. ¿Por qué cuando hablamos de innovación nos olvidamos de las 
personas? Bartzelona: Profit. 

Schumpeter, J. (1978). Teoría del desenvolvimiento económico. Mexiko: Editorial Fondo de Cultura 
Económica.

Trice, H.M. eta Beyer, J.M. (1993): The cultures of  work organization. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

ARDURA KONFIANTZA KOMUNIKAZIOA

Pertsonen gogobetetzea harreman 
estilo berriarekiko (ner)

Sustatu beharreko ezaugarri kulturalak





81ner bizipenak 2015

VI Kapitulua 

Gizartearekiko konpromisoa

ner group-eko Gizartearekiko Konpromiso Lantaldearen EGINKIZUNA 
da munduari begira hazten diren eta harreman estilo berria darabilten era-
kundeak eta pertsonak batzea. Gizartearen alde eta gizartearentzat ardurat-
suak eta eraginkorrak diren erakunde eta pertsonak, berritzaileak, sortu eta 
partekatzen dutenak eta, hortaz, lankideak eta solidarioak direnak.  

Azken batean, Giza Garapen Bidezkoa eta Iraunkorra lortzeko bidean sub-
jektu aktibo izan nahi duten erakunde nahiz pertsonak.

Lantaldearen IKUSPEGIA harreman estilo berri bat (ner) darabilten pert-
sonekin enpresa eta gizarte proiektuak garatzean datza. 

Harreman estilo berrian pertsonekiko, ingurunearekiko eta gizartearekiko 
eskuzabaltasuna erakunde jardunaren zati da, eta 2015ean ner group-era atx-
ikita dauden proiektuek gutxienez irabazien % 2,5 eta bertako kideen denbo-
raren % 1,36 (hitzemandako % 2rako bidean) bideratu zuten gizartearekiko 
konpromisoa betetzera, izaera sozialeko ideiak eta ekimenak garatuz. Ek-
intza horien bidez, ner group-eko Gizartearekiko Konpromiso Lantaldearen 
eginkizuna eta ikuspegia sustatu, garatu, komunikatu eta ezartzen ditugu, 
eta, horrez gainera, gu kidetzat gaituen gizartearen errealitatea harreman es-
tilo berrian (ner) garatzen dugun enpresa kulturalaren baitan egotea lortzen 
dugu. 

Ideia eta ekimen horiek –izaera sozialeko proiektuak– Gizartearekiko Kon-
promiso Lantaldeak onartzen ditu. Lantalde horretan ordezkatuta daude 
erakunde guztiak, eta Juanje Anduaga da koordinatzailea. Horrez gainera, 
talde horrek eginkizun nagusitzat du ner osatzen duten gizon-emakumeek 
gizarte ekintzak sor eta gara ditzaten dinamizatzea; gizon-emakume horiek, 
aldi berean, boluntario gisa aktiboki parte hartzen dute ekintza horiek abi-
arazteko. 

2015a urte ona izan da ideia eta proiektu sozialei dagokienez. 34 ideia eta 
proiektu onartu eta abiarazi ditugu; aurreko urteetakoei gehituz gero, ner 
group-eko Gizartearekiko Konpromiso Lantaldeak, guztira, izaera sozialeko 
128 ideia eta proiektu onartu ditu bost urte eta erdian.
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Ideiak

Horrez gainera, 6 kanpaina egin ditugu: West Sindromearen Fundazio-
arentzat plastikozko tapoiak biltzeko kanpaina bat; Bizkaiko Gurutze Gorr-
iarentzat pixoihalak biltzeko kanpaina bat; mantak eta lo-zakuak biltzeko 
kanpaina bat, Bartzelonan, etxerik ez dutenei laguntzen dien Arrels Fun-
dazioarentzat; jostailuak biltzeko kanpaina bat Koopera Fundazioarentzat 
eta Behe Llobregateko Gurutze Gorriarentzat (Bartzelona), eta Bizkaiko eta 
Gipuzkoako elikagai bankuek elikagaiak biltzeko gauzatzen duten kanpaina 
nagusian parte hartu dugu. Bestalde, aurten ere eutsi diogu 2011z geroztik 
abian dugun odola emateko kanpainari, zeinak oraindik arrakasta nabarme-
na duen atxikitako proiektu batzuetan.

Era berean, hurbilen dugun ingurunean ingurumena leheneratzen laguntze-
ko asmoz, eutsi egin diogu ner zuhaitz egunari, eta 2015ean halako bi egin 
ditugu: bata, iaz egin genuen bezalaxe, Muxikako Ibarruri auzoan (Bizkaia), 
Urdaibaiko biosfera erreserban, eta bestea Adunan (Gipuzkoa). Bi egunak 
batuta, 280 pertsona elkartu gara, eta 800 zuhaitz autoktono landatu ditugu. 
Aurreko urteetan landatutakoei gehituta, guztira 2.825 zuhaitz autoktono 
(haritzak, pagoak, urkiak, elorri zuriak, gaztainondoak, madari makatzak, 
astigarrak, lizarrak, zuhandorrak, elorri beltzak, gereziondoak, haginak, 
etab.) landatu ditugu lau urtean.

Aipatutako ekintza horiek guztiak garatzeko, ezinbestekoa izan da boluntar-
io gisa aritu garen ner group-eko milatik gora pertsonaren laguntza.
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Nabarmentzekoa izan da PPTk (automobilentzako plastikozko piezen bart-
zelonar fabrikatzailea) Walter Pack-ekin elkartu denetik egindako ekarpena, 
bai ideiena, bai boluntarioena. 

Bateratze horren emaitza gisa, 2015ean 3 ideia abiarazi ditugu Kataluni-
an, eta horietako bi PPTko Gizartearekiko Konpromiso Lantaldeak berak 
aurkeztu ditu: “PIS Zero – PISO Cero” izeneko proiektua, kaleko etxebizitza 
bat garatzeko eta etxerik ez duten pertsonei laguntzeko Bartzelonan, eta Sa-
badelleko Allegra Egoitzan adinekoak laguntzeko eta bisitatzeko proiektua. 
Horiez gainera, beste ideia bat ere jarri dugu martxan Bartzelonan, beste-
lako hezkuntza premia bereziak edo premia sozioemozionalak dituztenen 
ongizatea hobetzeko, animaliez (txakurrak) lagundutako terapiaren bidez. 

Era berean, 2015ean bi kanpaina abiarazi ditugu Katalunian, bata etxerik 
gabeko pertsonentzako mantak eta lo-zakuak biltzeko eta bestea gizarte 
bazterkeria jasateko arriskuan dauden familietako haurrentzako jostailuak 
biltzeko. 

Ideia guztiek eragin positiboa izan dute jarduera arlo hauetako batean edo 
batzuetan: giza eskubideak, kultura, hezkuntza, osasuna, haurrak, adineko 
pertsonak, ingurumena, harreman modu berriak, giza garapen bidezkoa eta 
iraunkorra eta izaera sozial argiko beste batzuk. 

Jarraian, taula batean jasota dauzkazue 2015ean onartutako 34 ideia eta 
proiektu sozialak, baita horietako bakoitzean parte hartu duten ner group-
eko boluntarioen kopurua ere. Taula honetan ez ditugu sartu kanpainetan 
eta Muxika zein Adunako ner zuhaitz egunetan parte hartu zuten bolun-
tarioak. 

Ideia Izena ner group-eko 
boluntarioak

1/2015
ner ziklobide solidarioak - “Andeetako komunita-
teetan hezkuntza zentroetara joateko bizikleta erabil 
dezaten sustatzea” 

17

2/2015 Urdinduz ibilaldia Gautenaren alde 20

3/2015
Asteburu solidarioa,  Friedreich-en ataxia duten 
gaixoen alde 

7

4/2015 Kirol egokituaren nazioarteko txapelketa 17
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5/2015 
Etiopian etorkizuna eraikitzea txirrindularitzaren 
bitartez 

8

6/2015 
Bizkaiko Down Sindromearen Fundazioko kideen 
partaidetza lur denok-en saskiak prestatzen Ajangi-
zen 

10

7/2015
Umezurtz etxe iraunkorrak garatzea eta familia 
gurasobakarreko emakumeei laguntza ematea 
Ugandan 

4

8/2015 
Urritasun intelektuala duten pertsonen ongizate 
emozionala hobetzea animaliez (txakurrak) lagun-
duriko terapiaren bidez 

6

9/2015 
Hirugarren adineko pertsonen osasuna eta giza har-
remanak hobetzea aisialdiko jardueren bitartez

4

10/2015 
ner pedalkadaz pedalkada – Bizkaia zubiaren argiz-
tapena Stop Sanfilippo Fundazioarekin lankidetzan 
- piztu barre bat, piztu zubia

13

11/2015 
“Rakelen alde bustiko gara”. Rakel Mateo (atleta 
paralinpikoa) 1. Itsas Zeharkaldi Solidarioa, Getxon

17

12/2015 
Haurrak ner balioetan heztea, jolas, dinamika eta 
abestien bitartez

6

13/2015

Antzerki-foruma,  eskoletatik eta ner group-eko 
erakundeetatik balio etikoak bultzatzeko eta eguner-
okotasunean suertatzen diren gatazkak kudeatzeko 
gaitasunak garatzeko

21

14/2015 

Arrakalak gaindituz – Sestaon gizarte egoera ahula 
duten familietako haur eta gazteei desabantaila 
soziokulturalak eta ekonomikoak gainditzen la-
guntzeko hezkuntza proposamena 

4

15/2015 
Mendiko bizikleta martxa, Friedreich-en ataxia 
duten gaixoei laguntzeko 

9

16/2015 
Integraziorako hariak – kulturartekotasunean eta 
herritartasun inklusiboan sentsibilizatzeko proiektua 

4

17/2015 Pilota egokituko Mindara Txapelketa 8

18/2015 Maratoi solidarioa itsasadarraren azpian 5

Ideia Izena ner group-eko 
boluntarioak
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19/2015 
Enkarterri Kirol Elkartearen presentzia digitala 
sostengatzea

3

20/2015 Ingurumeneko jarduera Gobela ibaian 19

21/2015
Bilbon barrena ibilaldiak bizikleta-taxian (BiRick) 
Miserikordia Egoitzako pertsonentzat 

8

22/2015 
Ttiklik hezkuntza proiektua (haurren elikadurari 
buruzko sukaldaritza saioak telebistan – tripa zorri)

3

23/2015 Lan mundurako trebetasun sozialak 8

24/2015 Ingurumeneko esku hartzea Urola bailaran 15

25/2015
“PIS Zero – PISO Cero”: kaleko etxebizitza bat 
garatzea eta etxerik ez duten pertsonei laguntzea 
Bartzelonan

4

26/2015 
Bestelako hezkuntza premia bereziak edo premia 
sozioemozionalak dituztenen ongizatea hobetzea 
animaliez (txakurrak) lagundutako terapiaren bidez

1

27/2015 
Bilboko I. Martxa Nordikoa Munduko Medikuak 
Elkartearen alde 

15

28/2015 
Orientazio soziosanitarioa eta botiken hornidura 
gizartetik baztertuta eta gaixorik dauden pertso-
nentzat 

2

29/2015 
Jarduerak antolatzea Uzturre Asistentzia Guneare-
kin elkarlanean

29

30/2015 
Saharako enbaxadore txikien udalekuak 2016 eta 
Saharako kanpamentuak bisitatzea, uholdeen on-
dorengo egoera aztertzeko

50

31/2015 
Sabadelleko Allegra Egoitzako adinekoak laguntzea 
eta bisitatzea 

5

32/2015 
Adimen urritasuna duten pertsonak lanerako 
gaitzea

22

33/2015 Elkarrekin Elkartearen denda solidarioa bultzatzea 15

34/2015 Natura autoktonoa babestu eta leheneratzeko 
proiektu integrala

24

Ideia Izena ner group-eko 
boluntarioak
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Irudi honetan, 2015ean onartutako 34 ideia eta proiektu sozialen eragina ja-
soko duten arlo nagusiak daude adierazita, grafikoki, eta ondoren bakoitzari 
buruzko aipamen labur bat dago jasota:

1.7. HEZKUNTZA ETA BALIOEN TRANSMISIOA

IDEIAK: 12/2015, 13/2015, 22/2015 eta 23/2015

12/2015 ideia. Haurrak ner balioetan heztea, jolas, dinamika eta abestien bitartez.

