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Momentu bat hartu, olatu danbadak
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gabe
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- Zein da zure izena?
- Aingura
- Jatorria?
- GaztEraiki (Gazte Mugimenduen Autogestiorako topaketak), 2016
- Hazi eta bizi?
- Militantzia taldeen tripak ditut bizileku eta hainbat izan dira nire
elikagai iturriak: Euskal Herriko hainbat txokotako neska gazteek
konpartitutako hausnarketak, bizipenak, eztabaidak, dinamikak;
Joxemi Zumalaberen beroa eta babesa; berrikusi nauten begi zorrotz
eta konplizeak; kolorea eta forma eman didaten artistak…
- Zein da zure izaera?
- Zirikatzailea, kritikoa, enpatikoa, kanporakoia, nomada,…
- Filosofia edo lelo bat?
- Prebentzioa ez gaixotzeko eta arazoei konponbidea!
- Maitalerik? Noren begi eta eskuetan egon nahi duzu?
- Militantziako kontraesanetan igeri egin nahi duen edonor iruditzen zait erakargarria: talde gazteak, ez hain gazteak, mutilak,
neskak, …
- Helburu bat bizitzan?
- Bakarra? Taldeetako birikak oxigenoz betetzea, asperdurari kilikiliak egitea, isiltasunari hitzak janztea, usteldutakoa botatzea,
konpromisoak adosteko lurzorua ereitea, ametsak borrokatzea,…
- Zeintzuk dira zure gorputz atalak?
- Militantzia hankaz gora; Ni-Taldea-Proiektua; Harrerak, Agurrak eta Gero Arteak (bakoitza bere hausnarketa, galdera eta ariketekin)
- Zergatik jarraitu zure orriak irakurtzen eta barrenak arakatzen?
- Hitzez azaltzea zaila… ausartuko zara frogatzera?

- Zein harreman eduki zurekin?
1. Aho bakoitzean zapore desberdina, hartu eta norbere taldera moldatu.
2. Zukua ateratzeko saioak aurretik prestatzeko tartea hartu.
Dinamizazioa, denborak, lekua, giroa sortzea… zuen esku!
3. Atal batzuk bakarka, besteak taldean, antolatu eta erabaki,
eraldatzeko balio dezala!
4. Nire hezurdurak badu zentzu bat baina beharren arabera
erabili: goitik behera, behetik gora, erditik kanpora…
5. Ez hartu betekada nirekin eta gero apalean hautsa hartzen
utzi. Maita nazazu gutxiago eta goza nazazu gehiago!
6. Dinamikak militantziaren itsasoan bustitzeko dira, hausnarketak eta galderak ibilitakoak pentsatzeko eta haratago joateko.
7. Hartu, irakurri, erabili, gozatu, buruz gora jarri… Eta
pasa, eskutik eskura, saltoka, mugimenduan.
- Harremanetarako kontaktua:
- Zalantzak, komentarioak… ongi etorriak: feministagazteak@
gmail.com
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Definizio bakarretik haratago, bizipenek gorpuzten dute militantziaren esanahia. Ez da buruz ikas daitekeen zerbait, ibiliaren
ibiliaz sortzen, eraldatzen, asmatzen goazena baizik.
Ibilera desberdinen zatitxoei egingo diegu lekua jarraian, gazte
desberdinen militantziaren inguruko hausnarketei. Intimitatea
konpartitzeko ariketa honetan ez dago zuzenik ezta okerrik ere;
ez goaz epaitzera; errealitatea ez da zuria edo beltza. Eta seguruenik, kontakizun bakoitzak zer edo zer mugiaraziko digu, hitzei
uzten badiegu zeharkatu gaitzaten.
“Militantea egun osoan zehar duzun bizi jarrera bat da, izan
unibertsitateko klaseetan zaudenean, udan hondartzan edo ostegun
gauean Kafe Antzokian zabiltzanean.”
“Militante zaren momentutik, zauden lekuan eta ahal duzun moduan
proiektu politiko baten alde jarduteko betebeharra daukazu; Izan aurrean
duzuna kritikotasunez aztertzen, ondokoarekin eztabaidatzen edo egoera
ezberdinei, erantzuna ematen.”
“Formazioaren atalari askotan ez zaio merezi duen adinako garrantzia
ematen eta nire ustez ezinbestekoa da. Teoriak ordea, bere horretan,
praktikarik gabe ez du ezertarako balio (alderantziz ere ez).”
“Barrikadak egiteak ez du ezertarako balio, barrikaden atzean beste modu
batera ez badakigu bizitzen.
Aipatutako guztiak indarra galduko du inolako egituraketa edo
antolamendu kolektiborik gabe. Horregatik da garrantzitsua egitura eta
antolakundeak sortzea.”
“Beharrezkoa da gure buruari marra gorri batzuk jartzea, mugimendu
edo antolakundea tresna izatetik helburu izatera pasa ez dadin.”
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“Kimaketak egiten ditu zuhaitzak zuzenak,
ukapenak sortarazten ditu pertsona errenak sustrairik gabeak.
Sortu eta hazi:
Munduan urtu ta ukapenari aurre egin,
pertsona gisa garatu eta adarrei eutsi bortzakeria galaraziz.
Sortu eta hazi:
Ekintza zuzena gure bizitzen gain, berjabetza.”
DUT.(1996). “Sortu eta haztea”.

“Militantziak badauka guayismo puntu bat. Jendearengana heltzeko
beharrezkoa da erakargarriak izatea eta askotan gertatzen da
“alternatiboak” garenak suntsitu nahi dugun sistemaren estereotipo eta rol
arbuiagarriak birproduzitzen ditugula. Nork ez dio lehentasunik eman
noizbait bilera edo ekintza bati eta ez besteari jakin duenean “guayagoa”
zela horretan parte hartzea? Eta gustuko duen pertsona zihoalako? Nork
ez ditu erabili espazio militante batzuk ligatzeko?”
“...Askotan, ahaztu egiten zaigu borroka tresnak izateaz gain, pertsonak
garela. Bileretan sartzen naizenean, esparruaren arabera, borroka tresna
soiltzat sentitzen dut nire burua. Askotan bakoitzaren barrenean zer
dagoen jakin gabe konpromiso maila bat eskatzen zaio taldearekiko,
jakin gabe benetako konpromisoa, lehenengo, bere buruarekin izan behar
duela…”
“Militantzia kontraesanak, maila ezberdinetan, sortzeko grina da,
hauek sortu eta hauek gainditzen joatearen prozesu amaigabea, proiektu
iraultzaile bat garatzera bidean.”
“Militantzia, sinpleki eta sigla batzuen gainetik, asmo iraultzaileak
burutzeko ekintza eta ekinbide kolektiboen multzoa da.”
“Militanteek ez dituzte treguak onartzen. Militanteak deskontentu daude
beti. Sufrimendua, mina, beldurra eta berez giza drama ahalbidetzen
duen edozein arrazoi kritikatuz.”

“Egia esan denborak erakutsi dit zer den militantea izatea. Betidanik
izan dut mundua aldatzeko grina eta kontziente izan naiz
horretarako nik bakarrik ez nuela lortuko. Lagun baten bidez hasi
nintzen militatzen eta hasieran denbora-pasa bat zen niretzako,
agintzen zizkidaten gauzak betetzera mugatzen nintzen soilik eta ez
nuen iritzi askorik ematen eztabaidetan, lotsa eta nire buruarekiko
segurtasun faltagatik.”
“Nik militantzia iraultza pertsonal bezala ulertzen dut. Esan nahi
dudana da, proiektu politiko bat gauzatzeko nabil militatzen baina
baita ere ni pertsonalki garatu eta hazteko, zentzu bat emateko nire
bizitzari. Ez da politikoki zuzena aipatzea baina nire ustez guztiok
jokatzen dugu hein txiki batean bada ere berekoi, gure egoak puzteko
eta pozik joaten gara etxera kriston diskurtsoa bota ostean edota
taldekideen laudorioak entzun ostean, nahiz eta proiektuak ez duen
aurrera egin.”
“Militantziaren ulerkera bi poloen artean definitzen ari gara.
Aldaketa hau dibertsoa dugu erritmo, norabide eta eran. Hala
ere, guk bi polo edo mutur kokatzen ditugu, eta bi mutur horien
arteko tentsioan, dantzan ari garela iruditzen zaigu, jarrera
anbibalenteekin sarri. Bi polo aipatzen ditugunean, ez dugu esan
nahi bien arteko bidea lineala denik, ezta batetik besterako bidea
egiten ari garenik, ez eta guk hori proposatzen dugunik. Beste
barik, gure militantzia politikoa, bi poloen artean marrazten ari
garela iruditzen zaigu. Polo edota eredu hauek izendatzeko garaian
arazoak ditugu. Sakrifizio eta bizipozaren paradigma deitzen
baditugu, lehenari balore ezkorrak eta bigarrenari balore baikorrak
eransten dizkiogula uler daiteke. Gure ustez, ez da horrela, bigarren
paradigma horren baitan, adibidez, askotan konpromiso falta
askatasunez mozorrotzen da, baina ez dugu izendapen hoberik
aurkitu.”

JOXEMI ZUMALABE (2014). Dabilen harriari goroldiorik ez.
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Militante idealak al daude? Eta militante koherenteak? Zer da
koherentzia? Eta kontraesana, beraz? Koherentziari orpoak zapalduz
goaz, arnasestuka, frustrazioa bidelagun… eta etsai, batzuetan. Militante
“perfektu” edo “ideal” baten baitan kontraesanak egon daitezke? Agian
kontraesanik gabe perfekziorik ez, usteko dute batzuek; kontraesanek
irekitzen digute bidea, bideak, hainbeste...! Aurrera egiteko balio badute,
betiere. Baina noraino onartu daitezke kontraesanak? Ni militante hori,
nire bizitza pertsonalera eramaten dut? 24 orduz militante izatea, nola
ulertzen dugu?
Militantzia eredu bakarra ulertzen ez dugunez, ez dugu
militante ideal bakarraren figuran sinesten. Gazte mugimenduan
ertzeko eredu batetik bestera igarotzeko joera gailendu da,
“sakrifizioaren” eredutik “bizipozaren” eredura, poloen tartean
dauden ereduetan erreparatu gabe. Gure militantziak taldea,
taldekideak eta proiektua baldintzatuko dituela oinarritzat
hartuta, garrantzitsua ikusten dugu hausnartzea, oinarri eta lanlerroak finkatzeko, eredu ideala definitzetik urruti.

Bizi garen jendarte eta sistemak badu eragin handia gure
militantziaren ulerkeran eta izaeran, eskaintzen diogun
konpromiso eta denboran, polo batetik besterako bidean.
Militatzea ordu batzuetarako jarduera bat bezala ulertzea eragiten
du, gure bizi proiektua izan beharrean. Indarrean dauden sistema
hegemonikoek ezin dute onartu norbaitek bere bizitzako eremu
guztietan oinarri ideologiko batzuetatik eragitea, normaren
kontra; ezin onartu militantzia ez dela ordu puntualetan egiten
dugun zerbait, beste edozein zaletasun bezala. Era berean,
jendarteak debalde egiten dugun edozer gutxiesten du, nork bere
denbora irabazi (ekonomiko) bat jaso gabe inbertitzea denbora
galtze bat dela sinestarazi nahi digu. Batez ere, “hiritar on”
izateko bete beharrekoak (soldatapeko lana, ikasketak, aisialdia,
kontsumitzeko tartea,...) aurrera eramateko denbora kentzen
digulako.

Gazte izatea eta iraultzaile ez izatea kontraesan biologikoa dela
esaten den moduan, heldu eta iraultzaile izatea zorakeria dela
entzun ohi da eta etengabe gabiltza gazteok ere tira-bira horretan,
iraultzaile izan bai, baina indarrean dagoen sistema honen baitan
helduaro ideal hori eraikitzeko oinarriak jartzen. Zenbatetan
entzun diegu helduei esaten urteekin pasatuko zaigun moda
bat dela militatzea? Guk ere horrela dela uste al dugu? Sinesten
al dugu borrokatzen dugun etorkizuneko proiektuan? Horrek
baldintzatzen du taldearekiko eta proiektuarekiko konpromisoa?
Etorkizunaren irudikapenagatik aurrejartzen dizkiogu bizitzako
aspektu batzuk (ikasketak, enplegua…) militantziari? Zein da
horrek duen eragina gure militantzian?
Gazte mugimenduan zer nolako praktika militantea izan
nahi dugun argitzeko egingo dizkiogu galderak geure buruari
baina ez erantzun zehatzen bila; guztion artean hasi behar gara
eztabaidatzen, bidea marrazten, esperimentatzen, praktikara
eramaten. Kontraesanei esker egiten baitugu aurrera, baina ez
gaitezen aitzakia horretan ezer egin gabe berdin geratu. Azter
ditzagun gure jarrerak eta ekintzak, autokritika egin diezaiogun
geure buruari kontraesanak bilatuz, gu geu eraldatzeko. Iraultza
norberaren baitatik ere hasten delako.
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1. Bota txikota
Helburua:
Gure izaera militantea aztertzea eta izan nahiko genukeen militante
ereduarekin konparatzea.
Materiala:
-Bi koloretako margoak
-Kartulina handia
Prozedura:
Lehenik eta behin gure barrura begiratu eta momentu honetan
zer nolako militantzia ohitura eta jarrerak ditugun aztertuko dugu.
Horretarako, guztiok kolore berdineko margoaz (urdinez adibidez)
zutabe bakoitzeko gugandik gertu sentitzen dugun adjektibo bat
azpimarratuko dugu (guztira 5 izanik).
Ondoren, norberaren militante eredu ideala definitzen saiatuko gara.
Horrela, aurreko prozedura berdina jarraituko dugu baina horretarako
beste kolore bat aukeratuko dugu, guztiok berdina (horia, adibidez).
BERBATIA

ZURRUNA

ZALANTZAKORRA

FLEXIBLEA

ENPATIKOA

DISZIPLINATUA

EKINTZAILEA
PASIONALA
HOTZA

BURUGOGORRA
ISILA

ULERKORRA
PRAKTIKOA

ARRAZIONALA
ENTZULEA

ERAGINKORRA

GOGORRA

AGINTZAILEA
ZAINTZAILEA
ZIURRA

Behin txikota botata, adjektiboak aukeratuta alegia, eztabaidarako eta
hausnarketarako tartea zabalduko dugu.
Zeintzuk izan dira aukeratu dituzun adjektiboak? Zer nolako
militante egiten zaituzte aukeratutako adjektiboek? Zergatik uste duzu
ezaugarritzen zaituztela adjektibo horiek militante bezala?
Zein adjektibo gailendu dira? Beraz, gure taldean zein militante eredu
nagusitzen da? Egokitzen al da momentuko gure taldeko errealitatera?

Desberdintasun handia dago gure burua definitzeko eta eredu ideala
definitzeko aukeratutako adibideen artean?
Aztertu genero eta adin perspektibatik aukeratutako adjektiboak eta
ariketa orokorrean.
2. Ipar-orratza
Helburua:
Militantzia ereduaren inguruan hausnartu, bi poloetatik haratagoko
bideak zabalduz.
Materiala:
-Post it-ak
-Boligrafoak
-Kartulina handia (tableroa egiteko)
Prozedura:
Aukeratu aurreko ariketan edota testuan zehar agertu diren 3-4
militantzia-perfil desberdin, euretariko bat aurreko dinamikan
definitutako eredu ideala izango delarik. Orain, bakoitzak idatz dezala
post-it batean perfil bakoitzak dakartzan abantailak eta oztopoak taldeari
eta proiektuari dagokionez.
Perfil guztietan ikusi dituzue abantailak eta oztopoak? Gure taldeak
ondo funtzionatu dezan militantzia eredu bakarra zehaztu behar
da? Zehaztu den militantzia eredu horrek edozein proiektutan eta
testuingurutan balio du?
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Bizitzaren jarduera orok elementu komun batzuk dituen
bezala, militatzeak ere baditu kontuan izateko aspektu
desberdinak. Horiek gure ezaugarriekin batera hausnarketarako
aukera eskaintzen digute:
• Erabakiak: gure bizitzako jardueren baitan erabakiak
baldintzatuta daude, baldin eta, aktiboki ala pasiboki (ezer ez
egitea, eramaten uztea...) hartzen ditugun, kanpo presioarekin
edo gabe, informazio guztia mahai gainean badugu edo
ez.... Kasu honetan militantziaz ari garenez, aldagai horiek
baldintzatuko dute bere intentsitatea edo erritmoak, inplikazio
maila, etab.

