Oraingoan “Jose Maria Arizmendiarrietaren Gogoetak eta Balioak” proiektuari buruzko bigarren
jakinarazpena helarazi gura dizuegu.
P-V 02 Gogoeta-Balioen Egitura

ARIZMENDIARRIETAREN GOGOETEN OINARRIZKO EGITURA
Arizmendiarrietaren Lagunen Elkarteak “Gogoetak” liburuan (ikusi pdf dokumentua) jasotako 548
gogoeten azterketa eta sailkapena egin eta gero –Otalorak argitaratu zuen– ikusi daiteke gehienbat lau
bektoreren inguruan kokatzen direla:
Pertsonak,
Lankidetza,
Eraldaketa Soziala,
eta horiek guztiak Heziketaren barruan.

Grafikoan, sektore bakoitzerako zuzenean lotutako gogoeten kopurua jasotzen da, eta parentesi artean
kopuru osoa, bakoitzari zeharka lotutako balioak gehituta.
Lau bektoreren inguruko orbitan pilatutako gogoeten kontzentrazioak argi eta garbi erakusten du
Arizmendiarrietak, ororen gainetik Pertsonen zentraltasuna jarrita eta Lankidetzaren palankarekin,
Eraldaketa Soziala bilatzen zuela enpresen eraldaketaren bitartez. Eta, horretarako, oso argi zeukan
maila guztietan Heziketa beharrezkoa zela, herriak aske egiten dituen eta aukera berdintasuna
bultzatzen duen tresna gisa.

Pertsonen bektorean, duintasunerako zazpi balio agertzen dira:

Pertsonak goratzen dituzten balio zorrotzak, gizarte justuago eta gizatiarrago batean elkarrekin
bizitzeko beharrezkoak:
Konpromisoa (koherentzia, kontzientzia, zintzotasun eta egiazkotasunarekin),
Elkartasuna,
Lana (esfortzu eta ahaleginarekin),
Errealismoa (inkonformismoaren eta pragmatismoaren arteko orekatik),
Austeritatea eta
Erantzukizuna.
Hori guztia, betiere heziketaren laguntzaz, balio horiek libreki eta ezagutzatik
abiatuta barneratuko dituzten pertsonak egiteko.

Lankidetzan jarduteko ere, efizientea izango bada eta egiazko Eraldaketa Sozialean eragingo badu,
balioak beharrezkoak dira.

Hauek bezalako balioak: Lidergoa, idealismoa, errealismoa eta pragmatismoa uztartuz, Norbera
Hobetzea, austeritatean, ekintzan eta efizientzian oinarrituta, Konpromiso zintzoa, kontzientziaz,
koherentziaz eta egiazkotasunez, Elkartasuna, Lana, dena emanez, parte hartuz eta erantzukizunez.
Horiek guztiak, etengabeko prestakuntzaz lagunduta, gakoak dira Lankidetza eraldatzailerako, zeinak
komunitatearentzako aberastasuna sortuko duen.

Eraldaketa Soziala lortu nahi duen gizarte batek ere balio partekatuak behar ditu:

Benetako eraldaketa lortzeko, hainbat balio partekatu behar dira, hala nola:
Berdintasuna, duintasunetik eta pertsona guztien aldeko errespetutik.
Justizia igualitarioa, iraultzailea den aldetik.
Demokrazia,
Askatasuna,
Komunitatearen bizipena, parte hartzean oinarrituta, eta
triangelu honetan oinarritutako Garapena:
Austeritatea-Aurrezpena-Berrikuntza-Inbertsioa.

Eskema sinple-sinple horiekin Arizmendiarrietaren gogoetetatik atera dezakegun filosofiaren
gaurkotasun erabatekorantz zuzendu nahi dugu arreta. Balioen irakurketa edo ikasketa ordenatua
errazteko helburuarekin, Arzimendiarrietaren Lagunen Elkartean plataforma informatiko bat sortu nahi
dugu, datu base batekin eta bilaketarako motor batekin, zeinak, modu atseginean, gaien arabera
sartzea ahalbidetuko duen (balioak, hitz gakoak, publiko hartzailea, etab.).
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