Proiektuaren xedea da telebistako programazio hezigarria eskaintzea, harre-
man estilo berriaren filosofiarekin bat datozen balioak transmitituko dituena 
eta haurren telebistako zein Interneteko aisialdirako alternatiba izango dena. 
Lankidetzarako kulturarekin bat datozen kontzeptuak eta jarrerak ikusarazi 
nahi dira, eta ez jarrera indibidualak eta alienatuak. 

1.7 Educación y 
Transmisión

de valores

2015
IDEAS

Y

PROYECTOS 
SOCIALES

5.7 Personas en Riesgo
de Exclusión Social

(inmigraantes, familias, 
niños/as y mayores)

6.7 Sostenibilidad y 
Medio Ambiente

7.7 Otros 
de carácter 

social

2.7 Sensibilización, 
DDHH y Proyectos 

en otros Continentes

3.7 Derecho 
a la Salud

4.7 Discapacidad In-
telectual y Funcional 

(Integración y Deporte 
Adaptado)
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Ideia honetan ner group-eko 6 boluntariok parte hartu dute, eta 10 kapitulu 
grabatu dira ner group-eko URTXINTXA proiektuaren Txantxariak Telebi-
starekin lankidetzan. 

13/2015 ideia. Antzerki-foruma,  eskoletatik eta ner group-eko erakundeetatik balio 
etikoak bultzatzeko eta egunerokotasunean suertatzen diren gatazkak kudeatzeko gaitasu-
nak garatzeko.

Ideia hau, Baketik elkartearekin lankidetzan gauzatua, balio etikoak sus-
tatzera bideratutako 40 antzerki saio egitean zetzan. Saio horiek 2015-2016 
ikasturteko lehen hiruhilekoan gauzatu ziren hainbat ikastetxetan.

Antzerki-forumeko saio horiek bi programa zituzten: 

1. Eskolan bullyinga eta jarrera oldarkorrak prebenitzea. Programa hau 8 eta 12 
urte bitarteko ikasleentzat zen. 

2. Eskolako harreman afektiboetan eta bizikidetzan balio hauek izatea: 
errespetua, askatasuna eta berdintasuna. Programa hau 13 eta 14 urteko 
ikasleentzat zen.

ner group-eko 21 boluntariok zenbait ikastetxe aukeratu zituzten aldez 
aurretik, haiekin harremanetan jarri ziren eta hainbat bilera egin zituzten. 
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Boluntario horiek arduratu ziren aukeratutako ikastetxe horietan saioak 
gauzatzeaz, eta gainera modu aktiboan parte hartu zuten antzerki-forumeko 
saioetan.

Ideia hau aurreko urteko 15-2014 ideiaren jarraipena da. 

22/2015 ideia. Ttiklik hezkuntza proiektua (haurren elikadurari buruzko sukaldaritza 
saioak telebistan – tripa zorri).

Hezkuntza proiektu hau Ttiklik Elkargunearekin, Delikatuz Elikadura Zen-
troarekin eta Goierri Telebistarekin lankidetzan gauzatu dugu, eta haren hel-
burua da haurrek txiki-txikitatik ikas dezatela modu osasungarri eta orekatu-
an elikatzen. Horretarako, telebistarako 10 sukaldaritza saio grabatu dira, eta 
horietan parte hartu dute ner group-eko lur denok eta hurbilekojalea baratze 
eta denda ekologikoetako 3 boluntariok. 

23/2015 ideia. Lan mundurako trebetasun sozialak.

Proiektu hau 2014an abiarazi zen, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
(DBH) graduatua lortu gabe Lanbide Hastapeneko Zentroetan (LHZ) lan-
bide bat (ile apainketa, zurgintza, ostalaritza eta eraikuntza) ikasten ari diren 
ikasleentzat. 

Proiektuaren helburua da gazteek hainbat tresna eskuratzea harremanetara-
ko abileziak eta gaitasun profesionalak areagotzeko, lan mundurako sarrera 
errazte aldera. Trebetasun horien artean, estresa eta antsietatea kontrolatzea, 
hobeto entzutea eta norbere ideiak nahiz beharrak adierazten jakitea dira 
garrantzitsuenak.

Erain Hezkuntza Integrala erakundearekin lankidetzan gauzatutako ideia 
honetan ner group-eko 8 boluntariok parte hartu dute: iaz ere parte hartu 
zuten 3rek eta beste 5ek. Iazko boluntarioei eta Erain Hezkuntza Integrala 
erakundeko psikologoari gazteekin egindako saioetan lagundu ahal izateko, 
boluntario berriek beharrezko prestakuntza jaso dute aldez aurretik; iaz ere 
parte hartu zutenek, berriz, esperientzia hori baliatuz, inplikazio zuzena izan 
dute prestakuntza prozesuaren diseinuan eta LHZetan erabili diren materi-
alen definizioan eta sorreran, eta, horrez gainera, hezitzaile gisa aritu dira 
eskainitako prestakuntza saioetan. 
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2.7. SENTSIBILIZAZIOA, GIZA ESKUBIDEAK ETA BESTE KONTINEN-
TE BATZUETAKO PROIEKTUAK

IDEIAK: 1/2015, 5/2015, 7/2015 eta 30/2015

1/2015 ideia. ner ziklobide solidarioak - “Andeetako komunitateetan hezkuntza zentro-
etara joateko bizikleta erabil dezaten sustatzea”.

Proiektu hau Zabalketa GKEarekin lankidetzan egin dugu, eta helburutzat izan 
du Peruko Acopía barrutiko (3.000 metro gora itsas mailatik) landagune urru-
tikoenetan bizi diren lehen mailako eta bigarren mailako ikasleak hezkuntza ze-
ntroetara joan daitezen bermatzen laguntzea. Horretarako, bizikletak eman, eta 
haiek mantentzen eta konpontzen irakatsi diegu, ikuspegi osasungarri, solidario 
eta iraunkorra erabiliz. 

Eskolara joateko, haur horiek 1-2 ordu egin behar dituzte oinez egunean, eta 
etxera itzultzeko beste hainbeste. Hortaz, leher eginda iristen dira eskolara, eta 
asko kostatzen zaie arreta jartzea. Era berean, bidea ez denez oso segurua, ne-
skato askori debekatu egiten diete bigarren mailako ikasketak egitea, eta horrek 
ikaragarri mugatzen ditu haien etorkizuneko aukerak. 

Ideia hau gauzatzeko ner group-eko proiektuetako 17 pertsona aurkeztu ziren, 
eta horietako 2k Cuscora (Peru) bidaiatu zuten, bizikleten banaketan parte hartz-
eko eta haurrei horiek nola zaindu eta konpondu irakasteko. 

ner group-eko boluntario horiek Perun zeudela aprobetxatuz, Andeetako 1. 
NER Martxa Zikloturista antolatu eta egin zuten. 

5/2015 ideia. Etiopian etorkizuna eraikitzea txirrindularitzaren bitartez.

Proyecto Ciclista Solidario Elkartearekin eta Etiopia Utopia Fundazioare-
kin elkarlanean gauzatutako proiektu honen helburua zen Euskal Herrian 
akademia bat martxan jartzea, Etiopiako bost txirrindularik eta haien en-
trenatzaileak bi esparrutan hazteko aukera izan zezaten: hezkuntzan (in-
gelesa, gaztelania eta informatika) eta kirol prestakuntzan. Jatorrizko her-
rialdera itzultzean, pertsona horiek txirrindularitza eskola bat sortu dute, 
gure artean egin zuten denboran barneratutako ezagutzak partekatzeko Eti-
opian etorkizuna txirrindularitzaren bidez eraikitzea amesten duten haur-
rekin. 

Gainera, proiektu horren emaitza gisa, bost txirrindulari etiopiarretatik hiru Es-
painiar Estatuko bi txirrindularitza taldek fitxatu dituzte, Aldro Team (afizionat-
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uen elite kategoria) eta Burgos BH (kategoria kontinental profesionala) taldeek, 
eta lehiatzeko aukera izango dute 2016ko denboraldian. 

Ideia hau antolatzen eta garatzen ner group-eko 8 boluntariok parte hartu zuten. 

7/2015 ideia. Umezurtz etxe iraunkorrak garatzea eta familia gurasobakarreko emaku-
meei laguntza ematea Ugandan (IV. fasea).

Ideia hau Ugandan umezurtz etxe iraunkorrak sustatzeko asmoz sortu zen, 
eta 2015ean proiektuaren IV. faseari heldu diogu. Garatuz joan den heinean, 
beste premia batzuk antzeman dira, eta gaur egun ideia honek barne hartz-
en ditu CDC izeneko tokiko GKEak sustatzen dituen bi proiektu. Erakunde 
horrekin lankidetzan ari gara bai ner group, bai Neiker Tecnalia. Proiektu 
horietako baten xedea 5 umezurztegi iraunkorren proiektua finkatzea da, eta 
bigarrenarena, familia gurasobakarra duten 25 emakumeri laguntza ematea 
oinarrizko beharrei eta familiako zamei aurre egin ahal izateko. Horretarako, 
5 txerrirentzako (ar bat eta lau eme) 5 txerritegi eraiki eta abiarazi ditugu. 

Ondoren, txerri horien kumeak egoera berean dauden beste emakume batzu-
en artean banatzen dira, eta horiek ere txerritegi berriak jartzen dituzte martx-
an. Hartara, gero eta familia gehiagok jasotzen dute proiektuaren onura.

Abeltzaintzako prestakuntza ez ezik, nekazaritzako prestakuntza ere jaso dute, 
aldez aurretik, proiektuan parte hartzen duten emakumeek; hortaz, jarduera 
osatzeko, baratze txikiak landatu dituzte, etxean elikagai gehiago izateko. 

ner group-eko 4 boluntariok parte hartu dute proiektu honetan, eta horietako 
2k Ugandara bidaiatu dute, proiektuaren garapenari jarraipena bertatik ber-
tara egiteko. 
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30/2015 ideia. Saharako enbaxadore txikien udalekuak 2016 eta Saharako kanpamentu-
ak bisitatzea, uholdeen ondorengo egoera aztertzeko.

«Oporrak Bakean» programaren bidez, Saharako errefuxiatuentzako kanpa-
mentuetan bizi diren milaka haur basamortutik irteten dira urtero, eta ingu-
rune latz horretatik kanpo igarotzen dituzte bi hilabete «opor».