• Kostua: jarduera bat burutzeak praktikan dituen kostuak
ez dira soilik monetarioak; badira ere emozionalak, erlazionalak
(ze kostu dauka adibidez nire familian nik militatzea? edo
militantzia uzteak?), energetikoa…

• Baliabideak: etxea, garraioa, familia, argia, ura,
mugikorra, koadrila, estatus sozioekonomikoa… Hauek bizitza
sostengatzeko garaian ditugun baliabideak dira, nola dauden eta
nork sostengatzen (nor arduratzen da hauetaz?) dituen jakitea
ezinbestekoa izango da.

Azter ditzagun norberaren jarrerak militante gisa, desglosatu
gaitezen… Zein jarrera ditugu taldean? Zein funtzio edo ardura betetzen
ditugu? Zergatik? Nola harremantzen gara? Zer lehenesten dugu
militantzian? Zeren behar izana daukagu militatzeko? Nork edo zerk
ematen digu oreka?
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2.1. NIA
3. Zergatik noa txalupa honetan?
Helburua:
Taldean parte hartzearen norberaren beharrak identifikatzea.
Materiala:
-Orri zuriak
-Boligrafoak
Prozedura:
Banaka, aztertu zauden taldean zergatik parte hartzen duzun:
Zeintzuk dira arrazoiak? Zein behar eta interesengatik hurbildu zinen
hartara? Zer bilatzen zenuen?
Uste duzun behar hauek taldeak asetzen dituela?
Zein interes eta behar konpartitzen dituzu taldean eta zeintzuk ez?
Zein eragina du horrek taldean?
Ondoren, binaka edo talde txikietan, ariketa pertsonala konpartituko
dugu eta bukatzeko talde handian erronda batekin bukatuko dugu
(galderak banaka ez erantzun, hausnarketa orokorra konpartitzea da
ideia).
Klabe batzuk:
Norberaren arrazoiak, beharrak, interesak, espektatibak… esplizituki
aipatzea ez da maiz egiten den zerbait, batzuk ez dira inoiz aipatzen eta
beste batzuk ez dira zalantzan jartzen... Baina hausnartu dugu inoiz honi
buruz?
Denok bilatzen dugu berdina militantzia taldearen baitan? Nondik
goaz, zer jasotzeko, garatzeko, egiteko esperoan? Homogeneoak al dira
taldeko pertsonen interes, behar, nahi eta ametsak?

2.1.1. MILITANTZIAREN SOSTENGARRITASUNA
“Ring ring ring… RING, RING, RING… Oihartzuna balitz
bezala entzun dut telefonoaren alarma, gero eta hurbilago,
azkenean lo sakonetik apur bat itzartzea lortu dudan arte.
Mugikorreko pantailara begiratu eta goizeko 7:30ak direla ikusi
dut. Ze arraio! Lo geratu naiz berriro ere! Lehenengo orduan
aurkezpena daukagu eta ezin dut hutsik egin. Atzo berandurarte
ezin izan nintzen etxera heldu eta taldekideek amaitu behar
izan zuten nire partea… Gutxienez egun inportanteenean
zerbait egin beharko dut, beraz, unibertsitatera joateko autobusa
8:00etan hartzea beste erremediorik ez zait geratzen. Ordu erdi
daukat oraindik. Dutxa arina, eginda zegoen kafea edan eta
harrian utzi dut arineketan katilua. Ilea bustita, aurreko egunean
norbaitek prestatutako bazkariaren soberak tupper batean sartu
eta ziztu bizian autobusera abiatu naiz. Autobusa irtetear zegoela
heldu naiz, baina eskerrak txoferra jatorra izan den eta itxaron
nauen. Ondo hasi dugu eguna, izerditan blai, arnasestuka eta
aurkezpeneko apunteak etxean ahaztuta. Inprobisatu beharko!
Aurkezpena ez da hain txarto atera, lortu dut nire atala
itxuroso azaltzea. Hala ere, goiza nahiko lasaia izan da
aurkezpena kenduta. N-k esan dit bera geratuko dela apunteak
hartzen gainontzeko klaseetan eta arratsaldeko bilera prestatzera
joan ahal izan naiz. Tupperrekoa bazkaldu eta kafetxoa hartu dut
eguzkitan autobusa berriz hartu aurretik. Mugikorra itzali eta
korrika berriz bilerara.
Amorratua, erabat. Bileratik atera berritan daukadan
sentsazioa. Denbora galtzea, taldean ni bakarrik nagoela ematen
baitu. Ze errespetu besteen denborarekiko? Inork ez al du ezer
esateko, ez al dauka iritzi propiorik, zalantzarik? Kontuan izan
gabe beste erdia etorri ere ez dela egin. Azkenean nire onetik
atera naiz eta besteak espabilatu daitezen horrela ezin dugula
jarraitu era txarrean esan behar izan dut, proiektuak eta taldeak
funtzionatu dezaten. Inor agurtu barik alde egin dut, haserre,
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berriz korrika. Gurasoen kotxea hartu eta kartelen bila joan naiz,
ondoren gure lokalera eramateko klase partikularretara joan
aurretik. Ea gaur ikasleak etxerako lanak egin dituen eta lortzen
dudan pazientzia apur bat izatea.
Gutxienez gaurkoa ondo joan da eta nahiko pozik atera naiz.
Erlojua begiratu dudanerako afaltzeko ordua zela konturatu
naiz. Bi aukera bakarrik: betiko tabernan pintxoren bat hartu
edo pisuko hozkailuan zerbait dagoenaren esperantza izan.
Lehenengoa aukeratu dut, ezin dut nire gosea zoriaren eskuetan
utzi. Etxera sartu, pisukideak agurtu eta apur bat deskonektatu
eta haiekin hitz egiteko telebista ikusten jarri gara. Gaueko
12:00ak. Lotara noa. Bihar deituko diet etxekoei nola dauden
jakiteko. Gogoratzen banaiz. Eta kuadrilakoei ere deitu beharko
diet, ea astebururako planen bat pentsatu duten. Ohean etzan
naiz eta begiak itxi ditut…”

Nire militantzia aurrera eramateko, nork sostengatzen nau atzetik?
Zein funtzio ez dut egiten eta nork egiten du nire ordez? Beraz, “ni
militante” hori burutu ahal izateko beste norbait baldin badago…
“egokia” al da ni militante eredu hori? Agian sostengatzen nauena nik ere
sostengatzen dut beste termino edo egoera batzuetan, edo sostengatzen
nauenak sinpleki paper hori bete nahi du gure arteko erlazioan (izan
ama, izan aita, izan anaia, izan amama, izan bikotea…). Sostengu hori
apurtzeak zer suposatuko lioke?
“Ez dakit egokitu zaizuen inoiz aldi berean garrantzitsutzat
jotzen dituzuen bi gauza egin nahi eta behar izatea. Adibidez,
lana eta ikasketak: klasera joan (edo ez), presaka bazkaldu,
lanetik atera, apunteak ordu txikitan irakurri... Edota, esaterako,
kirola edo beste afizio bat eta militantzia: ezin bileretako egun
eta ordutegirik jarri, edo entrenamenduei piper egin... Are, bi
gauzarekin nahikoa ez, eta aipaturiko guztien mix bat ere egin
daiteke, zergatik ez.

Ez dakit zuek nola moldatzen zareten, baina niri halakoetan
iruditzen zait beti korrika nabilela, ezin garaiz iritsi leku
guztietara, edo ez nahi bezain ongi. Hori izaten baita kontua ere:
dena perfektu egin nahia, baina dena erdizka egitearen sentipena
edukitzea. Modu batera edo bestera izan, antolaketa handia
eskatzen du eromen horrek, eta gogoa; eta inguruan asko maite
zaituen jendea ere bai, nekeak, negarrak edota haserreak jasateko
prest. Bestela, lehentasunak markatzen jakin behar: zeri emango
diogun zinezko garrantzia, eta zer egingo dugun ongi xamar,
beste kontuak erdipurdi egiten ditugun bitartean.
Pertsonaletik kolektibora pasatuta, antzekoa gertatu ohi da
ekuazioa. Elkarte edo dena delako talde batek milaka borroka
edo lan eraman nahi baditu aurrera, ezin guztietan aurrera
fundamentuz egin, edo ez nahi bezala, behintzat. Edo bestela,
lehentasunak markatu behar.”

TXOPERENA IRIBARREN, M. A. (2017ko abenduak 13). “Lehentasunak”.
Berria.
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4. Ni arraunlari ala gu arraunlari?
Helburua:
Militantzia aurrera eramateko atzean ditugun sostenguez (pertsonak,
kolektiboak…) hausnartu eta horiez kontziente izan.
Materiala:
-Taula
-Errotulkiak
-Zeloa
Prozedura:
Bi galdera gako jasotzen dituen fitxa batez lan egingo dugu (galderak
dinamika osoan zehar ikusgarri egongo dira; arbelean, pankarta batean
edo dena delakoan).
1) Zer suposatzen dit militantziak nire bizitzako atal ezberdinetan?
2) Zeri esker militatu dezaket?
Lehenengo atala: Banaka
Mugak

Ikasketak Familia Maitaleak Aisialdia Lagunak Enplegua ...

Aukerak

Baliabideak
Kostuak

Norberak taula beteko du.
Adibidez:
Edurne
Mugak
Aukerak
Baliabideak
Kostuak

Ikasketak
Gasteizen ikasteak eta Elorrion bizitzeak
militantziarako denbora kentzen dit.
Militantzia esparru eta kide berriak zabaldu dizkit.
Ikasketetan talde lanean aritu behar izateak
baliabide komunikatiboak eman dizkit.
Matrikula, bidaiak eta pintxopoterako gastuak.

Taula bete ostean, goiko galderak erantzungo ditu bakoitzak, taula
betetzea lagungarria izango da galderei buelta batzuk emateko.
Bigarren atala: Taldeka (pertsona kopuruaren arabera, baina ez oso
handiak).
Taldetan gaudela 2 galderen bakarkako hausnarketak konpartituko
ditugu. Nahi izanez gero, bukaeran taldeetan ateratako hausnarketak
trukatu daitezke.
Gazte espazio ezberdinetatik jasotako ideia zurrunbilo honek
hausnarketarako lehen harri bezala balio dezala:
Familia
Militatzeko ezinbesteko ditugun baliabide material zein pertsonalak
familian topatzen ditugu? Eskaintzen digu sostengu ekonomikorik? Honen
kontziente gara? Zein ardura ditut bizkar gainean?

Familia militante batetik gatoz? Nahiz eta familia nukleoan militanterik
dagoen babesten dute nire/gure jarduna? Edo alderantziz, nahiz eta ez duen
inork militantzian jardunik, euren oniritzia daukat? Lasaitasunez hitz egin
dezaket eta nire iritzia eman?
Militantea bada, eztabaidak etxera eramaten dira? Esperientziaren
argudioa erabiltzen dute? Baldintzatzen gaituzte? Familia militantearen
pisua daramat? Neba-arrebak militantzian: sobreprotekzioa? Baldintzatuta
dago norberaren jarduna? Espektatibak daude jarrita norberarengan
familiako gainontzeko kideen status sozialaren edo lanaren arabera?
Lagunak
Berdin erlazionatzen gara betiko koadrilakoekin eta militanteak diren
lagunekin? Militantea ez den lagunartea eragin esparru bezala ikusten
dugu? Gai batzuk albo batera uzten ditugu eztabaidarik ez sortzeko? Hala
ere, euren babesa daukagu eta gurekin kontatzen dute edozein plan egiteko
nahiz eta guk nahi beste denbora eskaintzen ez diegun? Laguntzen digute
militantzian?
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Maitaleak
Zertaz ari gara…? Maitaleak... Sexu harremanak, bikoteak, ezagutu
berriak, aspaldi ezagutzen ditugunak, denboran luzatzen direnak…

Zenbat denbora eskaintzen diegu? Nolakoa da denbora hori? Nolakoak
gara gu ligatzen dugunean? Eta bikote harremanetan? Gure ligatzeko eta
harremantzeko moduak bat datoz gure ideia eta baloreekin? Nola eragin dute
gure maitaleek militantzian eta nola eragiten du gure militantziak harreman
horietan? Ezberdina da eragin hori taldearen baitan edo kanpoan garatzen
direnean? Pentsatu duzu inoiz pertsona hori(ek) non kokatu d(ir)en zure
ibilbide militantean? Oztopoak jarriz edo bidea erraztuz, konpartituz?
Ikasketak
Estu gaudenean zer uzten da alde batera, militantzia ala ikasketak?
Erraztasunik jartzen dugu ikastea eta militatzea uztargarriak izan
daitezen? Ikasketa motaren arabera, maila desberdinean militatzea nola
daramagu?

Zilegi al da militantzia alde batera uztea ikasketen izenean? Interesgarria
da gure militanteen artean formazio anitzeko pertsonak izatea? Batzuek
pisu guztia izan ez dezaten, egoeraren arabera, ikasketa eta militantziaren
arteko lehentasunak moldagarri bezala bizi ditugu? Klaseko taldeko lanak
beti aurrejartzen dira? Eta indibidualak? Hezkuntzan: militanteak gara?
Edukiak kritikotasunez hartzen ditugu? Ikasketak oasi militanteak dira?
Egin beharrekoa egin eta gero gara militante?
Enplegua
Militanteak al gara lanean? Kontraesana suposatzen digu?
Autoerrealizaziorako egiten dugu ala inguruaren onespena lortzeko?
Bizirauteko? Bizirauteko denean, nolako baldintzetan egiten dugu?
Soldatapeko lanean ematen dugun denborak militatzeko mugak jartzen
dizkigu? Eta aukerak?

Aisialdia
Zein pisu dauka militantziak gure aisialdian? Ereduen talkarik sumatzen
dugu? Kontraesanak sortzen zaizkigu? Zerekin? Konpartitzen ditugu?
Horrela bada, norekin? Aisialdian militantzia kideetatik haratagoko sareak
ditugu?

“Ni militantea”-z hitz egin dugu, baina existitzen al da isolaturik? Edo
“gu militante” batez aritu beharko ginateke? Militantzia beti da kolektiboa
orduan? Beharrezkoa al da estrategia kolektiboak sortzea bizitzaren eta
militantziaren sostengarritasunerako? Nola kudeatu daitezke kolektiboki
norbanakoen behar izan material eta emozionalak?

Badira gazte mugimenduan bizitza pribatuetan eragiteko erabaki eta
antolaketa kolektiboen zenbait adibide: LIBRE, Euskara edo euskalkiak
irakasteko proiektuak, Irekiko ditugu, Txantreako emantzipazio bulegoa,
Gazte langileon sareak, Ezkerraldeko klase partikularren duintze proiektua,
Kolektibizatu, Musutruk/dirurik gabeko sarea,...
5. Ni taldearekiko eta taldea nirekiko
Helburua:
Norberak taldeko kideren batekiko eta taldearekiko osotasunean duen
arduraz hausnartu, gu sostengu gisa ere koka gaitezen taldean.
Materiala:
-Orri zuriak
-Boligrafoak
Prozedura:
Banaka, bakoitzak orri baten alde banatan bi pasarte idatziko ditu: alde
batean taldeko norbaitengandik sostengatuak sentitu gareneko pasarte
bat (idatzi nor, pertsonaren ezaugarriak, gure arteko harremana,…) eta
bestean gu taldearentzat sostengu izan gareneko pasarte bat (aurrekoan
bezala, deskribatu gure burua eta ekintza konkretuak). Orriaren bi
aldeak bete ostean, kutxa batean sartuko ditugu orri guztiak.
Bikoteka, orri bat hartuko dugu kutxatik, ausaz. Batek alde bat
irakurriko du eta besteak beste aldea, bikotearena irakurri gabe. Pasarteak
irakurri ostean biek botako dute pasarte bakoitzean: nor den zaintzailea,
nor zaindua eta zein zaintza ematen den. Kointzidentziak aztertuko
ditugu, desberdintasunak… Pasarteen eta hiru aspektu horien inguruan
eztabaidatu ostean, plenarioan ideia klabeak konpartituko ditugu.
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Aipatu bezala pertsona orok dauzka bai beharrizan materialak
baita ekonomikoak ere, baina bizitzaren eta norbanakoaren
sostengua eremu pribatura baztertua izan da, ikusezintasunera;
feminizatua izan da. Gure egunerokoa antolatzerako orduan
badira lehenesten ditugun ekintzak (soldatapeko lana,
kontsumoa...) eta bigarren mailara baztertuak direnak edota ez
zaienak behar adina garrantzirik ematen (zaintza-lanak, babes
emozionala…), inkontzienteki bada ere. Baina azken hauek,
bizitzarako eta militantziarako ezinbestekoak dira eta beharbada
ez dugu asmatu zaintza lanak kolektibizatzen.

