
 

 

KOOPERATIBEN “GURE” AROA, BERRIRO ERE 
 
Belaunaldi guztiek desberdinak izan nahi dute, aurrekoarekin hautsi, historian 
marka utzi, iraun. Aurrekoaren lorpen handien itzalean bizitzeko ideia, beste 
pertsona batzuen arrakastaren inertziak eraginda, nahiz eta erosoa izan, hutsik 
dagoen misio gisa ikusten da. 
 
Orain dela denbora asko kooperatibismoa sistema arrakastatsu gisa 
nabarmentzen da munduko komunitate askotan. Hala ere, nazioartean, sistema 
globalean, "bazterreko" sistema bat da. Merkatuan nagusi diren esfera 
kapitalistek nolabait onartuta bezala begiratzen diote ereduari, idealismo hutsa 
dela egotzita.  
 
Hala ere, krisi sozial, ekonomiko eta ideologikoko egoeren aurrean zain dute 
pertsonek beren ahaleginak batzeko joera, errealitatea eraldatzeko. Nahiz eta 
urte hau ez den erraza izan, berriz ere erakutsi digu askotan zailtasunik 
handienak direla sormena eta elkarlana gehien aktibatzen dutenak. 
 
Errealitateak eraldatzea ez da lan erraza. Sistema nagusiaren ordezko 
espazioak sortzea, askotan, korrontearen kontrako bidaia da, zailtasunez betea, 
baina esperientzia eta pertsona zoragarriz betea. Don Jose Mariak zioenez, 
“Ideia edo hitz ona da ekintza bihurtzen den hura”. 
 
Aurten, negozio eta pertsona askok berrasmatu behar izan dute euren burua 
bizirauteko. Eta asko dira beste baldintza batzuetan pentsaezinak ziren 
proposamenak onartu behar izan dituztenak. Bistan da sistemek gutxi batzuei 
egiten dietela mesede, gehienen ongizatearen eta baldintzen kontura. 
Estatistikak azaldu dezatela nola den posible, muturreko pobreziaren eta lan 
duinaren figurek atzerapausoak ematen dituzten bitartean, Forbes zerrendak 
inoiz baino bilioidun gehiago izatea. 
 
Hala ere, berriro ere, badago aukera, ez pertsona guztientzat, ez gizarte arazo 
guztiei erantzuna ematen dien irtenbide gisa, baina bai "pertsona arruntei 
aparteko gauzak elkarrekin egiteko" aukera ematen dien tresna gisa. 
Kooperatibak, berriz ere, lan prekarioaren krisiaren eta teknologia handien eta 
gig economy-aren gorakadaren aurrean alternatiba posible, sozial, demokratiko 
eta bidezkoa dira. 
 
Data hau garrantzitsua da niretzat. Izan ere, ez da lehen aldia kooperatiben 
belaunaldi berriaz hitz egiten dugula, ez da izango azkena ere, pertsonak 
birliluratzen dituen eredu berria, gazteengana hurbildu nahian, modu 
inklusiboan, demokratikoan eta, berez, belaunaldi askoren artean; ez du soilik 
eraldaketaren balioa agerian jarri nahi, baizik eta lan multilokalizatua, 
multigenerazionala eta multinazionala, denon ongizaterako; iraganari egindako 
keinu bat da. Gaur 106 urte dira Arizmendiarrieta jaio zela. Eta datak 
pentsarazten du: zer esango luke hark? Zer pentsatuko luke lan prekarioaren 
bidegabekeriez? Nola erabiliko lituzke berak blockchain bezalako tresnak eredu 
kooperatibista sistema moderno eta erakargarri bihurtzeko? Zer pentsatuko 
luke bizikleta bidezko mezularitza enpresez eta bertako langileen baldintzez?  



 

 
Normaltasun berria, aro berria, 2.0 bertsioa eta horrelakoak entzun besterik ez 
dugu egiten. Aldaketa konstante bat dela badakigu.  Eraldatzen ez dena hil 
egiten dela, hori ere bai. Dakiguna da kooperatibaren moduko sistema baten 
balioek iraun egiten dutela, eta inoiz baino gehiago datozela bat gizarte 
mugimenduekin eta agenda instituzionalen helburuekin. 
 
Kooperatibak, kooperatibistak, ahalik eta unerik onenean gaude, gure burua 
berriro ere eraldatzeko, etorkizunaren liderrak izateko, elkarrekin jardunez, 
bikaintasunez kudeatuz, balioak banderatzat hartuta, eta mundu hobea, 
justuagoa eta inklusiboagoa posible dela jakiteak ematen duen indarrarekin. 
 

Izan ere, “mundua ez zaigu eman hari begira egoteko, eraldatzeko baizik”. 
 