Bakeleku UDALEKUA proiektua 2011n sortu zen. Alde batetik, udako har-
rera familiek zer-nolako garrantzia duten nabarmentzeko, eta bestetik, sa-
harar errefuxiatuentzako kanpamentuetatik ahalik eta haur gehien ekartze-
ko, haien bizi kalitatea hobetze aldera (elikadura, osasun arreta, etab.). Era 
berean, programa horren bidez, kultura trukea izaten da, haur horiek euskal 
kultura gertuagotik ezagutzen baitute eta guk zertxobait hobeto ezagutzen 
baitugu haiena.

2012az geroztik, ner group-ek laguntza ematen dio proiektu horri, Gi-
zartearekiko Konpromiso Lantaldearen hainbat ideia abian jarrita, hala nola 
Urduñan (Bizkaia) udalekuak antolatzea eta koordinatzea.
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ner group-eko 50 boluntarioak jada hasi dira udaleku horiek antolatzen, eta 
2016ko udan jarduera ugari garatu nahi dituzte, honako hauek, besteak beste: 
irteerak, lantegiak, ikastaroak, kirol eta kultura jarduerak (musika, dantza...), 
asteburuko egonaldiak ner group-eko familietan, etab. 

Jarduera horietako askotan, ezinbestekoa izan da ner group-eko enbaxa-
dore txikien partaidetza, hau da, ner group-i atxikitako proiektuetako kideen 
seme-alabena.

Ideia hau 2015eko azaroan onartu zuen Gizartearekiko Konpromiso Lant-
aldeak, eta bertan jasota zegoen ner group-eko bi pertsonak Aljeriako saharar 
kanpamentuak bisitatzea, uholdeek eragindako kalteak aztertzeko, hondamen-
di horren ondotik sortutako beharrak identifikatzeko eta bertan bizi diren saha-
rar familientzat lagungarriak izango diren irtenbideak bilatzeko. 

3.7. OSASUN ESKUBIDEA

IDEIAK: 2/2015, 3/2015, 8/2015, 10/2015, 15/2015, 26/2015 eta 27/2015 
eta 28/2015

2/ 2015 ideia. Urdinduz ibilaldia Gautenaren alde.

Ideiaren xedea zen Zumarragan (Gipuzkoa) kirola, gastronomia eta aisia 
uztartuko zituen ekitaldi solidario bat antolatzea, autismoa eta Aspergerren 
sindromea duten pertsonen eta haien familien egoera ezagutzera emateko 
eta gaitz horiek dituztenek euren ingurutik hurbil bizitza osorako zerbitzu 
lagungarriak izateko eskubidea dutela aldarrikatzeko.

Ideia GAUTENA (Gipuzkoako Autismo Elkartea) elkartearekin lankidetzan 
garatu zen, eta 750 pertsonak parte hartu zuten. Goiz hartan giro euritsua 
izan bazen ere, 600 pertsonak baino gehiagok parte hartu zuten Antiguako 
ermitarainoko ibilaldian. 

ner group-era atxikitako proiektuetako hainbat pertsonak parte hartu zuten ibi-
laldian, eta horiez gainera, 20 boluntario arduratu ziren, GAUTENA elkartearekin 
batera, jardunaldiaren antolamenduaz eta garapenaz.



93ner bizipenak 2015

3/2015 ideia. Asteburu solidarioa,  Friedreichen ataxia duten gaixoen alde.  

Friedreichen ataxia (AF) neuroendekapenezko gaixotasun hereditarioa da, ez oso 
ohikoa, arrarotzat jotzen diren horietako gaitz bat. 

Normalean, gaitza goiz ageri da (5 urtetik 15 urtera bitartean), eta pixkanaka bizkar 
muineko nerbio ehuna endekatzen du, baita hanken zein besoen mugimendu mu-
skularra kontrolatzen duten nerbioak ere. Bizkar muina mehetu egiten da, eta nerbio 
zelulek mielina zorroaren zati bat galtzen dute.

Hauek dira sintoma nagusietako batzuk: ataxia edo koordinazio arazoak (mugi-
mendu traketsak eta baldarrak, eta desegonkortasuna), sentsibilitate galera, disartria, 
disfagia, eskoliosia eta, zenbait kasutan, diabetesa eta bihotzeko gaixotasuna edo 
kardiomiopatia. Gaitza dutenek autonomia galtzen dute, eta gurpil aulkia erabili 
behar izaten dute. 

Gaur egun, ez dago FA sendatzeko terapia eraginkorrik, eta ikerketa zientifikoa be-
harrezkoa da. 
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Ikerketa proiektu horretarako funtsak biltzeko asmoz, asteburu solidarioa antolatu 
genuen Mungian (Bizkaia), Udalarekin eta STOP FA (Stop Ataxia de Friedre-
ich) Elkartearekin lankidetzan. Asteburuan zehar, hainbat jarduera soziokultural, 
udalerriko zenbait talde eta elkarteren emanaldien jaialdia eta merkatutxo solidarioa 
izan ziren. 

ner group-era atxikitako proiektuetako 7 boluntariok parte hartu zuten ideia hau 
antolatzen eta garatzen.

8/2015 ideia. Adimen urritasuna duten pertsonen ongizate emozionala hobetzea animaliez 
(txakurrak) lagunduriko terapiaren bidez.

Helburua da adimen urritasun larria duten Bergarako (Gipuzkoa) Uliazpe Funda-
zioko kideei txakurrekiko harremanaren bidez (animaliez lagunduriko terapia) euren 
bizi kalitatea hobetuko duen estimulazio emozionala jasotzeko aukera eskaintzea. 

Pertsona horiek etengabeko arreta behar dute, eta zailtasunak dituzte autonomia 
handiagoa behar duten beste jarduera batzuetan aritzeko.

Animaliez lagunduriko terapia “Aurrera Atera” erakundeko espezialista tal-
dearekin elkarlanean egin zen, eta ner group-eko 6 boluntariok parte hartu 
zuten. Guztien artean, adimen urritasun larria duten pertsonak emozionalki 
estimulatzeko hainbat zirkuitu eta jolas antolatu zituzten. 

ner group-eko boluntarioek adimen urritasuna duten pertsona horien erre-
alitatea ezagutu zuten, eta euren ekarpena egin ahal izan zuten, haien bizi 
kalitatea hobetzeko.

10/2015 ideia. ner pedalkadaz pedalkada – Bizkaia zubiaren argiztapena Stop Sanfilippo 
Fundazioarekin lankidetzan - piztu barre bat, piztu zubia.

Sanfilippo sindromea endekapenezko gaitz neurologiko bat da, oso azkar ga-
ratzen dena, eta gaur egun haren kontrako sendagai esperimental bat dago, 
Ameriketako Estatu Batuetan emaitza onak eman dituena animaliekin pro-
batuta. Gaitz hori duten haurren gurasoek Euskal Herrira ekarri nahi dute 
proba kliniko hori, eta, oso garestia denez, finantzaketarako laguntza behar 
dute.

Stop Sanfilippo Fundazioarentzat funtsak biltzeko ideia hau Erandioko Tx-
irrindulari Elkartearekin lankidetzan gauzatu zen. Uztaileko gau batean Biz-
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kaia zubia argiztatu zuten, itsasadarraren bi ertzetan (Portugalete eta Getxo) 
kokatutako 200 indoor bizikleten pedalei eraginez. Ekintzaren leloa honako 
hau izan zen: “Ilumina una sonrisa, ilumina el puente”, “Piztu barre bat, 
piztu zubia”.

Ideiaren aurretiko antolakuntzan eta haren garapenean ner group-eko 13 bo-
luntariok parte hartu zuten. 

15/2015 ideia. Mendiko bizikleta martxa, Friedreichen ataxia duten gaixoei laguntzeko.

Ideia hau erlazionatuta dago 3/2015 ideiarekin, eta haren bidez mendiko 
bizikleta martxa bat egin zen Mungian (Bizkaia). 450 pertsonak parte hartu 
zuten martxan, eta helburutzat izan zuen funtsak biltzea Friedreichen atax-
iarentzat tratamendua bilatzeko ikerketa zientifikoa sustatzeko (Mungiako 
haur batek gaitz ezohiko hori du). 

ner group-eko 9 boluntariok parte hartu zuten ideia antolatzen eta garatzen. 

26/2015 ideia. Bestelako hezkuntza premia bereziak edo premia sozioemozionalak dituz-
tenen ongizatea hobetzea, animaliez (txakurrak) lagundutako terapiaren bidez.

Asociación FUD Therapy de Catalunya elkarteak txakurrez lagundutako 
esku hartzean oinarritutako proiektu sozialak gauzatzen ditu, bestelako hez-
kuntza premia bereziak edo premia sozioemozionalak dituzten pertsonei la-
guntzeko. 

ner group-eko boluntario batek parte hartzen du proiektu honetan. Bartzelonan 
bizi da, eta elkarteko begiraleei laguntzen die asteburuetako terapietan. 

27/2015 ideia. Bilboko I. Martxa Nordikoa Munduko Medikuak Elkartearen alde.

Munduko Medikuak elkartearekin eta NW Bilbao elkartearekin elkarlanean 
gauzatutako ideia honek bi helburu zituen. Batetik, herritarrak osasun es-
kubidearen gainean sentsibilizatu nahi zituen, eta martxa nordikoa sustatu; 
izan ere, makila berezi batzuk erabiliz ibiltzean datzan jarduera fisiko horrek 
onura fisiologiko zein psikologikoak ditu, azterlan zientifiko askoren arabera, 
eta, horrexegatik, Europako hainbat herrialdetan zenbait patologiaren pre-
bentzioan zein errehabilitazioan erabiltzen dute. Bestetik, Munduko Medikuak 
elkarteak Euskadin duen atalarentzat funtsak bildu nahi zituzten, elkarteak 
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pertsona askoren bizi kalitatea hobetzeko gauzatzen dituen proiektu sozialak 
finantzatzeko. 

ner group-eko 15 boluntariok parte hartu zuten ideia hau antolatzen eta garatzen.

 

28/2015 ideia. Orientazio soziosanitarioa eta botiken hornidura gizartetik baztertuta eta 
gaixorik dauden pertsonentzat.

Osasuna oinarrizko giza eskubide bat da. Baina, urtero-urtero, mundu osoko 
100 milioi pertsona pobretu egiten dira, osasuna ordaintzen saiatzeagatik. 
Horietako batzuk gugandik oso hurbil bizi dira. Gizartetik baztertuta eta ar-
riskuan dauden pertsonak dira. 

Anesvad elkarteko Ekintza Soziosanitarioko Zerbitzuak Euskal Herrian bizi 
diren 3.000 pertsonaren baino gehiagoren osasun beharrak asetzen ditu urt-
ero, eta 10.000 bisitatik gora jasotzen ditu. Euskal Autonomia Erkidegoan 
horrelako zerbitzuak eskaintzen dituen elkarte bakarra da, eta nagusiki send-
agaiak eta orientazioa ematen dizkiete baliabide ekonomikorik ez duten pert-
sona gaixoei. Zerbitzu hori existituko ez balitz, pertsona horietako askok ber-
tan behera utzi beharko lukete euren tratamendua, eta ezingo liokete aurre 
egin gaixotasunari. 