2.1.2. AUTOZAINTZA
Nire zaintza besteen/besteenaren gainetik al dago? Berekoia da
ala beharrezkoa? Zer da ni zaintzea? Zein da oreka? Lehentasunak
objektiboak dira ala subjektiboak guztiz? “Ni joan edo ez, berdin da”.
Noizbait pentsatu al duzu hori?
Taldeak dituen ardurak geure egiteak egiten omen gaitu
taldeko parte, eta ez entzule edo hartzaile. Horretarako ardurak
neurrian baina hasieratik hartu beharko genituzke; gehiago edo
gutxiago, baina gure esku egongo diren ardurak (konpartituak ere
izan daitezke, noski!).
“Guretzako denbora” behar dugula diogunean, ez dugu gehiegi
hausnartzen gure atseden horrek nolako kargak suposatuko
dituen gainontzeko taldekideengan. Edo bai? Besteen gain
utzitako pisuaz/arduraz/kezkaz… ohartuko bagina, ez genuke
edozein modutan egingo. Batzuetan ZER egiten dugun baino
NOLA egiten dugun da gakoa. Taldetik aldentzean fokua gure
zilborrean jartzen dugu, geratzen den hutsunean jarri beharrean.
Ardura kolektiboa izan beharko luke taldea zein proiektua nola
dauden aztertzea.

Bestalde, taldearen ongizatearen izenean norberaren zaintza
propioa ahazteak, taldeari ere kalte egiten dio. Gure mugak eta
egoera aldaketak onartu beharrean, batzuetan hartzen dugun
erritmoa edo ardura pilaketa ez da jasangarria. Gerta daiteke
delegatzea kostatzea konfiantza faltagatik, baina lan karga
handiarekin pilatzen doa ezinegona, pisua eta funtzionamendua
okertzen doa ezinbestean, eztanda egiten duen arte (taldearen
hobe beharrez, taldeari kalte). Autozaintza egunerokoan egiten
joan beharko genuke, tartetxo bat eskainiz eta honen falta
topera iristera itxoin gabe. Landare batek ureztatuta egon
behar duen moduan, ez da nahikoa urik gabe luzaroan egon
eta bat-batean ur baldekada bat botatzea, lehor uztetik itotzera
pasako gara. Autozaintza dosi kontzentratuek ez dute utzikeria
konpentsatzen.

Aipatutako guzti honek lotura zuzena du boterearekin,
mugekin eta autoritatearekin. Murgildu gaitezen apur bat
gai honetan. P. Eizaguirrek “Autoridad y derechos de autor”
artikuluan aipatzen duen moduan, autoritatea boterearekin estuki
lotuta dago eta sarritan, autoritatea gugandik kanpo ezartzen
dugu, beste norbaitengan. Baina ezin dugu ahaztu botere bat izan
badugula, geure bizitzaren autore izatearena. Hala ere, batzuetan
ahaztu egiten dugu, gatazkaren beldur garelako agian? Zergatik
eskatzen dugu gu geu izateko baimena?
Taldean gurekiko errespetua bermatzen ez dugunean, besteen
esku uzten ari gara gure autoritatea (autore izateko eskubidea).
Beharbada, ohartu egingo gara norbaiten jarrerak kalte egiten
digula, kontziente izan gabe hori mantentzen dugula guk geuk.
Izan ere, geure beharretan geure burua errespetatzen dugunean,
besteek ere errespeta dezatela ahalbidetzen dugu. Alderantziz,
gure beharrak zaintzen ez ditugunean, zer dago sakonean?
Beldurrak egon daitezke, bestearen gustukoa ez izatea edo bere
iritziak gu baztertzea, esaterako.
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Sinplea dirudi baina ez da hain erraza… Norbaiti egiten ari
den zerbait egokia ez dela adierazi nahi diogunean, zer gertatzen
zaigu? Nola bizi dugu? Edozein harremanetan (kasu honetan,
militantzian) besteak egiten duena gure autoritate faltaren
ondorio ere izan daitekeela planteatu al duzu inoiz? Hauetako
egoeraren bat antzeztuta ea zerbait mugitzen zaigun barruan.

6. Igerian
Hainbat egoera planteatuko ditugu jarraian, batzuk aukeratu eta egitea
da proposamena, rol desberdinetan geure burua kokatzera jolasteko. Guk
geuk ere asma ditzakegu egoera berriak, gure taldearekin lotura zuzena
dutenak edo beste barik, interesgarriak iruditzen zaizkigunak.
Helburua:
Ohiko egoerekin lotutako gure mugen identifikazio eta zaintza
praktikatzea.
Materiala:
-Egoerak eta rolak papertxoetan idatzita.
Prozedura:
Egoera bat aukeratu eta bertan azaltzen diren rolak papertxoetan idatzi
(taldekide gehiago bagara rolak errepika daitezke edo gure irizpidean
sinetsiz berriak sortu). Jarraian egoera altuan irakurri ostean, gutako
bakoitzak papertxo bat hartuko du eta besteoi erakutsi gabe bertako rola
antzezteari ekingo dio.
1. egoera: Bilera baterako lotuta gaude eta askotan errepikatzen den
egoera gertatu da...
Rolak:
1) Beti berandu datorrena eta azalpenik ematen ez duena naiz
2) Puntual iristen dena eta berandu datozenak irribarre batekin agurtzen

dituena naiz (nekatuta egon arren)
3) Ordurako iristen ez dena eta iritsi bezain pronto arrazoiak
zerrendatzen hasten dena naiz.
4) Puntual iristen dena eta egoerarekin haserre egon arren ezer esaten ez
duena naiz.
2. egoera: kaleko ekintza bat egiteko geratu gara...
Rolak:
1) Iniziatiba hartzen duena naiz, besteongan konfiantza izatea kostatzen
zait.
2) Egin nahiko nuke baina ez naiz esatera ausartzen.
3) Kide batek rol pasiboa egotzi dit nik ze funtzio bete nahi dudan
galdetu gabe eta nik onartu egin dut, nahiz eta ez zaidan gustatu.
4) “Norbait gustura ez badago, esan dezala!” pentsatzen dut nik
3. egoera: bileran adostutakoak aldaketak jasan ditu gero pote bat hartzen
tabernan eta ez geunden denok.
Rolak:
1) Bilera gehiegi luzatu ez zedin ez dut nire iritzia bota hainbat gauzari
buruz, gero pote bat hartzen bai, ordea.
2) Erabaki batzuk hartu dira eta gerora aldaketa batzuez informatu
naute, ni presente egon ez naizen balorazio baten ondorio. Ez zait
jarduteko modu egokia iruditu baina isildu egin naiz.
3) Zegokion momentuan ez dut nire iritzia eman babes falta sentitu
dudalako.
4) Ez dut nire proposamena bota eta argumentatu badakidalako
gero, beste hainbatetan bezala, azken orduko aldaketak egongo direla,
erabakitakoa eraldatuz.
Ariketarekin bukatzeko, hausnarketarako tarte bat hartzea da
proposamena. Rol-playing bitartean bizitakoa, gure eguneroko bizipenak
edota ondorengo esaldia izan daitezke abiapuntu: “Gure buruari ukatzen
diogun autoritatea da, hain zuzen ere, gure askatasuna lapurtzeko
gaitasun handiena duen epailea”.
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Pentsatu, sentitu eta egiten dugunaren jabe gara eta hortik
komunikatzeak badu bere balioa, norberaren garapenean (eta
honekin batera taldearenean) eragin zuzena duelako. Arriskua
ere badago, biluzik agertzen garelako besteon aurrean, baina
komunikazio zintzo batek egiteko eta eragiteko aukerak
biderkatzen ditu. Hona iritsita, hausnartu beharrean gaude:
NOLA eta NONDIK komunikatzen gara? NOLA eta
NONDIK ikasi dugu egiten?

Autozaintzari buruz aritu gara, norberaren ongizatea
bermatzeko neurriak martxan jartzearekin erlazionatuta. Baina
ez du zertan norberaren ardura soilik izan; indibiduala zein
kolektiboa izan daiteke; izaki sozialak gara, ez superheroiak.
Beraz, zergatik ez saiatu taldean konfiantza esparruak sortzen?
Delegatzeko oztopoa konfiantza bera bada, agian konfiantza
landu beharko genuke taldean, horretarako prest bagaude. Honi
buruz taldearen atalean sakonduko dugu.

2.1.3. BOTERETZE ESTRATEGIAK
(Atal hau neska* gazteontzako da)

Gazte mugimenduko hainbat taldetan, nahiz eta gune eta
espazio askeetan edota hauek eraikitzeko bidean dihardugun,
botere harremanak egon badaude. GaztEraiki topaketetan
elkartutako neska gazte desberdinen artean militantzia
esparruaren inguruko analisiari ekin genion: non ikusten
genituen trabak, ezinegonak eta zapalkuntzak eztabaidatzen aritu
ginen, batez ere zergatiaren bila, errora joz. Beraz, topaketetan
elkartutako neska gazte desberdinen testigantzetatik jaso eta
identifikatu ditugu hein handi batean gazte mugimenduko
militantzian orokortuak diren zapalkuntzak, ahalduntze
indibidualerako pausuak eraikitzeko.
Zeintzuk dira gure militantzian identifikatzen ditugun
elementu mugatzaileak? Noiz sentitu gara zapalduak
militantzian?

•Taldean berria izan naizenean

•Gai bat kontrolatzen ez dudanean

•Nire iritzia ez dudanean esaten edota ez denean kontuan
hartzen.
•Kritiken beldurrengatik isilik geratzea

•Jendeak ezer jakingo ez banu bezala tratatzen nauenean
•Asko dakien norbaiti nire iritzia ematean edo berarekin
eztabaidatzean

•Militantzian ahotsa altxatzen denean edota agresibitatea
dagoenean eta deseroso nagoenean
•“Rol maskulinoak” nagusi direnean

•Neskon aldarrikapenak bigarren plano baten daudenean

•Argumentuei indar gehiago emateko hizkera aldatu behar izaten
dudanean
•Lanegunetan emakumeok “gureak” diren rolak hartzea
•Nire rola oso markaturik egotea

•Militatzia taldean neska bakarra izatean

•Ez nautenean ulertzen edo ez naizenean azaltzen
•“Isterika” rola inposatzen didatenean

•Marko mixtoetan emozioak adieraztean

•Mugimendu feministan jende helduagoa dagoenean batzuetan
ez dut nire iritzia ematen gatazkak ekiditeko
•Kaleko ekintzetan edo ekintza publikoetan beldurra edo
ziurgabetasuna sentitzea
•Gazte izateagatik esperientzia falta

•Jakin behar dudala suposatzen denean

33

Nire iritzia ez denean
kontuan hartzen

•Pertsona bakar batzuen iritziak indarra duenean

•Pertsona helduak eta gizonak daudenean nire iritzia emateko
zailtasunak
•Guztiak zure ideiaren aurka daudenean

•Arazo kolektibo bat dena arazo indibiduala bihurtzen dutenean
•Ezkutuko lanak nire gain
Diagnostikoa: arazoa
Kaleko ekintzetan edo
ekintza publikoetan beldurra edo ziurgabetasuna
sentitzea

Boteretzeko estrategia
-Beldurrari edo sentitzen dugunari hitzak
jarri eta aitortzea gainditzeko pausu bat da.
-Ekintza burutu aurretik taldearen babesa
bilatu: oihu kolektiboa, azken momentuko
zalantzak argitu…
-Gure mugak onartu baina hauek mugitzera
ausartu.

Kritiken beldurrengatik
isilik geratzea

-Inork ez du edukiko zure ideia edo burutazioa zeuk bezain argi!
-Frogatu, saiatu, erori, okertu, seduzitu…
-Kritika zure ideiak jasoko du, ez zuk!
-Kritikek bide berriak zabaltzen dituzte
-Gure buruari erronka/ helburu txikiak jartzea ze polita den

Eztabaida batean ahotsa
altxatzen denean edota
agresibitatea dagoenean
(argudioak eman nahian
nagoelako)

- Intentsitatea gehiegi igo baino lehen taldean inor epaitu gabe mezu orokor bat bota:
“Peña, saiatuko gara lasaiago hitz egiten?”
-Eztabaidetan desadostasunak forma agresiboekin bideratu nahi dituztenak seinalatu,
argudioen planora itzularaziz (“oihu egiten
du argumentu gabe geratu ohi den ahoberoa”)
-Eta gure agresibitate erreprimitua kaleratuko bagenu noizbait?

Parte
hartzea

-Begirada aldaketa, fokua nigan: nola hitz
egin dut? Nola adierazi dut? Mezua eta gorputza bat zetozen? Nire iritzi edo proposamen horretan sinesten dut?
-Zure iritzia edo esango duzuna babestuko
duen norbaiten konplizitatea bilatu (aurretik,
momentuan bertan…)
-Momentu klabeetarako jarrerak, egoerak…
aztertuko dituen behatzailearen beharra
planteatu, iritzi guztiei balioa eta tokia
egiteko (bigarren plano batean geratu diren
iritziak berreskuratuz)

Nire rola markatuegia
egotea (adibidez, ezkuLan eta tuko lanak nire gain)
arduren
banaketa

-Ikusaraztea: “rol greba” tarte batez; erregistro bat egin, desorekak agerian uzteko eta
txandakatze bat planteatu.
-Autoanalisi bat egitea: eroso gaude rol
horretan? Ausartzen al gara beste lan batzuk
egitera?

Konfiantza falta egokitutako lana edo ardura
garatzeko

-Lan edo ardura hori garatu dutenekiko
konparazioak ekidin (egiteko modu berriak
egon daitezke).
-Gure hutsuneak zehazki non kokatzen
diren aztertu: ez dugu inoiz egin? Ez dakigu
zerbait egiteko pausuak zeintzuk diren? …
-Beharrezkoa bada laguntza eskatu (puntualki, denbora batean zehar,...)

Komunikazio zailtasunak Komunikatzeko zailtasunak txikitzea praktikarekin lortzen da, ez da berezko gaitasun bat. Beraz, praktikatu dezagun: ispilu
aurrean, espazio seguruetan, lagunartean,...
Ahotsaz gain, gorputza landu eta aztertzeaz
arduratu (nola eseriko gara? non izango
ditugu eskuak, zein keinu erabiliko ditugu?
nora edo nori begiratuko diogu?...)
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7. Boteretu ala hil
Helburua:
Gure taldeen analisia egin, oztopoak identifikatu eta berauek
gainditzeko estrategiak bilatu.
Materiala:
-Orriak
-Boligrafoak
-Estraza papera
Prozedura:
Banaka, ondorengo galderak buruan izanda, gure militantzia taldean
ematen diren zapalkuntzak identifikatuko ditugu: zeintzuk dira gure
militantzian identifikatzen ditugun elementu mugatzaileak? Noiz sentitu
gara zapalduak militantzian? Post-it bakoitzean muga bat idatziko dugu.
Ondoren, taldean konpartitu eta multzokatzen saiatuko gara (nahi
dituzuen multzoak sortu, eta batzuk multzorik gabe utzi behar badira
utzi!). Multzo horiek estraza zati batean idatziko ditugu, bakoitzaren
baitan post-itak itsatsiz. Horrela, denok ikusgai izango dugu ariketaren
bigarren partera pasatzeko. Adibidearen antzeko taula bat osatuko dugu,
bertan gure multzoak eta arazoak jarriz. Talde handia bada, multzoen
arabera talde txikiagoak eratuko ditugu zapalkuntza bakoitzari aurre
egiteko estrategia indibidualak bilatzeko.
Multzoak

Parte hartzea
Lan eta arduren
banaketa
Denbora eta
espazioaren
kudeaketa
...

Diagnostikoa: arazoa

Boteretzeko estrategia

2.2. TALDEA
Nire zaintza besteen/besteenaren gainetik al dago? Berekoia da
ala beharrezkoa? Zer da ni zaintzea? Zein da oreka? Lehentasunak
objektiboak dira ala subjektiboak guztiz? “Ni joan edo ez, berdin da”.
Noizbait pentsatu al duzu hori?
Oro har, zerbait aldatu edo hobetzeko beharragatik parte
hartzen dugu taldeetan, borroka baten baitako pieza aktibo
izateko eta proiektu bat aurrera eramateko grinagatik. Normalean
gure interes, behar, kezka, beldur eta ezinegon berdinak
edo antzekoak konpartitzen dituen talde bat bilatzen dugu,
esperientzia pertsonal eta politikoak espazio komun batean
partekatzeko. Kasu horretan, taldea babesleku gisa ikusten dugu
eskaintzen duen indar eta saretzeagatik, baina baita barrenak
husteko konfiantza eremu gisa ere. Izan ere, talde batean
parte hartzeak ere asko dauka pertsonaletik; pertsona moduan
garatu, beste iritzi batzuekin aberastu eta ikasi, ahaldundu,
norbanakoaren beharrak kolektibizatu… Finean, borroka
berdinarekiko edo zapalkuntza berdinarekiko enpatia sentitzeko
nahia izaten dugu, hortik abiatuta zapalkuntza horiek borrokaz
iraultzeko. Eta taldeak hori emango digulakoan sartzen gara
bertara, militatzera.
Pertsonala politikoa dela ulertuta, gure bizitzetako arlo
desberdinetako beharrak eta interesak taldean konpartitzen
ditugula esan genezake, baina ezin da egia absolutu gisa bota;
prast! Argi dago interes edo behar batzuek batzen dituela kideak
taldera, arrain-sardak bezala. Edonola ere, horrek ez gaitu
homogeneo bihurtzen; alderantziz, hain gara ezberdinak… hain
ezberdinak, ezberdintasun horiek kudeatu gabe gelditzen direla.

Taldeak ezin die kide guztien interes guztiei erantzun, baina
aitortza eta arreta bat behar dute interes horiek, talde bezala
funtzionatu nahi badugu; pasioak mugitzen gaitu, ez inposizioak.
Edonola ere, interes komunek izan beharko dute lehentasuna
(kontuan hartzekoa da interesak “kutsatu” egiten direla eta
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hor kriston potentziala dagoela, askotan ohartu ez arren).
Beraz, guztion interesak kontuan izan beharko ditu taldeak
baina pertsonek taldetik kanpo ase beharko dituzte baita ere,
taldearenganako espektatiba lorgarriak ezarriz. Izan ere, talde
batek, osasuntsu badago, sostengua emango digu, baina ez osoa;
ezin du gure ongizatearen ardura izan, norberak bere euskarri
propioak eraiki behar ditugu, pertsonalak zein kolektiboak.

8. Zurrunbiloa
Helburua:
Jolas honen ideia gaiarekin lehen kontaktua izatea da, norbaitek
sentsazio edo hausnarketaren bat konpartitu nahi badu, tartea eskainiz.
Materiala:
-Ezer ez
Prozedura:
Taldea bitan banatuko dugu, kopuruaren erdia baino gehiago parte
hartzen eta erdia baino gutxiago behatzen (behatzaileei ez eman
pautarik). Demagun 10 direla jolastuko duten pertsonak. Euren artean
zenbakiak banatuko dituzte 1etik 10era. Zurrunbilo askean ibiltzen
hasiko dira eta banaka ondorengoa egin beharko dute nahi dutenean
(ordena mantenduta, 1etik 10era): begiak itxi eta gorputza atzeraka
erortzen utzi. Taldeak jaso egin beharko du, lurreraino eramanez, jarraian
berriz ere zutik jartzeko. Denek egin ostean, behatzaile zein parte
hartzaileen artean hausnarketak konpartituko ditugu.
Iturria
Joxemi Zumalabe

Zer da zaintza? Badirudi modan jarri den hitza dela,
militantzia esparruan batez ere, baina guretzat zer esanahi duen
identifikatu arte hutsik egongo da. Zaintza momentu oro nahi
dugun hori egiteko aitzakia bihurtu da, zaintza bera nola ulertzen
dugun hausnartu gabe. Beste batzuei elkar ezagutza eta egoera
pertsonalen partekatzea datorkie burura zaintza diogunean,
baina hori bakarrik al da zaintzea? Produktiboa al da? Non dago
muga?

Badirudi barrura begira dauden taldeek autozaintza bermatua
dutela, espazio erosoak direla, eta kanpora begira soilik
daudenetan ez duela garrantziarik (aitorturik ez behintzat)
pertsonak nola dauden, eraginkortasuna baita helburua. Barrura
begira bakarrik bukatzen dugunean ez al dugu iparrorratza
galtzen? Eta eraginkortasunaren izenean suntsitu nahi dugunaren
patroi berdinak erreproduzitzen ditugunean? Ezin al du
militantzia esparruak osasuntsua eta eraginkorra izan aldi berean?
Talde izaera egonkorrak ze osagai behar ditu?
Zaintza hitza zerutiar bilakatzeko arriskua hortxe dago,
mugez, odolez, taupadaz bete ordez, guk geuk haragiztatu ordez,
guztiaren gainetik dagoen indar orojakile bat bailitzan. Zer
dute zaintzak leku handiagoa duela sentitzen dugun espazioek?
Pertsonen zaintza beti beste guztiaren gainetik ezartzen dela
iruditu zaizu inoiz? Ez al dugu alboratzen batzuetan batu gaituen
indar eraldatzaile hori ondokoaren edo norberaren etengabeko
ongizatearen izenean? Agian orduan kideak pisu handiagoa
hartzen du taldeak edo proiektuak baino… Zenbatero hitz
egiten dugu talde osasunaz? Nola egiten ditugu lan banaketak?
Borroka espazioak (eta, bereziki, borroka espazio ez-mistoak)
espazio asketzat hartzen ditugu, per se? Eta letra larriz idatzitako
ongizate hori nola eraikitzen da? Noren asebetetzez? Askatu
gabeko korapiloak...
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9. Tripulazioa
Helburua:
Taldeko elementu desberdinei buruz hausnartzea eta adostasunak
bilatzea.
Materiala:
-Orri zuriak
-Boligrafoak, margoak, errotulkiak
-Elementuen zerrenda
-Kartulina edo estraza
Prozedura:
Banaka:
Marraztu zure taldea: bakoitzari paper bana banatu eta 3 koloretako
margoak erabiliz, konpartitzen duten militantzia taldea irudikatuko du
bakoitzak. Margo bakoitzak taldeko ezaugarri bat irudikatuko du:
- Gorria: espazioa
- Berdea: pertsonak
- Urdina: komunikazioa (Zein baliabide erabiltzen ditugu eta nola?
Zertarako?)
Lan talde txikietan (3-4 pertsona):
Erronda bat egin marrazkiak konpartituz. Hitz eginez, marrazkian
azaldutakoan sakontzeko aukera izango dute. Marrazkien arteko
antzekotasun/diferentzien inguruan eztabaidatzea da helburua.
Jarraian, eztabaida bideratzeko elementuen zerrenda bat banatuko zaie.
Ondorengo elementuek talde bizitzan eragiten dute, beraz, elementu
horiek modu osasuntsuan eta kolektiboan kudeatzea garrantzitsua da
taldearen zaintzaren ikuspegitik. Zure taldean 0tetik 10era ondorengo
elementuen garrantzia kokatu:
Komunikazio kanalak (emaila, whatsappa, ahoz ahokoa...)
Asanbladak (eta nola egiten ditugun)
Aniztasunaren kudeaketa

Mimoak edo hurbiltasuna
Ausentziak
Denbora
Aktak
Jolasak
Kideen arteko sexua, rolloak...
Momentu ez formalak (parrandak, kafeak, egoera pertsonalen
ezagutza..)
Harrerak
Azkenik, eztabaida ostean, taldearen definizio bat osatu beharko dute:
«zer da taldea?» «zer da taldea zaintzea?»
Plenarioan
“Zer da taldea?” galderaren ideia zaparrada egingo dugu. Talde
bakoitzak besteokin konpartituko du ateratako haien talde kontzeptua/
definizioa (euskarri modura kartulinan definizioak idazten joan). Lan
talde txiki bakoitzak interbentzio bat egingo du eta denboraren arabera
denon txanda pasa ostean debatea zabalduko da.
Iturria: Joxemi Zumalabe
10. Enbata
Helburua:
Taldea bizitzaz hausnartzeko balioko duen ariketa, baina baita gure
talde osasuna desmuntatzeko ere, tinteroan ezer utzi gabe talde bezala
gure esperientziak hustuz.
Materiala:
-Taula
-Orri zuriak
-Boligrafoak
Prozedura:
Taldean ematen diren egoera ez osasuntsuak ateratzen saiatuko
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gara ariketa baten bitartez. Banaka emozio ezberdinak sentitu ditugun
egoerak deskribatuko ditugu (emozio guztietan egoerak gogoratzen ez
baditugu lasai, baina astindu burua, nahastu barrunbeak!).
Noiz sentitu zara...?
…haserre
…errudun
…zapaldua
…zapaltzailea
…ziurgabe
…maternalista/paternalista
…errealitatetik urrun
…eszeptikoa
Sentimendu bakoitzarekin izandako bizipenak taldean konpartituko
ditugu, norberaren mugak zainduz, erronda itxi batean (besteok gure
iritzia eman gabe). Jarraian, idatzitako egoera batzuk aukeratuko ditugu,
taldean lantzeko, bakoitzak baloratu dezala zeintzuk. Asmoa, plano
inkontzienteago batean jazotakoa kontziente egitea da.
Egoera berriz azaldu eta gainontzeko taldekideek euren burua
kokatuko dute momentu horretan nola jokatu zuten eta nola bizi izan
zuten antzeztuz.
Bukatutakoan, beherago azaldutako galdera edo aspektuen bueltan
joango gara egoerak aztertzen:
1. Egoeran parte hartzen duten aktoreak (esplizituak, inplizituak,
aktiboak, pasiboak...) zerrendatu.
2. Aktore bakoitzak nola parte hartzen du? Zer egiten du (edo ez
du egiten)? Zer esan eta zer esan gabe utzi? Begiradak, gorputzak,
posturak… zer adierazten dute?
3. Parte hartzeen elkar eraginak taldean: nola eragiten du taldean
bakoitzaren parte hartzeko moduak? Zer dakar berekin? Zer
ezkutatzen da eta zer nabarmendu?
4. Taldeko kideek, edo taldeak talde gisa horrela parte hartzeak,
zein ondorio dakarzkio egoerari? Nola aldatzen dute, baldintzatzen
dute, tenkatzen dute, lasaitzen dute, desbideratzen dute… egoera?

Taldea ardura maila desberdinak asumitzeko prest egon behar da
orduan? “Baina konpromisoa totala izango da hartu dugun ardurarekiko”.
Eta nola neurtzen da konpromisoa? Hor sartzen da taldekideen arteko
komunikazioa, disponibilitatea hasieratik argi utziz erraztuko dena.
Egoerak aldatu egiten dira baina etorkizunaz hainbeste pentsatu
ordez, orain eta hemen, zenbat denbora dut honi eskaintzeko? Uneoro
justifikatzen ibili behar izatea nekagarria den bezala, taldearentzako
uneoro pertsona batzuen presentzia zalantzan egoteak ere energia
xurgatu egiten du. Baina disponibilitatea nola neurtzen da? Noiz da
zilegi ezin dut bat? Edo norentzako da zilegi…? Edonola ere, taldeak
konpromiso minimo batzuk dakartza berekin (momentu jakin batean
edo egunerokotasunean); taldekideen disponibilitateak konpromiso
horiek betetzeko lain ez badira, zer gertatzen da? Lan karga txikiko
pertsonak dauden taldeetan txanponaren beste aurpegia ere badago, lan
karga oso handiko pertsonak.
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11. Itzaletik eguzkitara
Helburua:
Taldean burutzen diren ardura, rol edo lanak behatuko ditugu, nola
banatzen diren eta nork egiten dituen aztertuz, taldean balioan jartzen
diren lanak zehaztuz, eta hortik abiatuta ezkutuko lanak ikustarazi eta
ardurak orekatzeari begira jarduteko.
Materiala:
-Post it-ak
-Estraza edo pankarta
Prozedura:
Banaka, taldean ematen diren rol eta ardurak identifikatuko ditugu:
post it bakoitzean rol bat. Ondoren, plenarioan konpartituko ditugu eta
taulan kokatzen joango gara denon artean adostuta. Taulan kokatzerako
orduan hurrengo irizpideak jarraituko ditugu:
-Taldean balioan jartzen direnak
-Taldean balioan jartzen ez direnak
-Taldean ikustarazten direnak
-Taldean agerikoak ez direnak (ezkutukoak)
Bisualak/
agerikoak

Balioan jartzen direnak

Balioan jartzen ez direnak

Ezkutukoak

Plenarioan taularen gainean hausnartu, galdera hauekin lagunduta:
•Nork betetzen du zein? Nola banatzen ditugu ardurak?
•Zeinekin sentitzen gara gusturago?
•Zeintzuei ematen zaie balio gehien? Zergatik dela uste duzue? Eta nola
baloratzen (kuantifikatzen?) ditugu?
•Zer daukate ezkutuko lanek komunean?
•Zenbat esfortzu eskatzen du bakoitzak? Esfortzu fisikoa, mentala,
denborazkoa, jarrerazkoa, diskurtsiboa...

Beraz, goazen kontziente izatetik haratago ardura horietatik
ere iraultza egitera, ezkutuko lanei ikusgarritasuna ematera
eta ardurak orekatzera, rolen araberako lan banaketa ekidinez.
Taldekideen zaintza, eta hortaz taldearena, ikusezin geratzen
da eta asko kostatzen zaigu daukan balioa ematea, konturatzea
atzeko lan hori gabe militatzea oso zaila dela.

Kontraesan nahaspila honetan hainbat oztopo ditugu:
sentimenduez hitz egiteko praktika falta; zaintzaren oreka ez
topatzea (edo beharrik ez ikustea edo zentzu gabe jardutea honen
izenean); konpromiso edo zintzotasun falta… Hauez gain beste
bi oztopo nagusi denbora eta presioa izaten dira. Helburu eta
plangintzen menpe bidearen nolakotasuna ahaztea gerta daiteke.
Beharrezkoa da NOLA ibiltzen ari garen behatzea, iruditzen
zaiguna eraldatzeko, modu berriak sortzeko. Beharrezkoa den
moduan batzuetan, eguzkia sartu aurretik iritsi nahi badugu,
lasterketatxo bat egitea, elkarrekin; beti ere, ahaztu gabe, bihar ere
argituko duela egunak!
Kide batzuen beharrak beste batzuenak baino gehiago kontuan
hartzen direnean, hor sortzen dira (ere) botere harremanak. Hala,
kide batzuk handiago dira taldeetan, eta ez gabiltza tamaina
fisikoaz. Zergatik sentitzen dira batzuk txikiago? Handiek
txikitzen dituzte? Edo txikiak txiki izatea erabakitzen du?
Kideen arteko harremanek zeresan handia dute taldean,
horren araberako harreman sareak sortzen baitira, batzuk beste
batzuengandik hurbilago daude, beste batzuk urrunago, urrunegi
agian… Saretik kanpo egoteraino, eta orduan, talde hitzak ba ote
du zentzurik?