Krisiaren, murrizketen eta eskubideen arloko atzerapausoan ondorioz, gi-
zartetik baztertuta eta baztertuta egoteko arriskuan dauden pertsonen egoera 
larriagotu egin da. Kalkuluen arabera, Euskal Herrian hamar pertsonatik bik 
(gehien-gehienak atzerritarrak, bertan jaiotako gero eta gehiago hurbiltzen 
badira ere) osasun bazterkeria pairatzen dute, funtsean ezinezkoa zaielako 
agindutako tratamendu medikoak jasotzea. Aitzitik, farmazietako koordain-
ketari eta antzeko beste neurri batzuei esker, Administrazioak milioika euro 
aurreztu ditu. 

Ekintza Soziosanitarioko Zerbitzua sendotzeko asmoz, ner group-eko 2 bo-
luntario sartu ziren bertan. Zerbitzuko erabiltzaileei zuzenean laguntzeaz 
gain, inkesta pertsonalak egiten dituzte, eta datu-base berriak prestatu, pre-
miaz jakinarazi behar diren alderdiak antzemateko, gizartea sentsibilizatze 
aldera eta politika publikoetan eragina izate aldera. 
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4.7. ADIMEN URRITASUNA ETA FUNTZIONALA  (INTEGRAZIOA ETA 
KIROL EGOKITUA)

IDEIAK: 4/2015, 6/2015, 11/2015, 17/2015 eta 32/2015

4/2015 ideia. Kirol egokituaren nazioarteko txapelketa.

ner group-era atxikita dauden 5 proiektutako 17 boluntarioren laguntzaz, At-
letismo Egokituaren XVII. Nazioarteko Topaketa egin zen Basaurin (Bizkaia), 
eta bertan 13 herrialde eta 15 autonomia erkidegotako 230 atletak parte hartu 
zuten 33 probatan. Atletek era askotako urritasunak zituzten: fisikoak, sentso-
rialak, bisualak, adimenekoak, entzumenekoak eta garuneko paralisia.  

Proba hau Nazioarteko Batzorde Paralinpikoaren Atletismoko Nazioarteko 
Egutegian sartuta dagoenez, topaketaren emaitzek markak balioztatzeko na-
hiz IPC rankingerako balio dute. 

Probaren palmaresean izan ziren Joko Paralinpikoetako eta munduko zein 
Europako txapelketetako atleta dominadunak eta esperantza gazteak. 

Abiadura probak, iraupen erdiko lasterketak, iraupenekoak, jauziak eta jaur-
tiketak izan ziren egitarauan, eta kirol egokituko elitea Bizkaiko atleta hasi-
berriekin batera lehiatu zen. 

Topaketan parte hartu zuten goi mailako atletetako asko hasiberrien taldean 
zeuden duela zenbait urte. 

Edizio honetan, David Fernández (Liberty Promesas) asturiarrak Espainiako 
marka hautsi zuen pisu jaurtiketan, F57 kategorian. Era berean, parte hartu 
zuten atleta askok euren marka pertsonalak hobetu zituzten.

6/2015 ideia. Bizkaiko Downen Sindromearen Fundazioko kideak lur denok-en saskiak 
prestatzen Ajangizen.

Bizkaiko Downen Sindromearen Fundazioak Downen sindromea duten pert-
sonak gizarteratzeko lan egiten du, eta horretarako ekimenak bilatzen ditu. 
ner group-etik fundazioko kideak eta haien senideak elikadura ekologikoaren 
garrantziaz ohartarazteko ideia bat martxan jartzea proposatu genien, eta 
atsegin handiz onartu zuten. 

ner group-eko 10 boluntariok lagunduta Downen sindromea duten pertsonak 
Ajangizeko (Bizkaia) baratze ekologikora joatea eta haiekin batera kontsum-
itzaileei banatu beharreko saskiak prestatzea proposatu genien. 
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Ideiari esker, lurra gertutik ezagutu ahal izan zuten, lur denok proiektuko 
kide bilakatu ziren eta nekazaritza ekologikoa sustatu zen. 

 

11/2015 ideia. “Rakelen alde bustiko gara”. Rakel Mateo (atleta paralinpikoa) 1. 
Itsas Zeharkaldi Solidarioa, Getxon.

Rakel Mateok helburutzat du 2016an Rio de Janeiron izango diren Joko 
Paralinpikoetarako sailkatzea paratriatloiaren kategorian. 2015ean eta 
2016an nazioarteko lehiaketetan parte hartzea erabakigarria da puntuak lor-
tu eta sailkatu ahal izateko, baina horrek berekin dakar kostu ekonomiko 
handia, bai bidaiatan, bai kirol materialean zein material ortopedikoan, eta 
hori guztia ezinbestekoa da mundu mailako paratriatloiaren elitean egoteko.

“Rakelen alde bustiko gara” lelopean, ner group-ek eta Total Immersion 
Swimming elkarteak, Getxo Kirolak erakundearen laguntzaz, igeriketako ze-
harkaldi solidario bat antolatu genuen, bildutako dirua Rakeli emateko Joko 
Paralinpikoetan parte hartzeko ametsa bete zezan. 

Zeharkaldiak hiru kategoria izan zituen: 14 urtetik beherakoena (350 m), 
helduena ( 1 km) eta urritasunen bat dutenena (1 km). Guztira, 168 pertsonak 
eman zuten izena, horietatik 10 haurrak. Irteera oso hunkigarria izan zen, 
partaideek omenaldia egin baitzioten Rakeli, eta sari banaketan bertaratuek 
babesa adierazi zioten, zorionak emanez eta txalotuz. 

Ideia hau antolatzen eta garatzen ner group-era atxikitako hainbat proiek-
tutako 17 pertsonak parte hartu zuten. Haien zereginak izan ziren zeharka-
ldiaren aurreko egunetan informazio kartelak ipintzea, karpak eta bander-
atxoak jartzea eta instalazioak probarako prestatzea, dortsalak eta kamisetak 
banatzea, izen-emate berriak kudeatzea, horniduraz eta objektuak zaintzeko 
zerbitzuaz arduratzea, partaideei uretara sartzean nahiz uretatik irtetean la-
guntzea eta proba amaitzean instalazioak jasotzea. 

17/2015 ideia. Pilota egokituko Mindara Txapelketa.

MINDARA Dibertsitate Funtzionala duten Pertsonak Artatzeko Gipuzkoa-
ko Elkartearekin lankidetzan, Euskal Pilota Egokituaren IV. Mindara Txa-
pelketa antolatu genuen, gurpil aulkian dauden eta adimen urritasuna duten 
pertsonentzat.



99ner bizipenak 2015

Urritasunen bat duten pertsonentzat, jarduera fisikoa eta kirola errehabili-
tazio modu bikainak dira, ariketa fisikoa egiteko, gizarteratzeko eta lehiatze-
ko aukera ematen baitiete, baita autoestimua hobetzekoa ere. 

ner group-eko 8 boluntariok parte hartu zuten ideia hau antolatzen eta ga-
ratzen, eta funtzio hauek bete zituzten: mugikortasun urria zuten jokalariei 
mugitzen laguntzea, pilotalekuko markagailu elektronikoaz arduratzea, txa-
pelketarako beharrezkoak muntatzea eta jasotzea, sari banaketan laguntzea, 
materiala garraiatzea eta bazkarian laguntzea.

32/2015 ideia. Adimen urritasuna duten pertsonak lanerako gaitzea.

Lanerako Gaitze Programa hau adimen urritasuna dutenengan antzeman-
dako behar batetik jaio zen. Izan ere, pertsona horiek, hezkuntzaren etapa 
amaitu ostean eta 21 urte betetakoan hezkuntza sistematik kanpo geratzen 
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dira, eta ez dute aukera handirik izaten lan munduranzko ibilbideko funtsez-
ko etapa horretan prestatzen jarraitzeko.

Ekimenaren xedea da adimen urritasuna dutenak gizartean eta lan munduan 
integratzea, eta, horrez gainera, autonomiarekin eta enplegagarritasunaren 
hobekuntzarekin lotura zuzena duten gaitasunak sustatu eta garatu nahi ditu; 
hartara, pertsona horiek errazago lortu eta mantenduko dute bizitza erabate-
koa, independentea eta gogobetekoa bermatuko dien lanpostu bat. 

Aurkeztu genuen ideian, adimen urritasuna duten pertsonen alde diharduen 
Uribe Kosta Elkartearen Lanerako Gaitze Programan parte hartzea propo-
satu genuen: hango 2 ikaslek, Iñigok eta Cristinak, ner group-era atxikitako bi 
proiektutan egin ahal izan dituzte euren praktikak, SAREIN-TRAINTIUM 
eta HEROSLAM proiektuetan, hain zuzen.

Esperientzia oso-oso gogobetegarria izan da, bai ideian parte hartu duten ner 
group-eko 15 boluntarioentzat, bai Iñigo eta Cristinarentzat.

5.7. GIZARTE BAZTERKERIA JASATEKO ARRISKUAN DAUDEN PERT-
SONAK (ETORKINAK, FAMILIAK, HAURRAK ETA ADINEKOAK).

IDEIAK: 9/2015, 14/2015, 16/2015 y 21/2015, 25/2015, 29/2015, 31/2015 
eta 33/2015

9/2015 ideia. Hirugarren adineko pertsonen osasuna eta giza harremanak hobetzea ai-
sialdiko jardueren bitartez.

Argibe Elkartearekin lankidetzan gauzatutako ideia honen helburua zen 
elkartearen laguntza jasotzen duten adineko pertsonen zenbait egoitzatan 
harremanak lantzeko zenbait jarduera garatzea, eta Alzheimerren gaitza 
edo/eta 1. eta 2. mailako disfuntzio neurologikoak dituzten pertsonekin 
eguneko txango kulturalak egitea, ez dezaten kanpoko munduarekiko erref-
erentzia galdu, denboraldi luzeak eta baita urteak ere egoitzetatik irten gabe 
igarotzen baitituzte. 

Guztira 12 irteera egin zituzten, 2 txango Argiberekin lan egiten duten 6 egoi-
tzetako bakoitzean, eta irteera horietan ner group-era atxikitako proiektueta-
ko 4 pertsonak parte hartu zuten.
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14/2015 ideia. Arrakalak gaindituz – Sestaon gizarte egoera ahula duten familietako 
haur eta gazteei desabantaila soziokulturalak eta ekonomikoak gainditzen laguntzeko hez-
kuntza proposamena.

Gaur egun, Euskadiko eremu jakin batzuetan zenbait haur eta gazte gizarte 
bazterkeria jasateko arriskuan daude, eta haien garapen pertsonala nahiz gi-
zarteratzea kolokan dago, zenbait faktore direla tarteko: 

• Prestakuntza maila txikia eta familiaren zailtasun sozioekonomiko 
etengabeak.

• Inguruko helduen langabezia egoera iraunkorrak. 

• Aukera berdintasunik eza, oinarrizko premiak asetzeari eta izaera 
sozializatzailea duten jarduerak egiteko aukera izateari dagokionez.

• Krisi ekonomikoaren eragin jarraitua gizarte babeseko sistemetan eta 
haurren garapeneko programetan. 

• Gizarteratzeko zailtasunak dituzten herritar taldeen kide izatea.

Guk proposatutako ideia Hazbide Elkartearen Artizar Proiektuan laguntz-
ean zetzan. Proiektu hori Sestaon (Bizkaian) garatzen den tokiko proiektu 
soziohezitzaile bat da, erabat txertatuta dagoena bere gizarte ingurunean, eta 
haren zereginak lau ardatz ditu: 

1. Lanaren ardatza maila sozioekonomiko baxua edo oso baxua duten 
familietako haurrak dira, Sestaoko familietakoak, etorkinen familieta-
koak eta ijitoen familietakoak. 