Taldea… zer datorkigu burura? Zein espazio hartzen dugu guk taldeko
kide garen heinean? Edo, beste leiho batetik ikusita… zein leku hartzen
du taldeak gure espazioan, gure bizitzetan? Batzuk erdigunean kokatzen
dugu, beste batzuk albo batean. Zenbat buru hainbat aburu diote; zenbat
kide hainbat lehentasun. Desoreka sortzen da. Legitimoa da?
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Talde batean sartzea zurrunbilo batean sartzea omen da,
bueltaka, kolpeka, laztanka, konstantzian, gorabeheraka.
Irregularra da, baina erosoa aldi berean. Itxuraz talde irekiak kasu
batzuetan; itxiak besteetan. Baina… ez al gara kideak irekiak
edo itxiak garenak? Edo agian kideen arteko harreman motak
estutzen edo zabaltzen du taldea.
Barrura begira, ziur komunikatzeko tresnek eta moduek
badutela zer esana taldeko kideen harremanetan. Gaur
egun badaude euskarri digitalean oinarrituriko harremanak,
komunikazioa elkar ikusi gabe egiten dutenak. Zenbat mezu
ezkutatzen dute mugikorrek? Zenbat keinu, zenbat sentimendu,
zenbat intentsitate, zenbat umore on edo txar.

Bileren baitan zein espazio informaletan gaudenean guzti
horiek lekua hartzen dute. Komunikazioa bi noranzko (edo
gehiagotan) egitean datza, igorle eta hartzaile, biak, izaten ikasiz.
Hala ere, noranzko bakarreko komunikazioa ere badago talde
askotan (entzule guztiak bereganatzen dituztenak), edo bidetik
galtzen direnak, edo mozten direnak edo entzulerik ez dutenak…

Asanbladei behar baino garrantzia gutxiago ematea gerta
daiteke. Baina erabakiak hartzeko espazio diren neurrian (besteak
beste), ondo aztertu beharko genuke nola prestatzen ditugun,
zein gairi eskaintzen diogun tarte handiagoa, gaiok nola botatzen
ditugun, nork… Asistentzia eta aktei behar besteko garrantzia
ematen al zaie? Denboraren kudeaketa ere, eskas baloratzen
dugula dirudi, nahiz eta puzzleko pieza handia izan…
Zer gertatzen da jakintza aniztasunarekin? Zalantzarik gabe
ezagutza guztiek dute lekua taldean, eta denak balioan jartzea
dagokigu. Horrek ez du esan nahi denok denetik eta sakontasun
berean ezagutu behar dugunik. Anitzak gara eta denok dugu zer
ikasi eta baita zer eskaini ere. Boteretzea bilatzen dugu, nork bere
erritmo eta lekutik.

Talde osasuna, kohesioa, harremanak, korronteak, inertziak,
ohiturak…Taldearen baitan badira beste mila elementu kontuan
har daitezkeenak: aniztasuna, kideen arteko sexua, rolloak,
momentu ez formalak, mimoak eta hurbiltasuna… Elementu
guzti horiek, nola eragiten dute nigan eta nola proiektuarengan?

Botere harremanez hitz egin dugu maiz baina jarri al gara
inoiz geure taldeetakoak aztertzera? Zeren araberakoak dira?
Neska - mutil - gazte - heldu - esperientziaduna – hasi berria…
Irakurketa sinplerik ez, beraz, intersekzionalitateak ezkutuko
bihur ditzake batzuk eta gure ardura izango da hauek azaleratzea
edo zein muga suposatzen duten jakin eta hauekin zer egin
adostea.

12. Largabista
Helburua:
Gure taldearen analisia egitea, ditugun botere harremanak identifikatu
ondoren oztopoak nola gainditu eztabaidatzeko.
Materiala:
-Orriak
-Boligrafoak
-Kutxa bat
Prozedura:
Bakoitzak modu pertsonalean orri batean idatziko du noiz sentitu
den taldean gutxietsia, zapaldua, mindua beste taldekide batengatik/
batzuengatik. Erdian dagoen kutxa batean sartuko ditugu orriok eta
behin guztiek amaitutakoan dinamizatzaileak banan-banan aterako ditu.
Gainontzeko guztiak lerro zuzen batean jarriko dira dinamizatzaileak
egoerak irakurtzen dituen bitartean: batzuk zapaltzaileen aldera pasatuko
dira eta besteak kontrako aldera, zapalduen aldera. Hau da, egoera
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bakoitza irakurtzean, zapaltzaile moduan jokatu dugula uste dugunak
edo konplize izan garenak alde batean kokatuko gara eta zapalduak
sentitu garenak kontrako aldean.
Dinamizatzaileak galderak egingo ditu eztabaida pizteko:
Norengandik/Norekiko sentitu zara horrela? Zein egoeratan?
*Norberaren esku pertsona konkretu baten izena aipatzea (beharizana
ikusten bada) edo ez.
Pertsona edota egoerak errepikatu dira ariketan zehar? Pertsona
horrekiko nola jokatu du taldeak? Nork dauka egoera iraultzeko ardura?
Zapaltzaileak? Taldeak? Zapalduak...?

Zentzu honetan, botere harremanen kudeaketa kontzientea eta
kolektiboa egitea litzake proposamen egokia, botere asimetriak
eragiten dituzten zapalkuntzak gainditze bidean. Horretarako,
pribilegio batzuei uko egiten duten jarrerak eta ahalduntze
prozesu pertsonal-kolektiboak behar ditugu. Hau ahalbidetzeko,
gure buruak birpentsatu eta zalantzan jartzeko prest egon behar
gara. Hau da, gure botere posizioaz jabe izateko prest.

Edonola ere, botere posizioa aldakorra izan daiteke; izan ere,
zapalduak egoteak ez du esan nahi botererik ez daukagunik, ez
eta kasu askotan pribilegio edo zapaltzaile posizioak ez ditugunik.
Boterearen ulerkera konplexu honen aurrean, nola planteatu
beharko genuke eraldaketarako subjektua eta mugimendua?

13. Arrain txikien desafioa
Helburua:
Zapaldua ahalduntzera bidean, zapaltzailearen pribilegioak kentzera
begira eta taldeak desboteretze/boteretze horretan aktibo jokatuz botere
gudak gorpuztea.
Materiala:
-Klariona bat
Prozedura:
Hasteko lurrean klarionaz zirkulu handi bat margotuko dugu.
Aurreko ariketan ateratako botere harremanen zerrenda bat egingo
du dinamizatzaileak eta egoera bakoitzari izenburu bat jarriko dio,
esaterako: adinagatik egon den botere harremana izan bada, ADINA.
Hasierako ariketan ateratako rol banaketak hausnartzetik gorpuztera
pasatuko gara. Dinamizatzaileak izenburu bat esaten duenean,
zapalduetako batek zapaltzaile bat desafiatuko du eta aurretik marraztuta
geneukan zirkuluaren barrura sartuko dira biak (*).
Kideetako bakoitzak bestea zirkulutik kanporatzea lortu beharko du.
Honekin, zapaltzaileak bere boterea mantentzen jarraitzeko saiakera
egingo du eta zapalduak zapaltzailea boteregabetzeko ahalegina. Baina
zapalduak laguntza izango du, izan ere, egoera horretan zapaldu sentitu
diren gainontzeko kideek zapaldua zirkulutik ez ateratzeko nahi haina
trikimailu egin ahalko dituzte, bat izan ezik: ezingo dute zapaltzailea
ukitu. Horrela aurreko ariketan atera zaizkigun botere harreman guztiak
lehian jarriko dira, zapaldu eta zapaltzaileen arteko gudak irudikatuz.
(*) Egoeraren batean zapaltzailerik ateratzen ez bada, egoera beste
modu batera aztertu beharko da, izan ere zapaltzaileak bere burua
zapaltzaile identifikatzen ez duelako izango da.
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14. Boterearen garroak
Helburua:
Zapalduak ahalduntzera bidean, zapaltzailearen pribilegioak kentzera
begira eta kide bakoitza desboteretze/boteretze horretan aktibo jokatuz
boterearen eskuratzea gorpuztea.
Materiala:
-Kolore desberdinetako zapiak/zakar poltsak (aurreko ariketetan
identifikatutako botere harreman bakoitzarekin lotutakoak: botere
harreman bat, kolore bat)
Prozedura:
Aurreko ariketan identifikatutako botere harreman bakoitzari kolore
bat emango diogu, eta argi utziko dugu kolore-botere harreman erlazioa
kartulina edo arbel batean. Kolore horrek adierazten duen botere
harreman horretan pribilegiatua denak, zinta bat hartuko du. Horrela
kide batzuek bost, hiru, bat edo zero zapi izango dituztelarik. Zapi horiek
gerritik zintzilikatuko ditugu, olagarro baten garroak bailiran, baina lotu
gabe.
Helburua honakoa izango da: zapien jabeak direnak, botere garroen
jabeak, zapiak babestu beharko dituzte eta ez dituzten koloreak
lortu. Zapirik ez duenak ahalik eta zapi gehien kendu beharko ditu
desboteretzea irudikatuz. Lapurtutako botere garro bakoitza eskuan
gordeko dugu eta garro guztiak kendu direnean jolasa bukatutzat
emango da. Hori bai, hasieratik botere horrekin identifikatu den kideak
ezin izango du berak izan dituen kolore garroak lapurtu.

Beraz… zer da taldea?

Hainbeste definizio, elementu, ezaugarri… Hitz guztiak jostea
zaila da, baita laburtzea ere. Laburpen lanak efikazak dira edo
hobe ideia guztiak plasmatu? Tira, tarteko zerbait, bakoitzak nahi
duen moduan interpreta ditzala!
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Borrokarako esparru
a eta
borrokarako tresna,
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taldea bere osotasun
ean
bai taldeak ematen
dituen
bitarteko eta errazt
asunak.
Heldulekuak.

Interes, behar eta he
lburu
batzuk konpartitze
n
dituzten kideen m
ultzoa
izan daiteke taldea
. Hori
bai, multzo hetero
geneoa,
pertsona anitzez os
aturikoa.
Baina ez kideen ba
tuketa
sinplea, baizik eta
“gu”-aren
kontzientzia barne
hartzen
duena.

Taldean inbertitzea
proiektuan inbertitzea da,
eta talde osasuntsu bat
kidearentzako sostengu
izango da. Elkar trukea eta
elkar zaintza.
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2.3. PROIEKTUA
2.3.1. ITSASORATZEA
Aurreko ataletan Nian eta Taldean murgildu gara, bakoitzaren
tripak arakatuz. Triangeluaren hirugarren aldeari erreparatzeko
unea iritsi zaigu. Orain arte, Nia eta Taldeari eman diegu
garrantzia, baina iparrorratza proiektua dela ahaztu gabe;
helmuga soil bezala ikusi ordez arreta bidean jarrita. Horregatik,
taldea eta pertsonen hausnarketan geldiuneak egitea da
proposamena, bertan korapilaturik geratzeko baino proiektuaren
eraikuntzan sakontzeko.
Ainguran zehar, behin eta berriro aipatu ditugun hiru
elementu izan dira Nia, Taldea, eta Proiektua. Bakoitza izaera
propioarekin baina elkarreraginean ezinbestean. Militantzia
ereduaz hausnartzean, zaintzaz aritu gara. Hiru elementu
hauen zaintza beharrezkoa izango da, baina ez era isolatuan
eta besteei erreparatu gabe. Gakoa orekan dago; pertsonak,
taldea eta proiektuak zainduak egotea suposatzen duen zaintza
hirukoitzean, hain zuzen ere.

Ni zaintzeko taldea eta proiektua oztopatzen badira, zaintza ote da?
Taldearengandik zainduak sentitzea espero dugu, hori izaten da gure
espektatiba. Hain zorrotzak al gara taldeari eskaintzen diogun arretaren
kalitatearekin?
Nor arduratzen da zaintzaz? Eta “naturalki” ateratzen ez bazait, zer?
Izaerarekin lotuta dagoen ezaugarria da zaintzea? Denontzat onuragarri
bada, denon ardura izan beharko luke? Nigandik urruti sentitu badut ere
praktikarekin ikas dezaket?
Goazen zaintza hirukoitzarekin lotutako egoera
errealak praktikatzera!

15. Hirukiaren dantza
Helburua:
Aurretik hitz egindako guztia kontuan hartuta, talde bizitza osasuntsu
baten bidean, egoera horiek kidea-taldea-proiektua ikuspegitik nola
kudeatuko genituzkeen adostu. Proposamenak planteatzea da ideia
(prebentziotik zein irtenbide planotik).
Materiala:
-Egoerak papertxoetan idatzita
Prozedura:
Jarraian militantzian eman ahal diren egoera posible batzuk
identifikatu dira. Taldearen arabera multzoka jarri (3-4 pertsonakoak)
eta egoerak talde txiki guztien artean banatuko ditugu (taldean eman
den beste adibideren bat landu nahi bada, aurrera!). Egoerak patxadaz
irakurriko ditugu eta hirukiaren erpin guztiak kontuan izanda bakoitzean
nola jardun beharko genukeen pentsatuko dugu, hirukiaren zaintza
bermatzeko gure taldeari egokitzen zaizkion irtenbideekin. Talde
txikietan atera diren proposamenak konpartituko ditugu eta gure taldean
presente izango ditugu aurrera begirako jardunean.
EGOERAK: Zaintzaren inguruko gai proposamenak
1) Zuen asanbladak urtean behin ekintza bat egiten du, kalean
eragiteko helburuarekin. Asanblada jendez aldakorra da. Aurten, 20
kideko taldetik, 5 lagun animatu dira parte hartzera. Lehen aldia
da hau gertatu dela eta parte hartu dutenen eta ez dutenen artean
tentsioa dago.
2) 8 urte daramatza martxan gure taldeak. Urtero egiten dugu
bilera bat jende berria sartzeko. Jende nahikotxo hurbiltzen da
baina gutxira kide berri gehienek utzi egiten dute taldea.
3) Kolektibo batean egun berezi bat antolatu da. Lan banaketa dela
eta (aurretik eta egunean bertan) liskarrak sortu dira taldean.
4) Bileretan egia absolutua dutela uste duten bi kide daude eta
arazoak sortzen dira erabakiak hartzerakoan.
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5) Asanbladatik kanpo egon diren zurrumurruek eragin negatiboa
izan dute taldean.
6) Konpromiso maila desberdinen kudeaketa desegokiak arazoak
ekarri ditu taldera.
7) Taldean norberaren zaintzari garrantzia ematea adostu dugu
baina konturatu gara, egoera konkretu baten aurrean, erabaki
honek arazoak sortu dizkigula zaintza kolektiboa bermatzeko.
8) Ilusio eta motibazio falta dago taldean; paperak dena eusten
duenez, esaten eta egiten dugunaren arteko amildegiak frustrazio
egoera batean gaitu eta ez gara gai egoerari buelta emateko.
Inertziaz jarduten dugu azkenaldian eta zenbait kidek duten
etsipen jarrera talde osora zabaldu da.

Pertsona, norbanako, militante
gorputz, bizipen, izate
bakoitzak bere esentzia darama
taldera, proiektura, egunerokora
erreka bat, NIa,
azken finean,
arrainez betea
Gure mugak, ardurak
ezinegonak, gogoa, denbora
energia eta dudak
batzuk norberaren esku
zaintzea eta lantzea
beste batzuek taldean badute lekua

NIa eta TALDEa
errekak
PROIEKTUAren bizileku den
itsasoaren bila
honen kalitatea eta osasuna neurtzeko
erreken egoera ez da nahikoa
PROIEKTUen itsasoan ez galtzeko
bost zentzumenak dira beharrezko
oreka-desoreka dantza zoroan
itsasoratzeetan
begirada eta gogoa

Bigarren erreka, TALDEA bera
pertsonen gehiketaz harago
mugimendu propioa duena
harremanak, rolak, ohiturak
idatzitakoak eta ahaztuak
badago bertan zer zaindu
inertziaren legeak tranpatiak
baitira
eta bideak egiten bagaitu
egin dezagun esanguratsu
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2.3.2. AINGURA BOTA!
Proiektua bera zaintzea, beraz, ez da soilik norbera eta taldea
zaintzetik bermatuko, proiektuan jarri beharko dugu fokua.
Proiektua taldearen interes eta indarrei egokitua egongo den
heinean, tokian tokiko eta unean uneko beharrei ere erantzun
beharko die. Baina, maila berean, proiektua anbizioek bultzatuta
egon behar da etengabe, purismo hutsean erori gabe, ez eta
inertziak eramanda zentzugabean aritu. Horregatik, noizean
behin proiektua eta bere baliagarritasuna berrikustea beharrezkoa
izango da egoera eta jendea aldatuko direlako, baina baita iparra
ez galtzeko ere.

Dinamismoari aitortza eta balioa ematea da proposamena.
Baina kontuz! Proiektuak bat batekoak, berehalakoak, “erabili eta
botatzekoak” bilakatzearen arriskua dago. Proiektu bat baldintza
eta behar izan zehatz batzuei erantzuteko sortzen bada eta sortu
deneko baldintza horiek moldatu edo aldatu baldin badira ere,
ez du esan nahi proiektua zaharkituta dagoenik. Unean uneko
baldintza, behar eta testuinguruari erreparatzea garrantzitsua da,
dena da aldakorra, baina sarritan begirada aldaketan egon daiteke
gakoa; zer baino, nola azter dezagun.

16. Zertarako txalupak?
Helburua:
Esku artean dugun proiektu bat lurreratzea, bere funtzioen
kontzientzia hartu eta iparra ez galtzeko. Praktikotasuna eman eta
inertziaz ez jardutea da asmoa, proiektuak eguneratuz behar izatekotan.
Materiala:
-Orria
-Boligrafoak/Margoak
Prozedura:
Aukeratutako proiektua irudikatu paper batean, era sinple batean,
marrazki baten bidez (adibidez, gaztetxea, elikadura burujabetza gida,
erasoen kontrako protokolo bat). Irudi bakarra behar dugu, beraz, gutako
batek egitearekin nahiko, edo era kolektiboan marraztea izan daiteke
beste aukera bat.
Borobilean eserita, erronda arin batean, irudia elkarri pasako diogu.
Gure txanda iristean “zertarako balio du?” galderari erantzun beharko
diogu. Bat batean datorkiguna esatea da ideia, barre egiteko beldurrik
gabe!

Askotan leloen bidez lortzen dugu gure mezua era erraz eta
argian komunikatzea. Lelo horien asmoa kanpora begira jendeak
gure baloreak, intentzioak eta proiektuak ezagutzea da; gure
buruaren berrespen gisa ere bai, helburua zein den gogoratzeko.
Baina lelo hauek, berrespen eta intentzio izatetik at, utopiko gisa
irudikatzen ditugun heinean eta norabidea galtzean, slogan edo
salmenta produktu hutsean geratu daitezke.
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17. Telegramak
Helburua:
Aldarrikapen mezuetatik berauek gauzatzeko egindako ekintzetara
gure taldeak mantentzen duen oreka. Mezuaren eta ekintzaren arteko
hurbilketa egitea da xedea.
Materiala:
-Ezer ez
Prozedura:
Irudietako lelo hauek hizpide gure taldearen jardueraz hausnartuko
dugu, slogan eta ekintzen arteko oreka bilatuz. Hurrengo galderak
lagungarri izan daitezke:
•Zenbateraino hurbiltzen da egiten duguna esaten dugunera?
Gure sloganek gure jarduna islatzen dute? Eta alderantziz?
•Ulertzen al dute, taldekoak ez direnek, mezuekin adierazi nahi
duguna? Nola ulertarazten dugu hori?
•Noraino da lasai geratzeko modu bat? Zerbait egin dugunaren
patxada? Minimoak egitea omen da askotan... “Bueno, behintzat
pankarta batzuk jarriko ditugu ez?”
Aztertu zuen/gure sloganetako hitzak, hitzen esanahiak, metaforak,
sinbologia...

18. Urpekaritza
Egin dezagun memoria apur bat, zeintzuk izan dira gure
proiektuarekin loturik erabili ditugun azken leloak? Norentzat zen
mezua eta iritsi al zitzaien? Zenbateraino neur daiteke pankarta, kartel
edo bestelako euskarri bateko mezuaren eragina? Guk bakarrik ulertzen
badugu, betetzen al du funtzioa?
Leloak sortzeko hamaika modu dago, hainbat faktoreren menpe
dagoelako: momentua, taldea, testuinguru politikoa, helburua,
erregistroa... Hamaika modu eta guk, hemen eta orain, geurea.
Irudimena, errimak, argitasuna, metaforak… baloratzekoak dira baliabide
desberdinak, unean une, nondik sortuko dugun erabakitzeko.
Leloek lelotu baino lehen, hainbat gako, gure hurrengo proiektu edo
ekintzak diseinatzeko.
Helburua:
Gure proiektuaren kanpora begirako mezuak nola sortzen ditugun
aztertzea eta berriak sortzerako orduan hainbat alor kontuan hartzea.
Materiala:
-Txantiloiak
Prozedura:
Azkenaldian edo normalean erabiltzen ditugun mezuak (kartelak,
pankartak, sare sozialak, oihuak…) txantiloiaren bitartez aztertuko
ditugu, gure asmoetara zenbateraino hurbiltzen diren ikusteko.
Erabilitako mezu bat aukeratu eta txantiloia hizpide izanda berau
aztertzea da proposamena.
LELOAK AZTERTU ETA EGOKITZEKO TXANTILOIA
Nor da hartzailea?
Zenbat mezu daude?
Hartzailearen arabera…
- Honen berri ez duen batek zer ulertuko du?
- Zein izango da iritsiko zaion mezua?
Bat datoz tonua eta helburua?
Definitu hitz batekin zabaldu nahi duzun mezua:_____________
(idatzitakoarekin bat dator helburua?)
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Behin aztertuta, joan gaitezen egoera erreal bat irudikatzera. Imajinatu
herri mugimendutik at dagoen pertsona bat gerturatzen dela (turista
bat, antolatu gabeko gazte bat …) eta plazaratzen ari garen mezuari
buruz zerbait esaten digula: galderak, kontraesanak, interpelazioak,...
Zirikatzera dator. Beraz, goazen rolak banatzera eta antzeztera,
irudimena martxan eta barre apur bat egiteko prest!

Proiektu berri baterako ideia bota du taldekide batek eta
automatikoki burua martxan jarri zaie batzuei. Jende nahikoa
al dago proiektua aurrera ateratzeko? Taldea erreko du? Datak
ikusita aproposa al da orain hastea? Ba al daukagu baliabide
ekonomikorik? Beharrezkoak al dira? Nola bideratuko dugu
komunikazioa? Galdera zaparrada horiekin lehen iritziak irteten
hasi dira, eta taldekide gehienek zeren inguruan hausnartu jakin
gabe, proiektua eraikitzen eta forma hartzen hasi dira, erantzun
bizkorrenak pentsatu dituztenen erritmora.

Proiektuaren nondik norakoak planteatzeko gaitasuna
ibilbide militante baten ondorioz garatzen da, ikasi egiten
da, eta normalean, oso ohitura gutxi egoten da gaitasun hau
konpartitzeko. Horregatik, proiektuaren eraikuntza prozesuan
arreta berezia jartzeak proiektua modu kolektiboago batean
eraikitzea eragingo du eta taldekideak subjektu aktibo sentitzeko
aukera eskaintzen du.

19. Kozinatzen
Errezeta berri bat kozinatu behar dugunean, arreta berezia jartzen
dugu jarraibideetan: zenbat jenderentzat prestatu behar dugun janaria,
zenbat eta zeintzuk diren behar ditugun lehengaiak, zein material eduki
beharko dugun eskura eta zenbat denbora behar izango dugun guztira
janaria prest izateko.
Helburua:
Proiektua modu sinplifikatuan irudikatzean taldekide gehienen parte
hartzea sustatu, paradoxak planteatu eta egoerak analizatzeko gaitasuna
eskuratzea.
Materiala:
-Errezeta eredua
-Papera eta boligrafoak
Prozedura:
Sortu nahi dugun proiektua buruan dugula, honen egikaritzea
planifikatuko dugu. Horretarako jaki baten prestakuntzarako errezeta
baten formatua kopiatu eta, sukaldari, jankide, osagai eta prozedura
zehazten hasiko gara.
ERREZETA: Aingura
Sukaldariak: 4 sukaldari
Zenbatentzako: Gazte mugimendua
Materiala:
- Topaketetako informazioa
- Neska gazteekin egindako saioak
- Aritu desberdinen teorizazioak
- Bibliografia
-…
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Pausuak:
Lehenengo daukagun informazioa irakurri eta sailkatuko dugu.
Ainguran landu nahi ditugun atalak erabakiko ditugu.
Aurkibidearen zirriborro bat idatziko dugu.
Ataletako teoria idazteari ekingo diogu.
Saioetako dinamiken bidez aurreko atalak osatuko ditu
Kontraste lana egin zenbait eragile eta pertsonekin
...

Nora joan behar garen zehaztea zaila bada ere, helmugara
iristeko bidea erabakitzea zailagoa izaten da. Baina atzera
begira akatsak, garaipenak, haserreak eta trebetasunak irakasgai
izan daitezke. Gaurkotasunak iragana du irakasgai eta non
gauden ulertzeko giltza da maiz. Aingura bota, arnastu eta egin
dugun bidea eta egin nahi dugunaren inguruan hausnartzeak,
ekaitzaldian barealdi bat eragiteak eta ibilbidearen zein puntutan
gauden jakiteak indarrak hartu eta motibatzeko arrazoiak izan
daitezke. Bideari ekiteko beste ikuspuntu bat.

2.3.3. PROIEKTUAREN KOKAPENA ETA TRANSMISIOA
Talde batean militatzen hasten garenean gizartea aldatzeko,
sistema iraultzeko eta alternatibak eraikitzeko grinarekin egiten
dugu normalean. Proiektuak pentsatu, eztabaidatu eta lantzeak
bere denbora eskatzen du, hilabeteak edota urteak. Bidean
taldekide zaharrak joan eta berriak batzen dira, askotan akats
berberak errepikatuz, leku berean bi aldiz estropezu eginez. Eta
huts egiteei esker ere ikasten da, beste bide batzuk bilatzeko
eta probatzeko aukera ematen baitigute. Baina batzuetan ez al
dira saihesgarriak? Ez al dira sarritan proiektuaren transmisio
desegoki baten ondorio?

Eta transmisioaren garrantzia ez dugu ikusten soilik behin
eta berriro akats berdinak ekiditeko giltzarri. Esan bezala, gure
militantzian zehar badaude joan-etorriak, askok utzi egiten
dute baina beste hainbat hurbildu egiten dira. Bidean elkartzen
diren horiei harrera beroa egin behar zaie, baina ez bakarrik
taldearekin konektatzeko baizik eta proiektuarekin bat egiteko.
Taldean gustura egoteko gakoa ez da bakarrik taldekideekin
ondo moldatzea, hori bezain garrantzitsua da proiektuan sinestea,
motibatuta egotea, ilusioa izatea. Baita proiektuaren zergatia
ulertzea ere. Horretarako, onuragarria litzateke gure taldearen
kokapena egitea, taldearen ibilbide historikoa kontatzea, memoria
egin eta indarrean dauden proiektuen gakoak azaltzea, sartu
berriak enteratu eta beteranoek belaunaldi berriekin komunikazio
egokia izateko. Jakintzen eta proiektuaren transmisioa, beraz,
garrantzitsuak dira (umiltasunetik baina balioa kendu gabe)
taldearen parte sentitzeko eta konpromisoak hartzeko. Taldearen
ibilbide teorikoa eta praktikoa azaltzea da, nondik datorren eta
gaur egun non dagoen.

Barrura begira egiteko lana ez ezik interesgarria litzateke
noizean behin kanpora begirako lana izatea. Gazte mugimenduko
zein gainontzeko herri mugimenduko taldeei gure jarduera
historikoaren errepaso bat eskaintzea, sarea egiteko eta, zergatik
ez, gure izaera berresteko, gu, taldea eta proiektua hobeto ezagutu
eta gure izate eta ekinbidearekin harro sentitzeko.
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Militantzia dugu errealitatea eraldatzeko tresna, egoteko
eta ekiteko modua. Gure helburua ez da produzitzea, ez dugu
soldatagatik militatzen; injustizien aurka bihotzak borborka
izateak batu gaitu abentura honetara eta batzuek sekula ulertuko
ez duten logikaren baitan egiten dugu eta egin nahi dugu
aurrera. Taldeen baitan egiten ditugun harrerak eta agurrak
ere badira borrokarako eta eraldaketarako esparru, txikitik
handira; sutilenetik ikusgarrienera. Umiltasunetik, batak
bestearengandik ikasitakoaren errekonozimendutik, batzuek
besteekin harremanean osatzen dugun espazio komun horren
potentzialtasuna hauspotuz… Errelato berriak sortuz, egoteko eta
ekiteko bideak zalantzan jarri, berrikusi, sakondu edo eraldatuz.
Guzti honi tarte bat eskaintzen badiogu, gutxiago edo gehiago
asmatuta ere, pausoak ematen egongo gara. Saiatzen ez bagara,
geldi egotera kondenatuta gaude: hitzen eta ekintzen arteko
amildegia zabalduz, ispilu aurrean ezezagun bilakatzeraino.

3.1. HARRERAK
Talde batera sartzen den pertsonari tarte, denbora, arreta berezi bat
eskaintzen diogu batzuetan, baina beste batzuetan ez. Pertsona berri
bat taldera iristen den lehenengo momentutik taldeko parte omen da.
Horrela sentitzen al du berak? Nondik begiratzen dugu iritsi berria?
Zein da espektatiben pisua? Azken finean, hasierako sentsazio edo
pertzepzioak eragina izango du (positiboa zein negatiboa) pertsonengan,
taldearengan eta baita proiektuaren garapenean ere. Moldaketa bat
eskatzen dio bai etorri berriari bai taldeari; egokitzapen hori berez egiten
da?
Oso garrantzitsua da atal honi arreta eskaintzea, fase honetan
agertzen diren egoerek eta jarrerek baldintzatuko dutelako gerora
taldearen eta norbanakoaren funtzionamendua, bai burutuko
diren ekintzetan baita talde barruko erlazioetan ere. Taldearekin
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egongo den lehenengo kontaktu horren garrantzia bi eratan neur
daiteke. Batetik, alde emozionaletik (pertsonen sentimenduengan
eragiten du, elkartu aurretik, bitartean eta gerora) eta bestetik,
eraginkortasunetik (pertsona berri baten presentzia eta parte
hartzeak eragina izango du taldeko funtzionamenduan,
berrorekatze egoera berri batean murgilduz). Beharbada, taldeko
parte hartzaile berri horren bidez hainbat kontu azaleratuko
dira oharkabean (argitu gabe utzitakoak, rolak, inertziak,
…) eta baliteke tentsioak edota iritzi kontrajarriak agertzea,
militantziaren eta bizitzaren oreka-desorekaren parte.
Barraren bestaldean egonda, talde batean lehenengo aldiz
parte hartuko badugu emozionatuta senti gaitezke egoera
honen aurrean, edo aktibo, urduri, ezinegonarekin… auskalo!
Ez dago sentipen patroi bakarra, eta eskerrak! Bakoitzak taldera
gure esentzia daramagu eta eraldaketa prozesu bat biziko dugu
taldearen baitan, taldeak berak beste metamorfosi bat jasango
duen aldi berean, egoera berrira berregokituz.
Bestalde, norberaren emozioengan hainbat faktorek izango
dute eragina. Taldeak hasierako momentu konkretu horretan
gurekiko erakutsiko duen jarrerak eragin nabarmena izango
du gugan, hasierako momentu konkretu horretan, bi norabide
gailenduz: erakarpena edo mesfidantza. Norabideak aldakorrak
direla ezin ukatu baina zertarako atzeratu itsasora salto egitea,
hurbilago putzu bat dugun aitzakiapean? Itsasoak beldur eta
errespetu handiagoa eragiten du. Horren aurrean putzuak
lehortzeko arriskua hamaika aldiz biderkatzen du. Noren
erantzukizuna izango da giro ulerkorra eta atsegina sortzea eta
tentsioak saihestea edota ebaztea?

Pertsona berrien harrera momentuetarako garrantzitsuak izan
daitezkeen hainbat aspektu zerrendatuko ditugu jarraian, erosketa
zerrenda bezala ezabatzen joateko funtzioa betetzetik urruti,
hausnarketarako helburua daramatenak letra artean itsatsita:

identitatea (pertsonala, kolektiboa), taldeko kide sentitzea, izansentitu-adierazi, maitasuna eta hurbiltasuna, umorea, baliotsu
izatearen sentimendua, eginbeharrak argi izatea, etab.