2. Haur horien familiekin ere lan egiten da, oinarrizko premiak asez, 
haurrei begirako hezkuntza gaitasunak sustatuz eta gizarteratzen  la-
gunduz. 

3. Ikastetxeekin batera jarduten da, haur horien eskola porrot kronikoa 
gainditzen laguntzeko. 

4. Inguruko gizarte erakundeekin sarean jarduten da (Cáritas, udaler-
riko gizarte zerbitzuak, etab.). 

ner group-eko 4 boluntariok parte hartu dute proiektu honetan, eta ekintza 
hauek garatu dituzte: haur horiek pairatzen duten arrakala digitala gainditze-
ko jarduerak egitea, ekipo informatikoak mantentzeko lanak gauzatuz; ika-
skuntza zereginetan erabil daitezkeen hezkuntza material digitalak bilatzea; 
prestakuntza ekintza laburrak eskaintzea, haurrei teknologia horien erabilerari 
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buruzko oinarrizko alderdiak irakasteko; haurrekin eskola orduetatik kanpo 
egiten diren laguntza jardueretan parte hartzea, eskolako lanak egiten eta eu-
ren ikaskuntza gaitasunak garatzen lagunduz, eta haurrekin asteburuko egon-
aldiak egitea Elgoibarren eta Zarautzen. 

Azkenik, nabarmentzekoa da 2015ean, ner-era atxikita dagoen Urtxintxa 
proiektuak proposatuta, Artizar eta ner group-en arteko lankidetza ildo berria 
sortu dela, eta hari esker Artizar proiektuko zenbait haurrek Urtxintxak anto-
latutako udalekuetan parte hartu dutela. 

16/2015 ideia. Integraziorako hariak – kulturartekotasunean eta herritartasun inklusibo-
an sentsibilizatzeko proiektua.

BaoBat Kulturarteko Elkarteak Santurtziko eta inguruetako gizon-emakume 
etorkinen integrazioaren alde lan egiten du, haien ahalduntzea sustatuz eta 
etorkinek eta harrera egiten dieten herritarrek elkar onartzea bideratuz.   

“Integraziorako hariak” BaoBat Elkartearen jardunean urrats bat gehia-
go ematen duen proiektu bat da, eta gizon-emakume etorkinen integrazioa 
noranzko biko prozesu dinamikotzat hartzen du, gizarte honetan bizi garen 
pertsona guztiak elkarri egokitzeko egin beharreko prozesutzat, alegia. 

Normalean, etorkinentzat bideratutako jarduerak modu bertikalean diseinat-
zen dira, eta bertakoek “irakatsi” egiten diete etorkinei. 

“Integraziorako hariak” proiektuak horizontaltasunerantz jotzen du, eta es-
pazio berri bat sortzen du, non pertsona ororen gaitasunak aitortzen diren 
eta pertsona guztiek, bertako zein etorkin, ikasten duten.  

ner group bat dator BaoBat Elkarteak immigrazioari begira duen ikuspegia-
rekin, eta elkarrekin diseinatu genuen prestakuntza programa bat, ikaskuntza 
esanguratsuz, funtzionalez eta praktikoz osatutako 3 ekintza dituena: 

1/ Zer ari da egosten? 

Sukaldaritza elkartzen gaituzten alderdi komunak nabarmentzeko tresna bat 
da, eta interakziorako lotura positiboak sustatzen ditu partaideen artean. 

Elikadura ohitura osasungarriak eta elikagai ekologikoen kontsumoa bultza-
tzen dira. 
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2/ “Josi ta josi”

Joskintzaren jakinduria tradizionala partekatzeko aukera. Irakasleak jator-
rizko herrialdean joskintzan ziharduten profesionalak izan ziren: gizon sen-
egaldar bat eta bi emakume marokoar. 

3/ “Argazki mugikorra”

Bizikidetza, sare sozial berrien sorrera eta etorkinen partaidetza soziokultur-
ala mesedetzea, irudiarekin, argazki kamerarekin, gailu mugikorrekin, ar-
gazkien edizioarekin eta arlo horri lotutako informatikarekin zerikusia duten 
oinarrizko teknikak eta tresnak ikasiz. 

ner group-eko 4 boluntarioek ideiaren antolamenduan eta garatutako 3 ek-
intzetan parte hartu zuten, kasuren batean hezitzaile gisa, integrazio sozio-
kulturala sustatuz, kulturaniztasunetik kulturartekotasunera igarotzeko. 

21/2015 ideia. Bilbon barrena ibilaldiak bizikleta-taxian (BiRick) Miserikordia Egoitza-
ko pertsonentzat.

BiRick pertsonak garraiatzeko zerbitzu bat da, ner group-era atxikita daud-
en zenbait proiektuk sortutakoa, eta helburutzat du Bilbon ingurumenareki-
ko jasangarria (0 isurpen) den garraio zerbitzu bat eskaintzea, sozialki ere 
jasangarria izango dena (lanpostuen sorrera eta zerbitzu berritzailea hiritar-
rentzat). 

Bilboko Miserikordia Egoitza ia 250 urte dituen ongizatezko erakunde priba-
tu bat da, eta adinekoentzako egoitza gisa erabiltzen da. Pertsona horietako 
batzuek sozializazio premia handia dute, ezin baitute hirira irten, mugitzeko 
zailtasun larriak dituztelako. 

Miserikordia Egoitzak eta ner group-ek aurreko beste ideia batzuetan izanda-
ko harremanaren haritik sortu da egoitzako adineko pertsona batzuk Bilbon 
barrena bizikleta-taxietan paseatzera ateratzeko proiektuaren diseinua. Ber-
tan, ner group-era atxikita dauden proiektuetako 8 boluntariok parte hartu 
zuten. Ideiaren onuradunak mugikortasun oso urria eta mendekotasun han-
dia izateagatik hirian zehar distantzia erdiko ibilaldiak egin ezin dituzten 
adineko pertsonak izan ziren. 

ner group-eko boluntarioek, BiRick zerbitzuko gidariekin batera, Miserikordia 
Egoitzan bertan jaso zituzten bidaiariak, eta “ibilbide turistikoa” egin zuten Bil-
bon barrena: Abandoibarra, Guggenheim, Alde Zaharra… Gainera, ibilbidear-
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en erdian (Plaza Barria) hamaiketakoa egin zuten. Ibilaldiak “ezohiko modu 
batean” egin nahi ziren, zenbaiti haurtzaroa eta gaztaroa gogoraraziko zizkien 
ibilgailuak (trizikloak) erabiliz, berriz senti zitzaten horrelakoetan ibiltzeak sort-
zen dituen sentsazioak (bizkortasuna, haizea aurpegian, askatasuna...). 

Azken batean, proiektu honen helburua zen ibilaldi eta topaketa horiek 
emozioak piztu ziezazkietela bidaiariei, Bilbo Berria bisitatzeko eta egunero-
kotasunean egin ohi ez dituzten jarduerak egiteko aukera izanik. 

Irteera guztiak oso arrakastatsuak izan ziren, gogobetetze maila handia 
adierazi baitzuten, bai boluntarioek, bai adineko pertsonek.  

25/2015 ideia. “PIS Zero – PISO Cero”: kaleko etxebizitza bat garatzea eta etxerik ez 
duten pertsonei laguntzea Bartzelonan.

Etxerik ez duten eta ostatu iraunkorra lortzeko zailtasunak dituzten pertso-
nentzako etxebizitza proiektu bat da, Bartzelonakoa. 

Etxe gisa diseinatuta dago, baina ez du galtzen aldi baterako etxebizitza edo 
etxebizitza mugikorra izateari berezkoa zaion moldakortasuna. 

Etxerik gabeko pertsonek bizitzan gora egiten hasi ahal izateko lehen urratsa 
izan daitekeelako izena du, hain zuzen, “Pis Zero”. Gauero gutxienez lau 
pertsonak eta Arrels Fundazioko bi boluntariok erabiltzeko diseinatuta dago. 

Ideia hau Bartzelonako PPT-WALTER PACK proiektuak aurkeztu zuen, eta 
haren xedea zen boluntariotzaren bidez sentsibilizatzea eta babespean lo eg-
iteko bitartekorik ez duten gizon-emakumeengana hurbiltzea, aukera izan 
zezaten galdutako loturak berreskuratzeko eta baztertutakoek behar dituzten 
autoestimua zein konfiantza sustatzeko. 

ner group-era atxikita dagoen Bartzelonako PPT-WALTER PACK proiek-
tuko 4 boluntarioak arduratu ziren etxebizitza txukuntzeaz: margotzen eta 
altzariak muntatzen lagundu zuten, etxebizitza erabiltzeko moduan uzteko.

 

29/2015 ideia. Jarduerak antolatzea Uzturre Asistentzia Gunearekin elkarlanean.

Tolosako Uzturre Asistentzia Gunean (Gipuzkoa), unitate berri bat sortu dute, 
24 pertsonentzat. Zenbait egoiliarrek buruko gaixotasun kronikoa dute, eta 
gaitzagatik eta gizartean zein familian egokitzeko arazoak dituztelako, epe lu-
zerako ospitaleratzea eta tratamendua behar dute. Unitate berriaren helburua, 
hain zuzen, egoiliar horiei egonaldi luzeko zerbitzua eskaintzea da. 
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ner group-era atxikita dagoen proiektu bateko hainbat pertsona, gaiarekiko 
sentsibilizatuak daudenak, Uzturre Asistentzia Gunera joan ziren, errealitate 
berri hori ezagutzera, eta bisita hartatik sortu zen zenbait jarduera elkarrekin 
antolatu eta gauzatzeko ideia. 

Jarduera hauek proposatu ziren: mendiko ibilaldiak eta irteerak egitea urte 
osoan, Tolosa inguruan; gozoak eta postreak egitea, bai gaixoekin, bai mende-
kotasuna duten hirugarren adineko pertsonekin; ner group-eko boluntarioei 
lur denok proiektuak Astigarragan dituen baratzeetara laguntzea eta haiekin 
batera prestatzea kontsumitzaileei banatu beharreko saskiak; lur denok proiek-
tuak Astigarragan dituen baratzeetara 2 txango egitea (bat udaberrian eta beste 
bat udazkenean), bertan ekoizten dituzten sasoiko produktuak ezagutzeko eta 
haiei buruz ikasteko; toka txapelketak antolatzea Asistentzia Gunean (toka 
ner group-era atxikita dagoen proiektu batean fabrikatu dute, eta Uzturreko 
erabiltzaileen eskura utzi dute); pintura artistikoko ikastaro bat eskaintzea, 
margolanak eta irudiak sortzeko. 

Jarduera horietan ner group-eko 29 boluntariok parte hartzen dute, eta horiei 
esker, trebetasun sozialak, komunikaziorako eta harremanetarako gaitasunak 
eta baliabide sozialak eta pertsonalak erabiltzeko gaitasunak lantzen dira, eta 
buruko gaitz larria dutenek edo adinekoek autonomia handia lortzen dute, 
eta gizarteratu egiten dira.  

31/2015 ideia. Sabadelleko Allegra Egoitzako adinekoak laguntzea eta bisitatzea.

Ekimen hau Sabadelleko Allegra Egoitzan bizi eta bisitarik jasotzen ez duten 
adineko pertsonei astean behin bisitak egitean zetzan. Bisita horietan, elkar 
ezagutuz doazen heinean, boluntarioaren eta adineko pertsonaren artean har-
reman afektibo sendoa sortzen da. Era berean, adinekoen bizi kalitatea hobetu 
egiten da, zahartze aktiboa eta ohitura osasungarrien praktika sustatuz. 

Ideia hau Bartzelonako PPT-WALTER PACK proiektuko ner group-eko 5 
boluntariok garatu dute. Bi taldetan banatuta, hainbat erantzukizun hartu 
dituzte egoitzaren barruan. Hiru boluntariok arreta indibidualizatua eska-
intzen diete senideen bisitarik jasotzen ez duten zenbait egoiliarri (haiekin 
egoten dira, berriketan jarduten dute, irakurri egiten diete, egoitzako jardue-
retan parte hartzera animatzen dituzte, etab.). 

Beste bi boluntariok egoitzan orain gauzatzen ari diren “Mugitu” izeneko jar-
duera batean parte hartzen dute. Jarduera hori hamabostean behin egiten dute, 
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astelehenetan, eta 3 ordu irauten du, gutxi gorabehera; egoiliar talde batekin 
auzoan paseatzera ateratzen dira, iraganeko jarduerak gogora ekar ditzaten 
eta, era berean, inguruko hainbat elementuren bidez estimula daitezen. “Mu-
gitu” jarduerarekin zenbait gaitasun kognitibo estimulatu eta sustatu nahi dira, 
hala nola memoria, orientazio espaziala, hizkuntza eta arreta; halaber, jarduer-
aren xedea da egoiliarren autoestimua indartzea eta sozializazioa, komunika-
zioa nahiz talde bateko kide izatearen sentimendua sustatzea.  

Horrez gainera, tarte atsegina izaten da haientzat, eta egoitzatik kanpo jardu-
era bat egiteaz gain, ariketa fisikoa egiten dute. Aldi bakoitzean aldatu egiten 
da egoiliarren taldea, egoiliar guztiek izan dezaten jarduera egiteko aukera.

 

33/2015 ideia. Elkarrekin Elkartearen denda solidarioa bultzatzea.

Ideia hau ELKARREKIN Elkartearekin lankidetzan gauzatzen ari gara. Elkarte 
horren leloa “Aldaketa Herritik Herriarentzat - El Cambio desde el pueblo para 
el pueblo” da, eta hainbat jarduera jarri ditu abian, Azpeitian (Gipuzkoa) gizarte 
bazterkeria jasateko arriskuan daudenen, etorkinen eta beste zenbaiten beharrak 
asetzeko. Gaur egun, ELKARREKIN Elkarteak 160 familiari laguntzen die. 

Elkarteak Udalak lagatako gune bat du, Elkargunea, eta bertan hiru jarduera 
abiarazi dituzte: 

• Objektu mota guztietako bigarren eskuko denda, baita arroparena ere. 

• Artisautza lanen erakusketa eta salmenta.

• Arropa bankua, behar handiena duten familientzat.

Ideia honetan parte hartzen duten ner group-eko 15 boluntarioak bigarren 
eskuko produktuen dendaz arduratzen dira, ELKARREKIN Elkarteko beste 
boluntario batzuekin batera. Haien laguntza ez da beharrezkoa gainerako 
jardueretan, Elkarteak berak behar adina boluntario baititu artisautza era-
kusketaz eta arropa bankuaz arduratzeko. 

Bigarren eskuko produktuak salduz lortutako diruari esker, familia etorkinen 
edo/eta gizarte bazterkeria  jasateko arriskuan dauden familien bizi kalitatea 
hobetu ahal izango da, haien oinarrizko beharretako batzuk aseta.  
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6.7. JASANGARRITASUNA ETA INGURUMENA.

20/2015 ideia. Ingurumeneko jarduera Gobela ibaian.

Ideia Getxon Gobela ibaia garbitzean zetzan. Izan ere, Bizkaiko ibai hondat-
uenetako bat da, gaitz ugari baititu: kutsadura, dragatzeak eta obrak, kanal-
izazio basatiak, etab. 

Ingurune horretako mehatxu nagusietako batzuk ibilguaren artifizializazioak 
eragiten ditu: uraren kutsadura eta zaborrak, espezie exotiko inbaditzaileak, 
landaredi autoktonoaren degradazioa eta inguruko giza presio handiaren on-
doriozko eragozpenak faunarengan. 

Ideia Ede-Fundazioa- Gizartenaturarekin elkarlanean gauzatu zen. Garbike-
ta lanei ekin aurretik, fundazio horrek bertan bildutakoak kontzientziatzeko 
hitzaldi bat eman zuen, ingurumena errespetatzearen garrantziari buruz hez-
teko eta zaintza kultura sortzeko. 

ner group-era atxikita dauden hainbat proiektutako 19 boluntariok parte har-
tu zuten ideia honen garapenean. 

24/2015 ideia. Ingurumeneko esku hartzea Urola bailaran.

Urola ibaiak hondakin metaketa handia du Azkoitian (Gipuzkoa), eta pilake-
ta horrek uholdeak eta uraldiak eragin ditzake euri sasoietan. 

Iaz Juin industriaguneko ibai zatia garbitu zen, eta 2015ean, gune horreta-
tik Azkoitiko erdiguneraino garbitu da ibaia, ibilgua hobetzeko, hondakinen 
metaketa ekiditeko eta herritarren artean ingurumenarekiko errespetua sus-
tatzeko, haur eta gazten artean, batik bat. 

Azkoitiko Udalarekin batera gauzatutako ideia honetan ner group-eko 15 
boluntariok parte hartu dute. 

34/2015 ideia. Natura autoktonoa babestu eta leheneratzeko proiektu integrala.

Gizakiak beste edozein espeziek ez bezala eragin du Lurrean. Aurrerapen 
prozesuan, zeina izan baita oso-oso bizkorra azken bi mendeetan, gorakada 
demografikoak, industrializazioak eta baliabideen gainustiapenak ekosistema 
asko suntsitzea edo hondatzea ekarri dute. Gaur egun ere suntsitzen dira oi-
hanak, basoak eta hezeguneak, eta urak, lurrak eta airea kutsatzen dira planeta 
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osoan. Hala ere, gizakia azkenean konturatzen ari da gure espezieak bizirik 
irauteko ezinbestekoa dela gainerako espezieak eta ingurunea zaintzea. Gara-
penak jasangarria behar du izan, bai tokian-tokian, bai mundu osoan, eta ingu-
runea eta bertako biodibertsitatea errespetatu behar ditu, etorkizuneko belau-
naldiei utziko dizkiegun ondarea eta baliabide naturalak agortu gabe. 

Baso atlantikoak Euskal Herriko ekosistema urrienetako bat dira. Mendeen 
joanean gauzatutako hainbat giza jardueren ondorioz, pixkanaka murriztuz 
joan dira hariztien, haltzadien, pagadien eta kostako artadien eremuak, garai 
batean mendiak eta bailarak estaltzen zituztenak. Egoera hori izanik, Lur-
gaia Fundazioak abian jarri zuen “Quercus Programa”, helburutzat duena 
bertako basoen kontserbazioa eta leheneratzea. Programa horren xedeak dira 
basoetako karaktere genetikoak zaintzea, ekosistema horiei lotutako dibertsi-
tate biologikoa mantentzea eta erakunde pribatuek ondare naturalaren kont-
serbazioan parte har dezaten lortzea. 

Ideia 2015eko abenduan aurkeztu zen Gizartearekiko Konpromiso Lan-
taldean, eta, ezarritako irizpideen arabera, 2016ko urtarrilean onartu zen; 
2016an eta 2017an garatuko da, eta berekin ekarriko du baso autoktonoak 
leheneratzeko beharrezko etapa guztietan parte hartzea: espezie autoktonoen 
haziak biltzea, landarearen jatorria eta ondorengotza ekologikoa bermatze-
ko; haziak landatzea eta haztegia zaintzea, jatorri bermea duen landare auto-
ktonoak edukitzeko; baso autoktonoa landatzea, aurreko urteetan Bizkaiko 
zein Gipuzkoako ner zuhaitz egunetan garatutako lanarekin jarraitzeko, eta 
irteera gidatua egitea Izki Parke Naturalera, ongi kontserbatutako basoaren 
garrantziaz kontzientziatzeko.

Ideia honen bidez, gizarteak eta bereziki gazteek natura babesteko konprom-
isoa har dezatela lortu nahi da, hezi eta aktibatu egin behar baitugu, ekosiste-
men garrantziaz ohartzeko. Horregatik, ideia honetan parte hartzeko prest 
agertu diren ner group-eko 24 boluntarioez gain, erakundera atxikita dauden 
proiektuetako kideen senideek eta lagunek ere parte hartuko dute. 

7.7. IZAERA SOZIALEKO BESTE BATZUK

18/2015 ideia. Maratoi solidarioa itsasadarraren azpian.

“Maratones Solidarios Javi Conde” proiektua 2010ean jaio zen, gizarteko 
talderik ahulenei laguntzeko gogoz. Proiektuaren sustatzailea Javi Conde at-
leta paralinpikoa da, zeinak irabazi dituen urrezko 7 domina eta zilarrezko 2 



109ner bizipenak 2015

domina Joko Paralinpikoetan, marka ugari hausteaz eta munduko zein Eu-
ropako titulu ugari irabazteaz gain. 

Oraingoan, maratoi solidarioen proiektuaren baitan, Javi Condek Bilbo au-
keratu zuen. Proba itsasadarraren azpian (Ur Partzuergoaren estolda nagusi-
aren barruan, 33 m-ko sakoneran) maratoi bat egitean zetzan, eta urte askoan 
Bizkaiko lurraldearen bilakaeraren eragile izandako itsasadarraren omenez-
ko maratoien triptikoan sartuta zegoen. Lehenengo Bizkaia zubian izan zen, 
eta ondoren Athletic-en gabarran. 

Maratoi solidarioen proiektu honek kirola eta elkartasuna neurri berean uz-
tartzen ditu, babesleengandik jasotako dirua eta ekarpenak hainbat elkarte 
eta GKEtara bideratzen baitira. Hori kontuan hartuta, gure babesa eman nahi 
izan genion, ner group-eko 5 boluntarioren bidez; horiek ekitaldiaren anto-
lakuntzan eta garapenean parte hartu zuten, irteerak kontrolatuz, horniduraz 
arduratuz eta ikusleei estolda nagusiaren alde batetik bestera joaten lagunduz. 

19/2015 ideia. Enkarterri Kirol Elkartearen presentzia digitala sostengatzea.

Ideia honen helburua zen Enkarterri Kirol Elkartearen komunikazio bideak 
hobetzea, gure laguntza eskainiz txirrindularitzarekiko konpromiso nabar-
mena erakutsi eta oinarrizko kirola motibatzeko eta dinamizatzeko proiektu 
bat proposatu duen elkarteari.

Enkarterri Kirol Elkartea harrobiko txirrindularitza taldea da, eta 1991n sor-
tu zen Balmasedako, Karrantzako, Zallako eta Sodupeko txirrindularitza tal-
deak elkartu zirenean. Elkartearen helburua Enkarterrin txirrindularitza za-
letasuna eta oinarrizko kirola indartzea da, eta Vicinay Cadenas-LANCOR 
txirrindulari taldearen euskarri izatea. 