Harrerak talde baten ongizatean pisu handia duela ezin ukatu.
Taldekideen artean ematen diren hartu emanak urriak badira
informazio gutxi izango dute batzuek besteen inguruan eta
aurreiritziak eta estereotipoak errazago irtengo dira ondokoa
epaitzeko (janzkera, hitz egiteko era, jatorria edo ibilbidea,
…) eta, beraz, elkarlanean aritzeko aukerak gutxituko dira edo
konfrontatzeko probabilitatea handituko da.
Gogora ekarri al dugu inoiz gure lehenengo aldia? Talde berri
batean sartu ginen aldia, alegia? Nola sentitu ginen eta nola
sentiarazi gintuzten gainontzekoek?
Beharbada komeni da norbanako eta talde bezalako
konpromiso txikiak hartzea etorriko diren berriak modu
egokiagoan har ditzagun eta beraien lehenengo ongi etorriaren
zaporea gazia baino gozoagoa izan dadin. Esaterako:

•Kide berriak baldin badatoz, inertziak moldatzeko prest azaldu,
testuingurua eraldatu beharrezkoa bada.
•Gune informalak sortzea harremanak sustatzeko, elkar
ezagutzeko.

•Hizkera moldatu. Ez gara ohartzen baina gure jerga beste
hizkuntza bat bezain arrotza izan daiteke batzuentzat. Inoiz
entzun ez duzun hitz ezezagun zaparrada eta teknizismoz betea
ez da oso tentagarria parte hartzeari begira.

•“Kurrikulum ezkutua” komentatu iritsi berriekin. Ageriko eta
adostutako gauzez gain, talde guztietan daude denok dakizkigun
zenbait kontu, izendatzen ez diren arren, ohitura bilakatu
direnak. Kontua ez da hauek ondo edo txarto dauden, aldatu edo
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mantendu nahi ditugun. Kontua da, iritsi berria denbora luzean
galduta egon dadin ekidin ahal badugu errazago izango dela
gustura sentitzea.
•Ez apaindu egoera gehiegi, teoriatik praktikara dagoen
amildegia izugarria izaten da maiz.

•Iritsi berriaren ideiak errefusatu beharrean alternatiba planteatu
ados ez bagaude.
•...

20. Bitakora
Helburua:
Talde berri batera sartzerakoan egindako edota jasotako harreraz
hausnartzea.
Materiala:
-Papera
-Margoak/boligrafoak
Prozedura:
Banaka bi ariketa egingo ditugu.
1-Bidaiatu gaur egun militatzen duzun talde bateko lehenengo bilera
egunera, atera argazki bat (metaforikoki) momentu horri eta saiatu
hori paperean islatzen marrazki baten bidez, albumeko lehenengo
argazkia osatuz. Bukatutakoan, argazkiari begira zaudela hausnartu:
nolakoa izan zen nire harrera? Nork egin zuen? Nola? Gogoratzen
al dut? Ez badut gogoratzen, zein sentipen oroitzen ditut hasierako
egun, aste, hilabeteez?
2-Orain, bidaiatu beste momentu batera: pertsona berri bat taldera
sartu zen momentura. Lehengo bera egingo duzu, momentu horren
argazkia irudikatu eta hausnartu: Nolako harrera egin diogu? Pertsona

bat arduratu da testuingurua azaltzeaz? Saio berezi bat egin dugu
edo ohiko dinamikan txertatu da beste barik? Bere zalantzak eta
ekarpenak jaso dira edo entzule rola bete du? (…)
Ondoren, taldean hausnarketa pertsonalak partekatuko ditugu.
21. Idatzi gabekoak
Taldeetan badaude paperean zehaztuta ez dauden ardurak, ohiturak…
hezkuntzan oso ohikoa den “kurrikulum ezkutua” terminoarekin
parekatzen dena. Azalean ez dauden kontu guzti hauek ikusgarri
bilakatzea merezi du? Lagungarri edo oztopo izan daitezke? Adibidez,
ofizialki 19:00etan dira bilerak baina denok dakigu 19:30ean hasten
direla. Ekarpenik egingo al dio hau jakiteak iritsi berriari? Eta taldeari?
Helburua:
Pertsona berri bat iritsi eta ahalik eta argien kokatzeko “kurrikulum
ezkutua” berarekin partekatzea. Talde osasuntsuen ikuspegitik aukera bat
izan daiteke ardurak berrikusi, izendatu, zehaztu edo moldatzeko, baita
argitu beharrekoak argitu eta adostasunak bilatzeko momentua ere.
Materiala:
-Papera/post it-ak
-Boligrafoak
Prozedura:
Jarduerak bi atal ditu. Lehenengoa era pertsonalean burutuko da.
Hausnarketa pertsonaletik abiatuta post-it/paper banatan ondorengoa
idatziko dugu:
1-Inon idatzita ez dagoen norberaren ezaugarri, joera,
pasadizoren bat.
2-Inon idatzita ez dagoen taldearen ezaugarri, joera, pasadizoren
bat.
Behin atal pertsonala bukatuta, talde osoaren kurrikuluma idazten
saiatuko gara. Horretarako bakoitzak post it-ean apuntatutakoa,
txandaka, hitzik esan gabe baina ezpainak mugituz zein mimikaz
gainontzeko taldekideei azaltzen saiatuko gara, hauek asmatu beharko
dutelarik.
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22. Portutik portura
Harreren nolakotasuna: noiz pentsatzen dira harrerak, momentu
puntual batean edo prozesu baten baitan? Nola egiten dugu? Ze hutsune
eta aukera ikusten dizkiogu ezagutu dugun harrera dinamikari? Eraiki
daiteke protokolo moduko bat edo irizpide batzuk?
Helburua:
Hausnartu harrerak nola egiten ditugun edo ez ditugun egiten eta gure
taldearentzat egokiak izango diren harrera moduak birpentsatu eta sortu.
Materiala:
-Kartulinak
-Boligrafoak
-Klarionak
Prozedura:
Lehendabizi hiru espazio irudikatuko ditugu lurrean: eremu ideala,
eremu erreala eta erronka eremua. Eremu idealean, taldean ideien jauzia
jasoko dugu (pertsona kopuruaren arabera lan talde bakarra edo talde
txikiak), talde berrira sartu garenean edo taldekide berria jaso dugunean
harrerak nola egin ditugun eta bizi izan ditugun. Ondoren, lurrean
irudikatu dugun bigarren espaziora egingo dugu jauzi, eremu errealera,
eta guztion artean gure taldean momentu honetan errealak liratekeen
egoerak beste panel batean idatziko ditugu. Azkenik, hirugarren
espaziora mugituko gara, erronken eremura, eta ikasturte honi begira
hartuko ditugun erabakiak idatziko ditugu. Erabaki hauek ikasturte
honetarako soilik izan daitezke edota hemendik aurrera baliagarri izango
diren prebentzio neurriak.

IDEIA JAUZIA
Adib:
- Talde berrira heltzean ez zidaten orain arteko ibilbideaz laburpen/
kokapen bat egin.
- Taldekideekin konfiantza hartzea kostatu zitzaidan.
- Taldera iristean egokitzeko tartea nuela sentitu nuen.
- ...
ERREALITATERA SALTO
(egoera errealak)
Adib:
- Hiru kide berri hasi dira taldean eta nahiko galduta daude.
- Interesa duen pertsona bat batu da taldera, taldeko inorekin
gertuko harremanik ez daukana.
- ...
IKASTURTE HONETARAKO ERABAKIAK
Adib:
- Taldearen eta proiektuen nondik norakoak biltzen dituen kontaketa
prestatu eta noiz egingo den antolatu (non, nork, nola, hizkera…)
- Ezagutza dinamika bat planteatu taldekideekin harremantzen
hasteko.
- ...

71

3.2. AGURRAK
Agurrak eta agurrak daude, bakoitzak izaera propioa du. Azken
finean, pertsonak bezainbeste agur mota daudela esan dezakegu,
are gehiago, pertsonak berak agur desberdinak egin edo biziko
ditu taldearen arabera. Beraz, agur bat ez da ekintza indibidual
bat. Pertsona bat taldetik joatearekin batera hutsune bat geratzen
da eta taldeak berak eraldaketa momentu bat biziko du. Zeintzuk
dira agur honen arrazoi, momentu eta testuinguruak? Ez da
berdina agur bat adinari lotutakoa denean, ardura edo marko
aldaketa batekin zerikusia duenean, desadostasunetan oinarritzen
denean, etab. Hamaika mota egon arren, orokorrean klabe
positibo edo negatiboan eginda egotearen araberako bi multzo
handitan sailka ditzakegu.
Klabe negatiboan sortutako agurrek (desadostasunak medio,
konpromiso edo motibazio ezarekin lotutako bat-batekoak…)
itxiera bat behar dute? Edo ezer pasa ez balitz bezala jardutea
egokiagoa da? Planteatu al dugu inoiz zapore garratzeko agur
batek akatsetatik ikasteko aukera eskaintzen duela?

Bigarren multzoan klabe positiboan egindako agurrak sartu
ditugu. Gatazkarik gabeko agurrak ikusezinak bihur daitezke.
Hala ere, agur batek dolu txiki bat dakarrela esan daiteke.
Galera edo aldaketa bakoitza bakarra den moduan agurrek ere
ezaugarri hori dute. Era berean, ekintza berak (agurrak) zenbat
faktore dituen pentsatu al duzue inoiz? Banaka edo taldean
egindakoa, militantzia urte luzeen ostekoa edo taldean sartuirtena egitera mugatu dena, aurrera eramandako borroka, helburu,
eta testuinguruaren intentsitatearen nolakotasuna, inplikazio eta
pasio maila, taldekideekin sortutako harremana, etorkizuneko
egoeraren irudikapena,…
Ezer ez egitea aukera bat da, baina ezer ez egitea zerbait egitea
ere badela kontziente izanda. Baliteke taldea utziko dutenekiko
errekonozimendu bat egiteko gogoa egotea edo batzuen zein
besteen aldetik itxiera sinboliko baten nahia izatea. Baliteke ere

begirada bat nahikoa izatea, edo bizkarrean kolpe txiki bat edo
txiste txar bat.. Baina egiten duguna ez dadila izan “beti egin
da horrela” edo “naturalena ezer ez egitea da” premisen izenean.
Hemen ere badugu amesten dugun errealitate hori ereiteko
aukera, non pertsona bat ez den zenbaki soil bat. Egin dezagun
militantzia iraultzarako laborategi eta bizitzarako eskola!
Pentsatu une batez zuen gertuko errealitatean: geratzen diren
taldekideek badoazenak agurtzeko aukera izan dute? Eta alderantziz?
Oso bat-bateko agurra denean eta ez denean ixteko tarterik eskaintzen
(esan beharrekoak esan, egin..), hausnartu taldea nola geratzen
den. Agian produktibitatearen izenean ez dugu denbora galdu nahi
agurretan… eta gero baliteke hutsune horren pisuak ez uztea martxa
hartzen. Nola galtzen da denbora gehien? Zer da denbora galtzea?
Nondik eraikitzen ditugu talde osasuntsuak? Badago esango duenik
indar eta oreka erakustaldietatik, hoztasunetik, sentimenduak alde
batera uztetik eraikitzea hobe dela. Baina badago ere sentipenen
errekonozimendutik, ahultasunen onarpen eta indarraren ezaugarritze
anitz batetik eraikitzeko hautua egingo dutenak, zauriak sendatzeko
tarteak eskainiz eta desorekak ukatu ordez, hauen zainetan ekilibrista
izatera ausartuz.
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23. Erritualak
Taldeetan badira pertsonen joan-etorriak eta, sarritan (gehiago edo
gutxiago asmatu arren), pertsona berriengan arreta jartzeari zentzuzko
deritzogu. Pertsona bat taldetik doanean, ostera, erresistentzia gehiago
egoten dira bukaera honi tarte bat eskaintzeko. “Ezustean harrapatu
gaitu!” “Ez dugu jakin nola egin”, “Batzuek ez genekien eta ez dugu
garaiz erreakzionatu”.... Arrazoi desberdinak egon daitezke agurrei tarte
bat ez eskaintzeko. Baina ez ditzagun aitzakiak arrazoi jantzian ezkutatu.
Zintzotasunetik, nola agurtuko dugu joango den hori?
Helburua:
Taldetik joango denari agurra emateko tartea hartu, oharkabean pasa
ez dadin.
Materiala:
-Agurraren kudeaketak eskatzen duena
Prozedura:
Hasteko, egoera desberdinak identifikatu ditugu lagungarri izango
direlakoan; nolako egoera, halako edo holako agurra.
EGOERA POSIBLEAK:
•Taldekide batek taldea utzi du egun batetik bestera desadostasun
politikoengatik.
•Taldea utzi duen pertsonak proposamen baten baitan egin du
(jakinaren gainean geunden).
•Adina edo militantzia esparru aldaketa izan da arrazoia.
•Bizitoki aldaketak eragin dio egunerokotasunetik aldentzea eta taldea
uztea.
•Haserrealdi baten ostean kide bat ez da berriro taldera bueltatu
(pertsonala edo talde osoarekiko).
•Taldeko nortasunean ez enkajatzeagatik badoa talde horretatik.
•Denbora falta dela eta taldea uztera behartuta ikusi du bere burua.
•...

1. pausua: Zuen kasuan zein izan da egoera? Zergatik joan da kidea
taldetik? Identifikatu eta deskribatzea ezinbestekoa izango da.
2. pausua: Egoera horri hobekien lotzen zaion agur modua edo
kudeaketa pentsatu, diseinatu eta aurrera eraman!
Agurrak aurretiaz jakinda pentsatzea egokiagoa den arren, ez dezagun
beldurrik eduki, horrela behar izatekotan, jada taldea utzi duenari eta
taldeari itxiera bat emateko. Agurtzeko modu posible desberdinen ideia
zaparrada bat da jarraian datorrena. Egoera, momentu, talde edota
pertsona bakoitzarekin erritual batek funtziona dezake. Hauek ideiak
baino ez dira. Kasu batzuetan baliagarriak; beste batzuetan, zuen esku
egokitu edo asmatzea!
PROPOSAMENAK:
-Afari bat
-Azken egunean taldean egiteko ariketa posible bat; taldea utziko
duenaren eta taldean jarraituko dutenen balorazio konpartitua:
Zergatik noa/doa? (autokritika)
Zer ekarpen egin dit taldeak/proiektuak? (ESAN)
Zer ekarpen egin diozu taldeari/proiektuari? (ENTZUN)
-Gutunak idatzi (tartetxo bat hartu doanari agur eskutitza idazteko eta
baita badoanak ere taldeari agur mezuren bat idazteko)
-Haserrealdiarekin lotuta zerbait esateko daukanak bere ikuspegia
planteatu (bitartean besteok itxaron eta soilik entzun). Adostasunik egon
ez arren, denon bizipenak onartzeko eta agurra ixteko.
-...
Agur hauek prozesu bat ixtera doaz. Berriro taldera itzuliko ez
diren eta talde horren bizitza edo plangintzari lotuta egongo ez diren
agurrak dira. Baina zer gertatzen da gazte militantzia zikloa amaitu eta
ziklo berrira sartzen dabiltzan horiekin? Tarte horretan ematen den
egokitze fasea edo agur trantsitorioa ez da inoren esku gelditzen, ez
da planifikatzen. Edo zergatik ez dugu beste konpromiso maila baten
jardun nahi dutenekin gehiago kontatzen? Taldea utzi eta jarraian,
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gure proiektuari begira oraindik egin ditzaketen ekarpenei horma
jartzeko joera dugu. Ahaztu egiten ditugu beste leku bat topatu edo egin
beharrean. Izango ditugu inguruan antzeko kasuak, baina agian inoiz
ez ditugu agur ireki edo agur iragankor horiek horrela ulertu… Goazen
zubiak marraztera!
24. Lehorretik itsasora
Helburua:
Taldea utzi baina oraindik ekarpenak egiteko aukerak eta asmoak
dituzten kideekin prozesua definitu, kideari, taldeari zein proiektuari
erreparatuz.
Materiala:
-Orriak
-Boligrafoak
-Pankarta zatiak
-Estraza-papera
Prozedura:
Ariketa honek hiru tempus ditu: indibiduala, taldekoa eta komuna.
Atal pertsonala taldea utziko duen kideak egin beharko du taldetik
kanpo, hurrengo galdera hirukoitzari zintzotasunez erantzunez
(bakoitzak ikusiko du idatzi, buru ariketa egin, eskema bidez...baina
ondo pentsatu eta gerora taldeari azaltzeko moduan prestatu):
Zein espaziotan edo zein funtziori ekarpena egiteko…
•… nahia daukat (gogoa)
•… aukera daukat (disponibilitatea, aurretik lotura, ezagutza,
gaitasuna…)
•… beharra dago (taldearen mesedetan)

Zein espaziotan dago
edo zein funtzio
betetzen ditu ORAIN
edo bete ditu orain arte?