Gaur egun oso garrantzitsua denez webgune profesional eta eguneratua izatea, 
ner group-eko 3 boluntarioren laguntzaz webgune dinamikoagoa eta gaurkotu-
agoa sustatu eta garatu da, taldearen eta elkartearen beharrei erantzungo diena 
eta haien arrakasten zein ekimenen eragina zabalduko duena.
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VII Kapitulua 

ner eguna 2015 

ner eguna gure gizarte jardunaren beste adierazpen bat da, eta aukera paregabea 
da ner group-era atxikita dauden proiektu guztietako gizon-emakumeok elkar 
ezagutu dezagun eta harreman estilo berria partekatu dezagun, gure familiekin 
batera, jai giro lasaian.

Aurreko lau edizioen arrakasta ikusirik, bosgarren bat egitea erabaki genuen. 
Hitzordua 2015eko irailaren 26an egingo genuen, Las Carrerasen (Abanto eta 
Zierbena), Bizkaian. 

Jardunaldian 400 pertsonak parte hartu zuten. Egun eguzkitsua izan zenez, ara-
zorik gabe eta giro ezin hobean gauzatu ahal izan genituen programatutako jar-
duera guztiak.
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ner group-era atxikita dauden proiektuetako kideez gain, gurekin izan ziren San-
turtziko BaoBat GKEko 10 pertsona ere. Elkarte horrek Afrikatik etorri eta bali-
abiderik ez duten etorkinei laguntzen dihardu, eta  harekin lankidetzan gauza-
tu ditugu gizartearekiko konpromisoko zenbait proiektu. Zenbait jaki afrikar 
prestatu zituzten hamaiketakorako.  
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Jardueraz betetako eguna izan zen: gymkhana eta jolasak, bertaratutako pertso-
na zein familiekin; puzgarriak; BaoBat Elkarteak prestatutako afrikar jakiez eta 
beste hainbat produktuz osatutako hamaiketakoa; bazkaria pilotalekuan; mus 
txapelketa; haurrentzako tailerrak, eta erromeria Oxabi taldearekin. Oso giro 
ona izan zen egun osoan, eta, amaitzeko, apar festa egin genuen, bertaratuen 
gozamenerako.
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Berrikuntza gisa, pisto lehiaketa antolatu genuen.  ner group-eko lur denok 
baratze ekologikoetatik eta hurbilekojalea elikagai ekologikoen dendetatik 
ekarritako produktuekin prestatu behar zen pistoa, eta ner group-era atxiki-
ta dauden 9 proiektuk parte hartu zuten txapelketan. 

Bertaratutako guztiek izan zuten pistoak probatu eta herri bozketan parte 
hartzeko aukera, eta TREBEKI aukeratu zuten lehiaketaren irabazletzat. 

Jardunaldia amaitutakoan, egunari buruzko iritzia eskatu genien BaoBat 
GKEko kideei. Hona hemen haien erantzuna: 

Zer moduzkoa izan da zuen esperientzia ner egunean? Antzeko zerbait espero ze-
nuten? 

BaoBat Kulturarteko Elkartea ner egunean parte hartzera gonbidatu zute-
netik, ner group eta BaoBat erakundeetako boluntarioek elkarrekin anto-
latu zuten jardunaldia. 

Elkarrekin erabaki genuen zer ekarpen egingo genuen eta nola erakutsiko 
genuen hobekien kulturaniztasunaren arloan egiten dugun lana. 

Lanari ekin genion, eta elkarrekin egindako zenbait bileratan erabaki ge-
nuen gure elkartea ezagutzera emateko modurik onena eta errazena afrikar 
gastronomiaren erakustaldi bat prestatzea izango zela: thieb bu yap, Sene-
galeko arroz tipikoa, oilasko eta saltsaduna (ez ohi bezain pikantea, jendea 
ez izutzeko), eta afrikar zuku eta infusio naturalak, hala nola Bissap, hibis-
ko hostoen infusioa; inger, jengibre zukua, eta bui, baobabaren fruituaren 
zukua.  

Gure standa afrikar oihal eta jantzi dotorez apainduko genuen, eta argazki 
erakusketa txiki bat ere eramango genuen. 

ner egunean goizeko 9:00etan hasi ginen lanean, elkarrekin, eta elkarrekin 
egon ginen egun osoan: jendea eta materiala ekarri eta eramaten, standa 
apaintzen, kozinatzen, janaria partekatzen ner group-eko mahai handi-
an... Aljeria, Ginea Bissau edo Senegalgo zenbait pertsonak lehen aldiz jan 
zituzten gildak, sukaldarien platerak probatu zituzten, pisto onena bozkatu 
zuten... 

BaoBat Elkarteko kideok oso pozik gaude, bai prestakuntza lanekin, bai ner 
egunarekin, elkarbizitzarako egunak izan baitziren, eta praktikan jarri ahal 
izan baikenituen gure erakundearen hiru helburuak: 
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• Etorkinak Euskadin integratzea lortzea, eremu publiko edo/eta so-

zialeko hainbat espaziotan parte har dezaten ahalbidetuz. 

• Euskal gizartea immigrazioarekiko sentsibilizatzea. 

• Kulturartekotasun espazioak sortzea, kulturaniztasuna lantzeko. 

Egun berezia izan zen, eta harreman estilo berriak sortu ziren, oraindik ere ba-
dirautenak, elkarrekin egiten dugun boluntariotza lanean: informatika eskolak, 
mugikorrarekin argazkiak ateratzeko ikastaroa, josketa tailerra, kontabilitate 
kudeaketa BaoBaten... 

Gracias, mila esker, shukran, djiere dieuf, merci, obrigado……..ner group.

Era berean, TREBEKI proiektuko Javi Velascorekin hitz egin genuen. Dani Zu-
bimendirekin batera, I. Pisto Lehiaketa irabazi zuen, eta galdetu genion zein den 
sekretua haiek prestatutakoa bezain pisto gozoa prestatzeko eta zer moduz ibili 
zen ner egunean: 

2015eko ner egunak ezusteko bikaina eman zigun “I. NER Pisto Lehiaketa” antola-
tuta. ner group-era atxikita dauden 9 proiektuk parte hartuko geunen, eta bakoitzak 
200 pisto errazio prestatu beharko genituen. TREBEKIn ez genuen zalantzarik egin, 
eta izena ematea eta lehiaketaz gozatzea erabaki genuen. Lehenengo Danik eta biok 
eman genuen izena, eta ondoren Luciak, Javierrek, Miguelek, gure seme-alabek... 
Uste dut gainditu egin genuela antolatzaileek eskatutako bi partaideko kopurua. Ber-
din zen: barre egitea eta ongi pasatzea zen garrantzitsua guretzat. 
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Hasiera-hasieratik ohartu ginen lehiakideak oso ongi prestatuta zetozela eta 
irabazteko gogor lan egin beharko genuela. Hurbileko mahaietatik zelatan ze-
biltzan, ea zertan ari ginen, eta gutaz mesfidatzen ziren: zergatik ote genuen hain 
argi pisto onenaren lehen saria irabaziko genuela. Inork ez zuen ezagutzen gure 
osagai sekretua, pisto tradizionala baina ukitu berritzaile eta berezikoa lortze-
koa, itsas ukitudun pistoa lortzekoa. 

Partaideen maila onari, aurkezpen ederrei, giroari, lehiari eta antolakuntza bika-
inari esker, ner eguna eta lehiaketa oso bereziak izan ziren, eta guztiek gozatu 
genuen topera. Eta, gainera, TREBEKIko lagunek PISTO onenaren saria jaso 
genuen! GAINDIEZINA! 

ner eguna 2016 noiz iritsiko zain gaude, gogotsu...

Antolakuntza Taldeko koordinatzailea Juan Jesús Anduaga izan da, ner group-
eko Gizartearekiko Konpromiso Lantaldeko koordinatzaile ere badena. Taldean 
ner group-era atxikitako proiektu guztietako pertsonak parte hartu zuten, eta 
hiru azpitaldetan lan egin zuten: azpiegiturak, jarduerak eta bazkaria. Haien 
ahaleginari eta lanari esker eta bertaratukoek jarduera programari egindako har-
rera bikainari esker, 2015eko ner eguna oso arrakastatsua izan da. Beste behin 
ere, soberan bete da ner group-en lagunarteko jardunaldi hau ezartzean geure 
buruari proposatutako helburua.

Bertaratutakoek zein antolatzaileek oso balorazio positiboak egin dituzte. 

Eskerrik asko guztiei.
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VIII Kapitulua 
Bihotza saria, aitorpena 
kudeaketa solidarioari

Bilbao Historiko ekimenaren bidez, Bizkaiko komunikabideek Bihotza 
Sariak ematen dizkiete euren jardunean bihotza darabilten enpresa eta era-
kundeei. 2015ean, prentsaren eta komunikazioaren arloko profesional talde 
handi batek bederatzigarrenez eman zieten sari hori hainbat elkarte eta pert-
sonari, bihotz handia dutelako, barne hartzen dituena gizarte erantzukizu-
na, elkartasuna eta Bilbo zein Bizkaiarekiko maitasuna. 

Bihotza Sariak ekitaldia Atxuri, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabala 
auzoen ingurunean egiten den hedapen publiko zabaleko enpresa ekintza 
bakarra da, eta Bilboko auzo historiko horien normalizaziorako agertoki 
gisa balio du. 

Aurtengo edizioa azaroan egin zen, eta, lehen aldiz, Atxuriko Enkarnazio 
elizan banatu ziren Bihotza Sariak, 2015ean 500 urte bete baitziren eliza 
hori eta erantsita duen komentua eraikitzeko lanak hasi zirenetik. 

Guri, ner group-i, Bihotza Kudeaketa Solidarioa kategoriako saria eman zi-
guten, eta, Koldo Campok, ekitaldiaren aurkezleak, hitz hauek esan zituen 
gure erakundeari buruz: 

 “21 euskal enpresa erakundek osatutako elkartea da, eta bertan bilduta 
daude hainbat sektoretako 1.500 pertsona inguru, harreman estilo berriaren 
balioak partekatzen dituztenak, bereziki etika, gardentasuna, komunika-
zioa, konfiantza, erantzukizuna eta elkartasuna. 

Horrez gainera, ner group-ek gizartearekiko konpromiso handia du hartua, 
eta arlo horretan biziki lan egiten du bere inguruan, bertako erakundeek 
emandako funtsei (urteko emaitzen % 2,5) eta boluntarioek eskainitako den-
borari (ner group-eko pertsona guztien lan denboraren % 2) esker. 

2010ean ner group-eko jarduera hasi zenetik, 112 gizarte proiektu abiarazi 
dituzte, eta horien % 75 Euskadin gauzatu dira, eta gainerakoak garapen 
bidean dauden herrialdetan. Proiektu horietan 963 boluntariok parte har-
tu dute, guztira. Hori guztia proiektu handi bat partekatuta, giza garapen 
bidezkoa eta iraunkorra lortzeko ideiaren baitan”.
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Taldeko lehendakari Jabi Salcedok eta Gizartearekiko Konpromiso Lan-
taldeko koordinatzaile Juanje Anduagak jaso zuten saria ner group-en 
izenean.