Zeintzuk dira taldearen
ERRONKAK?
Antolakuntzan,
proiektuetan,
komunikazioan...

Zertan egin dezake bere EKARPENA?

Hirugarren bote batean, eta oraingoan denak elkartuta, ariketa
pertsonalean idatzitakoa eta taldeko ariketan ateratakoa kontrastatuko
ditugu, eta adostasun batera iritsiko gara. Alegia, erabakiak hartuko
ditugu: kideak ekarpena zertan egingo dion taldeari eta nola. Bukatzeko,
hiru eremu horiek identifikatu ostean, erabakitakoa lortzeko eduki
beharreko HARREMAN mota eta bidea zehaztuko ditugu, bai taldea
bai joango dena eroso egongo diren eran.
Ez dezagun ulertu ariketa hau nahitaezkoak diren loturak
mantentzetik, baizik eta ekarpen desberdinak baliatzeko saiakera batetik,
proiektuak eta militantzia esparruak aberasteko.

Taldetik joango dena bertan egon gabe talde ariketa bat egin beharko
da paraleloki. Taldean, tankera berdineko ariketa bat egingo dugu
prozesu gradual honi jarraiki:
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3.3. GERO ARTEAK
Badira beste agur batzuk guk hemen “gero arte” izendatu
ditugunak, itzulera intentzioa dutelako bere baitan edo
berregokitze prozesu bat beharko dutelako. Esaterako, bizileku
aldaketak, ikasketak edo lana, gaixotasunak, egoera pertsonalak…
Nonbaitera itzultzeko bertan leku bat dugula sentitzea beharrezkoa
al da? Eta lagungarria? Eguneroko dinamikak biziraute jarreran kokatu
gaitzake (gaudenak gara eta aurrera!). Ezin gara ez daudenak gogoan
izaten egon uneoro, baina “ez egotea” arrazoi bakarraren ondorio al da
beti? Inork ez zuen esan erraza izango zenik… zergatik ez autokritika
apur bat?
Denok bete dugu epaile rola: “Herrian dago berriz baina ez
da azaltzen…”. Esaldi honek hainbat kontu ezkuta ditzake:
agian sakonean leporatu egiten diogu, inkontzienteki bada
ere, joan izana; edo inpotentziak jota gaude; izan daiteke ere
amorrua sentitzea edo mozorro honen azpian tristura egotea
gure artean nahiko genukeelako berriz. “Deskolgaturik” dagoen
pertsona honen interes falta epaitu dezakegu eta ez ohartu hau
ere mozorroa izan daitekeela (agian ez du bere tokia topatzen,
ez dago nobedadeez informaturik, ez du lehen zuen ardura
sentitzen…). “Hurrengo bilera egun eta ordua pasa diogu, nahi
badu azalduko da! Eta aurretik kafe bat hartuko bagenu?”

dabil…ez dute nire beharrik… lekuz kanpo nago… eta gainera ez
dut oraingo jarduteko modua guztiz ulertzen…

Gero arteek, beraz, hainbat arrazoi izan ditzaketen arren,
kontziente izan behar dugu gehiago edo gutxiago baina desoreka
sortzen dutela eta taldea berriz orekatzea ez dela egun bateko
kontua. Honek ez du esan nahi epaitegi batek onartu behar
digunik bat-bateko edo ez hain bat-bateko urruntzea taldetik.
Baina uneoro pertsonaren zaintza erdigunean jartzeak sistemaren
madarikaziopean jardutea ekar dezake. “Nia zaintzea taldea
zaintzeko 1. pausoa da”, botako du batek. Baina tranpa du
baieztapen horrek, taldea “ni”en batura baino gehiago delako.
Niaren zaintzak botere harremanak sortzen ditu taldearen baitan.
Denon denbora berdin baloratzen da? Beste eginkizun batzuekin
alderatuta militantzia taldea noiz eta nork lehenesten du? Besteen
gain uzten den pisuaz hausnartu al dugu?

Beste korapilo bat badago pertsonak militantzia taldeetara
itzultzean: espektatibak. Agian pertsona horrentzat “superplan”
bat dugu: ardura konkretu bat betetzea. Nola komunikatzen dugu
hori? Negoziatu daitezke gauzak edo ”hori ala ezer ez” egoera
batean jarriko dugu?

Arreta tokiz aldatuta, taldera itzultzen den pertsona horren
buruan zer dabilen pentsatzea ere interesgarria izan daiteke.
Agian: irrikaz nago talde dinamika berreskuratzeko…eta egunean
jartzeko…nolako aldaketak egongo dira? Edo: Taldea ondo
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25. Bidegurutzea
Helburua:
Taldearen baitan pertsonen erritmoak ikusteko tartea hartu beharrezko
moldaketak planteatzeko, taldeak modu osasuntsuan funtziona dezan.
Materiala:
-Nahi izatekotan, gure militantzia bidearen maparen irudikapena
-Orriak (aktetan erabakitakoa jasotzeko)
Prozedura:
Proposamena hainbat bidegurutze dituen ibilbidea egitea izango da.
Ea jolas honen bidez paisaia berriak ikustera iristen garen! Itxi begiak
eta imajinatu mendian gaudela. Taldea aurrera doa, proiektuak motxilan
eta kide bakoitza bere berezitasunekin. Momentu batean kide batek ezin
du horrela jarraitu, agian erritmo aldaketa behar du edo motxilatik pisua
kendu,... goazen begirada hor kokatzera!
1. GELDIUNEA: KONTATU eta ENTZUN
Hutsune nagusia komunikazioan dagoenez, taldea tarte batez uztera
garamatzan horri buruz hitz egitea ezinbestekoa bilakatuko da. Azalpena
emateak ez du kontrola edo konfiantza eza oinarrian, taldearekiko ardura
eta zaintza baizik. Norberak balora dezake azalpenen zehaztasun maila,
momentu edo egoeraren arabera. Baina ez dezala isiltasunak ordezkatu
esateko dugun hori, nola egin ez jakiteagatik.
Beraz, gero arteak kudeatzeko 1. pausua taldean elkarbanatzea izango
da. Eta ostean zer?
Aukerak:
1) Moldaketa bat egitea
-Beharrezko aldaketak adostuta ibilbidean elkarrekin jarraitzea.
Taldean erabaki aldaketen luzapena, epeak zehaztu, maiztasuna berrikusi,
taldeak beregain hartu dezakeen edo ez baloratu...
-Ardura zehatz bat beste norbaiti pasatu.
-Aukerak baloratuta pertsona horren parte hartze berria 		
diseinatu.

-Egoera pertsonala taldean kudeatu (arazoak kolektibizatu).
-...
EDO
2) Egoera berria onartu: bidean geratu eta tarte bat hartu bueltatzeko
asmoarekin. Horretarako,
-Zeintzuk izango dira komunikazio kanalak?
-Zenbatero jarriko gara harremanetan taldearekin? Edo
taldekideak gurekin?
-Nork mantenduko du harremana?
...
Gero arteen zaintza zertarako? Taldetik erabat ez urruntzeko, agur ez
bihurtzeko.
2. GELDIUNEA: GERO ARTEaren berrikuspena
Edozein aukera hartuta, erabakitakoak berrikusteko epe bat behar
da. Taldeak aldaketa noiz arte luzatuko den jakin behar du, egoeraren
arabera egokitzeko, aldatzeko edo antolatzeko. Eta epe hauek
mantentzea taldea zein norbanakoarentzat beharrezko izango dira bata
bestearen zain egon ez gaitezen.
Hurbilketa berrirako (gero artea harrera bihurtzean) bi aldeen jarrera
ireki eta malguak ibilbidea aberasgarri izaten lagunduko du. Talde
bakoitzak sor ditzala geldiunerako bere neurriko espazio eta tresnak.
Neurona inbertsio txiki batek asmakizun handiak ekar ditzake!
26. Harreren, Agurren eta Gero arteen zirimola
Atal honen esentzia ez da jende on eta zintzoa izan nahia. Moral
kristautik oso urrun kokatzen den erabakia da honen lanketa.
Militantzian ematen diren harrerek, agurrek eta gero arteek duten pisuaz
jabetu eta borrokarako eta eraldaketarako esparru ere badirela ohartzea
da helburua, sotilenetik hasi eta ikusgarrienera.
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Helburua:
Ariketa honetan, militantzian maila pertsonal/kolektiboan izan
ditugun gatazkak gorpuztuko ditugu aurretik esandako gaien bueltan.
Maila pertsonala (gorpuztasunetik) aintzat hartuta garatuko dira.
Materiala:
-Egoerak papertxoetan idatzita
Prozedura:
Horretarako zapalduen antzerkiko teknika bat erabiliko dugu. Egoera
bat irakurriko dugu (hainbat adibide daude jarraian) eta hau antzeztea
izango da gure egitekoa, baina ez edozelan. Erdia behatzaileak izango
dira eta beste erdia antzezleak. Egoeran deskribatzen denarekin koadro
izoztu bat osatu beharko dugu, bakoitza banaka gehituz eszenara,
behatzaileak espazioaren inguruan begira dauden bitartean. Gero,
egoera ideala antzeztera pasatuko gara prozedura bera erabiliz. Azkenik,
lehenengo egoeratik bigarrenera egindako pausoak antzeztuko ditugu
kamara geldoan, momentu interesgarrietan eszena geldituz eta behatzaile
zein parte hartzaileei hausnarketarako unea proposatuz. Eszenak
parametro ezberdinetatik baloratuko ditugu: gure kokapenetik sentitzen
dugunetik, adierazi nahi izan dugunetik, behatzaileek interpretatu
dutenetik...
Iturria: Joxemi Zumalabe
3, 2, 1…lotsak erantzi eta ekin antzezpenei!
Harrerak
1. egoera:
Ikastera herri berri batera datorren pertsonak ez du ingurua ez inor
ezagutzen baina ez da militatzen duen lehen aldia. Hala ere, badaki
taldeko dinamikara egokitu beharra duela eta horregatik ez da
ausartzen bere iritzia ematera. Gainera, taldean dauden laguntasun
zirkuluetatik kanpo kokatzen da. Badaki taldekideekin duen jarrera
baloratuko dela bere esperientziaren gainetik.
2. egoera:
Familia militante entzutetsu batetik datorren gazte bat sartu
da taldean. Badaki hasieran aukeren motxila izan daitekeena

(familiagatik) gerora espektatiben motxila bihur daitekeela.
3. egoera:
Betidanik feminismoa lantzeko grina izan duen neska gazte bat
lehenengoz sartu da herriko talde feministan. Lehenengo militantzia
esparrua izanik eta bakarrik edo gertuko erreferente gabe sartu da.
4. egoera:
Beste militantzia esparru batzuetatik datorren kide bat sartu da
taldera, bere ohitura, inertzia eta esperientzia guztiarekin.
Agurrak
1. egoera:
I-k lan berria topatu du beste herri batean. Gauetik egunerako
erabakia izan da lana onartu eta bere betiko bizitokia uztea. Taldean
militatzeari utzi behar dio baina taldean eta proiektuan sinisten
jarraitzen du. Taldekide batzuek aukera izan dute I agurtzeko baina
gainontzekoek asanbladan jakin dute joatekoa dela.
2. egoera:
Talka pertsonalengatik taldekide bat egun batetik bestera joan da.
Taldean ere zeresana eman du batzuk bere alde posizionatu direlako
eta besteak ez. Proiektuarekin aurrera jarraitu ezinik dabiltza gatazka
erdigunea bilakatu delako taldearen funtzionamenduan.
3. egoera:
Adinagatik eta ardura/momentu aldaketagatik M-k beste espazio
batera salto egitea erabaki du. Aldaketa naturala da baina galera
handia dela ezin ukatu bi aldeentzako.
4. egoera:
Motibazio falta dela eta, J-k taldea utziko duela adierazi du.
Taldekideok ez gaitu ezustean harrapatu.
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Gero arteak
1. egoera:
Momentu batean bere buruarekin dituen krisi eta konplexuengatik
L-k ez du ikusten gaitasunik duenik militatzeko; horregatik,
berarentzako tarte bat hartzea erabaki du eta taldea denboraldi
baterako uztea.
2. egoera:
Azterketa garaia heldu da eta lanez gainezka dago Z. Ezin egonak
bultzaturik ikasketetan zentratzea erabaki du denbora batez.
3. egoera:
Taldean dauden tentsioen artean O deseroso dago eta albo batera
gelditzea pentsatu du egoera baretu bitartean.
4. egoera:
Bizitza pertsonaleko (pertsonala politikoa dela ahaztu gabe!) hainbat
esparru (lagunak, familia, …) alboratuta dituela sentitzen duenez,
horietan zentratzea erabaki du A-k denbora batez.

Hausnarketarako gako batzuk (egoera hauen antzezpenetatik
jasotakoak):

pertsonala taldean konpartitzeko eta beste batzuek ez. Biak al dira zilegi?
Azalpenik zor al diogu taldeari? Taldea gure azalpenak jasotzeko prest
egon behar da?
-Baliteke taldeko kide batek bere jarduteko modua (motibazioa,
konpromisoa, ardura, inplikazioa…) zergatik aldatu duen ez jakiteak
gainontzekoengan jakin mina sortzea, edo amorrua. Nola baloratuko
dugu bere urruntzea ez badugu arrazoia ezagutzen? Zeren arabera da
justifikagarria? Galdetzea beharrezkoa da edo azalpena iniziatibaz eman
beharko litzateke?
-Emaitza bera dakarten pertsona desberdinen erabakiei pisu berdina
ematen diegu? Pertsonaren arabera zilegitasuna aldakorra da?

Egoera baten baitan lehenengo eszenatik bigarrenerako
trantsizioan (hirugarren antzezpenean) emandako pausoak izoztu
eta hauek deskribatzeko ariketak berebiziko garrantzia du, hemen
kokatu daitezke eraldaketarako gakoak, txikitasunean, keinu sotil
baina egingarrietan. Hau izango da gure kontraesanak azaleratu
eta proposamen sortzaileak egiteko unea.

-Hasierako egoera irudikatzean, klabe negatiboetan antzeztu al da?
Benetan taldean gertatu den egoera erreal bat izan zitekeela iruditu
zaizue? Beraz, errealitatean ematen den egoera normalean gatazkatsua
izaten da eta arazoak egoten dira kudeatzerako orduan?

-Aldiz, egoera idealean kontrako jarrera irudikatu al da? “Politikoki
zuzena” eskemaren baitan “Ongia”-ren izenean eta ez benetan sentitzen
dugulako?

-Guk erraz ikusten dugu taldekideen jarrera aldaketa egoera errealetik
idealera?

-Erosotasun gabeziatik erosotasunera pasa daiteke eszenaren garapena.
Izaeraren arabera pertsona batzuek beharrizana daukate haien egoera
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Eskerrik asko behar kolektibo bat liburuxka bihurtzeko
ibilbidean parte hartu duzuen guztioi:

ahuleziak partekatuz ahalduntzen, lotsa gabe biluzten, bideak
irekitzen, hauspotzen, maitasunez kritikatzen, barrukoak
idazten, buruari eragiten, (des)ordenatzen, …
Neska gazteok baturik ez dago gu gelditzerik!
Bidean topatuko dugu elkar…

Aingura bota, barrura
begiratzeko,
taldearen tripetara.
Norberak bere
zirrikituetara
Aingura bota eta
jaso. Abiatzeko,
proiektuan
sakontzeko… Portu
bat zain dugula
jakitun. Nahiz eta
biderik marraztuta
ez egon, laino artean
sentituz portuak.