Hauek izan ziren gainerako erakunde sarituak: Gorabide, Hika Ateneo, 
Trupp Comunicación, ABAO, Claret Sozial Fondoa eta Isidro Elezgaray, 
Laboral Kutxako Hedabideekiko Harremanen arloko zuzendaria, zeinak 
erretiroa hartu aurretiko egunetan jaso zuen aitorpena.
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I Eranskina 
Gure argitaletxea - loslibrosdek2k.com

Oso gustuko dugu gure bizipenen berri ematea haiei begirako interesa agertzen 
duen orori. Ia egunero egiten dugu hori, beste bide batzuen artean, Interneteko 
argitalpenen bidez, gure orrian, http://www.k2kemocionando.com/, eta gure 
Gaur Egunean, http://k2kemocionando-novedades.blogspot.com/. Bi hel-
bideetan dauzkagu dozenaka dokumentu, esperientzia, elkarrizketa, aipamen 
eta abar estekatuta, egiten ari garenari buruzkoak eta harreman estilo berriare-
kin (ner) zerikusia duen orori buruzkoak, hori baita gure oinarrizko motorra.

Gardentasuna eta eskuzabaltasuna funtsezkoak dira harreman estilo berriaren 
baitan, eta bi balio horiekiko koherentziagatik —hori ere funtsezkoa da ner-
en—, partekatu egiten ditugu gure bizipenak, gure ideiak eta gure esperient-
ziak. Atsegin dugu bizi dugunari buruz hitz egitea eta horrek zerbaitetarako 
balio izatea beste pertsona eta erakunde batzuei, edo kezka, ideia edo galderar-
en bat sorraraztea; azken finean, hazia nolabait landatzea, txikia bada ere, noiz 
edo noiz fruiturik eman dezan.

Zenbatezinak dira jardunbide horren ondorioz sortu diren harremanak eta 
kontaktuak, eta horrek ez du frogatu besterik egiten, beste behin, hazia lan-
datuz gero uzta jasotzen dela eta emandakoaren arabera jasotzen dugula, eta 
ugarituta.

Horregatik jaio ziren K2Kren Liburuak esperientziak eta ezagutzak partekat-
zeko, eta, hortik haraindi, espazio eta une egokiak sortzeko bizipen zabalak 
agertzeko —hala nola proiektu baten biografia edo ner-en ibilbidea urtebetean 
barrena—, eta etorkizuneko ikuspegi bat emateko, hitzaldi batean, blog bateko 
orri batean edo sare sozial bateko eguneratze batean eman daitekeena baino 
handiagoa. Azken finean, liburu baten espazioa eta denbora.

K2K emocionando izan aurretik, Koldo Saratxagak bi liburu argitaratu zit-
uen:¿Sinfonía o jazz?, Luxio Ugartek Koldori egindako elkarrizketa luzea, 
eta Harreman-estilo berri bat. Egiteko dagoen organizazioen aldaketarako, 
Koldok berak idatzia. Liburu bakoitza argitaletxe batek argitaratu eta banatu 
zuen, ohiko bideetatik. 2015ean, Claves de Gestión argitaletxeak maiatzean ar-
gitaratutako liburu berri bat erantsi behar diogu zerrenda horri, Pedro Gorospe 
Lafuentek idatzitako El inconformismo de Koldo Saratxaga. Semilla del éxito 
de Irizar Group y ner Group.
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K2K-ko taldean argitalpen lan hori garatzeko beharra aztertu genuen, baina 
alderdi horretan ere ez genuen kultura tradizionalaren mende jarri nahi; gure 
argitalpenak ner balioetan sakontzeko aukera berri bilakatu nahi genituen.

Handik aurrera, K2Kren Liburuak sortu genituen: Arrakasta konfiantza izan 
zen Koldo Saratxaga eta Jabi Salcedorena; Jabeek boterea utzi nahi ez dutene-
an, Oscar Garcíarena, Sentimenduak, pentsamenduak eta errealitateak, Koldo 
Saratxagarena, eta bizipenei buruzko liburuak, dagoeneko bilduma bat osatz-
en dutenak: ner bizipenak 2011. Bere protagonistek kontatutako beste enpresa 
errealitate bat, ner bizipenak 2012. Beste enpresa errealitate bat euren protag-
onistek kontatua, ner bizipenak 2013. Beste enpresa errealitate bat euren pro-
tagonistek kontatua, ner bizipenak 2014, Beste enpresa errealitate bat euren 
protagonistek kontatua eta 2015eko honako hau.

Gure liburu guztiak oso modu berezian eta ez oso ohikoan argitaratzen eta 
banatzen ditugu. Hasteko, gure argitalpenak Creative Commons baimen 
batekin ematen ditugu argitara, eta, hortaz, copyrightak erabiltzen dituztenek 
ez bezala, gu ez gara sentitzen gure lanen jabe. Ezin gara jabe izan, argitalpen 
horietan beste pertsona askorekin partekatutako esperientziak eta bizipenak 
kontatzen baititugu eta, hortaz, ausardia hutsa izango bailitzateke gure aldetik 
horiek gure jabetzako bilakatzea. Aitzitik, gure liburuak nahi duen edonork 
erabil eta kopia ditzake, baldintza batzuek beteta: egiletza K2Kren Liburuak 
taldeari aitortzea, erabilera komertzialik ez egitea eta ez erabiltzea guk darabil-
guna baino murriztaileagoa den jabetza lizentziarik.

Horrez gainera, gure webgunean, http://loslibrosdek2k.com, gure liburuak 
eskuragarri daude, nahi dituenak askatasunez jaitsi ditzan. Uste sendoa dugu 
partekatzea funtsezkoa dela gure bizitzako alderdi guztietan, eta are gehiago 
ezagutzen, esperientzien eta bizipenen kasuan. Guztiz beharrezkoa dela eta 
pertsonalki nahiz profesionalki aberasten gaituela uste dugu. Hori dela eta, 
gure liburuak denen eskura daude, salbuespenik gabe, on-line irakurtzeko, 
jaisteko edo/eta beste pertsona batzuekin partekatzeko.

Eta azkenik, argitaratzeko eta banatzeko ezohiko modu honen hirugarren han-
ka gure liburuen prezioa da: gure webgunean doan jaitsi badaitezke ere, ez gara 
erabat doan izatearen aldekoak, sarean askok «maitasunaren ekonomia» derit-
zotenaren aldekoak baizik. Hau da, gure irakurleei zera proposatzen diegu, 
gure liburuen truke egoki iruditzen zaiena ordain dezatela, edo haien ustez 
balio dutena, edo ahal dutena, edo ongi datorkiena. Azken finean, ez dugu 
nahi norbait gure argitalpen bat ezin eskuraturik ibiltzea edo «pirateatzen» 
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ibiltzea hura ordaintzeko dirurik ez duelako. Argitalpenen xedea gure ideiak 
eta esperientziak hedatzea da, ez dirua irabaztea.

Hori horrela, gure liburuak eskuratzeko zerbait ordaindu nahi dutenen 
ekarpena K2K bazkide sortzaile duen ner group proiektuaren egitasmo so-
zialetara bideratzen dugu oso-osorik (http://www.nergroup.org).

Horiek dira, bada, K2Kren liburuekin dauzkagun motibazioak.







Honako hau ner bizipenei buruzko bosgarren liburua dugu. 
Pozik gaude, milaka pertsonak aurrekoak deskargatu dituztelako eta aukera izan dute-
lako gure amets eta errealitateetako batzuk ezagutzeko. 
Liburu honetan ere, 2015eko bizipenei buruzkoan, berritzaileak iruditzen zaizkigun 
errealitateak azaldu ditugu. Baliteke txokoren batean gure bizipenak sustraitzea eta 
ongizatea ekarriko duten beste esperientzia batzuen hazi sortzaileak izatea. 
I. Kapituluan, labur-labur azaldu dugu nola partekatu ditugun enpresa txiki eta er-
tainekin azken hamarkadan ner group-en izandako harreman estilo berriaren bi-
zipenak; izan ere, haien eskaera zen aspalditik, baina ezin genion erantzun, denborarik 
ez genuelako. Aukera izan dute ner munduan barneratzeko eta, aldi berean, euren 
errealitateak elkarrekin partekatzeko eta esperientzia berriekin aberasteko. 
 II. Kapituluan kutxa ner kreditu kooperatiba nola sortu dugun azaldu dugu. ner group 
osatzen dugun hogei erakundeen artean sortu dugu kreditu kooperatiba, eta horrek 
agerian uzten du konfiantza handia dagoela duela urte gutxi batzuk elkar ezagutu ere 
egiten ez genuen pertsonen artean. Kooperatibaren bidez, elkarrekin aurre egiten 
diegu oso garrantzitsuak izan ez arren erakunde baten etorkizunean edo hedapen 
une jakin batean erabakigarriak diren premiei, bankuek ez baitute lagundu nahi izaten 
horrelakoetan. Gure ustez, errealitate hau gehiagotan ezarri behar genuke familien ar-
tean, bizilagunen artean, auzoetan eta era guztietako erakundeetan; hartara, bankuen 
nagusitasunari aurre egin geniezaioke. Errealitateak agerian uzten du gizakia lehiatze-
ko hezten dutelako, partekatzeko baino gehiago. 
III. Kapituluan, Jose Ignaciok bere bizipena kontatzen du, barru-barrutik, eta azaltzen 
du une batean, atzera egin nahi ez zuenez, bere etorkizunari buruzko erabakia hartu 
behar izan zuela, gertaerei, errutinari edo beldurrari aurre eginda. Milaka enpresabu-
ru txiki eta ertainek igaro dituzte presio, sufrimendu eta beldur egoerak, eta eredu 
berdinaren alde egin dute behin eta berriz. Beti berdin jokatuta, zaila da berrikuntzarik 
gertatzea. Etorkizuna elkarrekin eraikitzea da gakoa, ez paraleloan joatea eta kalte 
larriagoen beldur garelako norabide berean goazen itxurak egitea. Etorkizuna gero eta 
errukigabeagoa izango da komunikaziorik ez dutelako eta ahalegina partekatzen ez 
dutelako energia alferrik xahutzen dutenentzat. 
IV. Kapitulua ner group-eko bost pertsonak abiarazitako abentura txiki bat da. Haien 
helburua hirian zerbitzu berritzaile bat sortzea zen, baina helburu garbitzat zituzten, 
halaber, lanpostuak sortzea eta iraunkortasunaren alde egitea. 
V. Kapituluan gizartearekiko konpromisoaren berri eman dugu. Ildo horretan aurrera 
darraigu, ahalegin eta maitasun handiz, eta aurten ere ner group-eko erakundeetan 
jaiotako hogeita hamar ideiatik gora gauzatu ditugu. Gure emaitzen % 2,5 eta pert-
sonen denboraren % 2 eskainiz, gu geu zoriontsuago izaten saiatzen gara, aurretik 
desberdinkeriaz jositako mundu honetako beste kide batzuk zoriontsu eginez. 
Era berean, ner eguna antolatu genuen bosgarren aldiz. Ekintza horren bidez, elkar 
hobeto ezagutzeko aukera izaten dugu, familia giro lasaian. VI. Kapituluan ikus daiteke 
egun horretako giro bikaina.
VII. Kapituluan Bihotza Sariaren bidez egin ziguten aitorpenaren berri eman dugu. 
Sariaren esanahia kontuan hartuta, poz handia sentitu genuen hura jasotzean. 


