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ZER DA?

Iraun[bizi]bideragarritasuna: bizitza erdigunean jarriko duten ekintzailetzarentzako 
trikimailuak eta erremedioak biltzen dituen gida praktiko baten edizio kolektibo eta 
esperimentala da, ekintzailetzako kultura inklusiboago eta iraunkorrago baterantz 
igarotzeko.

Nola uztartu dezakegu bizitzaren eta zaintzaren iraunkortasuna ekintzailetzaren ordutegi-, 
eskuragarritasun- eta malgutasun-exijentziekin?

Proiektu hau pertsona ekintzaileen bizitzen inguruko gaiei arreta eman eta horiek 
ikustarazteko sortu zen. ColaBoraBora-n ongi ezagutzen dugu errealitate hori eta proiektu 
hau jarri dugu martxan, pertsonak erdigunean jarriko dituen ekintzailetza-kultura bat 
sortzeko asmoarekin. Metodologia esperimentala da; egunerokotasunean erabiltzeko 
trikimailu eta erremedioen bilduma; interesa duten eragileekin batera diseinatutako 
material pedagokiko berria, gazteleraz eta euskaraz argitaratutako (creative Commons 
lizentziarenpean) gida batekin amaitzen dena. Pertsona ekintzaileek zein lanaren inguruko 
orientazioan, prestakuntzan eta bitartekotzan inplikaturik dauden eragileek erabiltzeko 
prest.

Informazio gehiago web-orrian: http://sostevidabilidad.colaborabora.org/ 

Proiektu hau ColaBoraBora-ren ekimena da, Quinta Olarekin lankidetzan egindakoa eta 
Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren 
babesa jaso du
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ARGI APUR BAT 
LEHEN FASEAREN AMAIERAN1

Esku artean dituzuen orri hauek gure 
kontsultak, gure proiektuaren lehenengo faseak 
utzi digun informazio baliotsua biltzen dute. 
Bizitza erdigunean jartzeko trikimailu eta 
erremedioen zirriborroa egin aurretik, gure 
ekintzailetzak pozez eta eraginkortasunez 
orientatzen lagunduko diguten tresnak 
aukeratu aurretik, jendearen eguneroko 
istorioetan sartu behar genuen muturra, egiazko 
pertsonen esperientzia errealak ezagutu behar 
genituen eta egunero gainditzen dituzten (edo 
ez) gatazkak ikusi ere bai.

Errealitatea jendeak bizi duen modu 
berean azaltzeko asmoarekin -biografia 
profesional propioa nola sortu eta kudeatzen 
den, gure burua maitatu eta zaintzea lan 
produktiboarekin eta erreproduktiboarekin 
nahasturik baina erloju-bonba ibiltari bihurtu 
gabe- 2018ko martxoan ekin genion ikerketa 
honi.

Galdetegiak berak balio zuen gure bizi-premiak 
ekintzailetzaren autoexijentzia eta ordutegi, 
disponibilitate eta malgutasun-demandekin 
egokitzeari buruzko gaiak identifikatu eta 
horien inguruan hausnarketa egiteko. Erantzun 
duten pertsonetako askok esan digute 
eguneroko zurrunbiloak zaildu egiten diela gai 
garrantzitsu horiek aintzat hartzea, eta galdera 
jakin batzuk proposatzeak berak arnasgunea 
sortzen du, astindu txiki bat, atentzio-ematea. 
Horrek bakarrik, jada, zer pentsatu eman 
beharko liguke.

Jarraian partekatzen ditugu ikerketa kualitatibo 
honek eman dituen ondorioen laburpena. 
Esparru ezberdinetako 130 pertsonatik gora 
hartu zuten parte, aholkularitza, nekazaritza, 
abokatutza, hezkuntza, turismoa edo artearen 
esparrukoak. Ikusiko duzuen moduan, 
ikerketaren laginak era askotako erantzun-
espektroa eskaintzen du, 90. hamarkadatik 
edo 2000. urte hasieratik lanean diharduten 
enpresa sendoekin eta euren jarduera hasi 
berri duten beste batzuekin egiten dugu lan. 
Gure jardunerako lortutako 130etik gorako 
kasuetako bakoitzak berez izan du balioa eta 
zenbaki hutsetara murriztu ezin daitekeen 
zerbait ulertzen lagundu digu. Kontsultatutako 
pertsonen eskuzabaltasunak zehaztasun 
zorrotza oparitu digu, era askotako koloreekin, 
eta ziur gaude gure asmoaren hurrengo faseak 
eraikitzeko oso oinarri interesgarria osatuko 
dutela.

Sarrera hau amaitzeko esan nahi dugu Bilbo 
eta ingurukoak garela, hau da, ekimen hau 
Euskadiko mugen barruan jaio eta hazi dela, 
baina urrutiagoko lagunek ere hartu dute parte, 
Alacant, Santiago de Compostela, Zaragoza edo 
Toledokoak, esaterako. Horrekin, era guztietako 
leku exotikoetara (Katalunia edo Burgos, 
adibidez) estrapolatu daitezkeen emaitzak lortu 
ditugula uste dugu. Ikusiko dugu.
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PARTE-HARTZE 
DATUAK
Pertsonak

2
Has gaitezen ikerketaren parte-hartzearen 
inguruko oinarrizko datuekin.

137 pertsonak beren denboraren tarte bat 
eskaini dute euren esperientzia kontatu eta 
galdetegia betetzeko. Ekintzailetzaren sarean 
banaka edo taldean dauden pertsonen 
IraunBIZIBideragarritasunaren inguruko 
eguneroko 137 istorio dira. 30 galderaz 
osatutako galdetegi baten bitartez, bizitzaren 
euspena eta zaintza nola uztartzen dituzten eta 
zein zailtasun dituzten azaldu dute. Hainbat 
trikimailu ere eman dizkigute, hurrengo 
orrietan zehazten joango garenak.

Emakumeen parte-hartzea nabarmen altuagoa 
izan da:

Bizkaiko bizilagunak gehienbat, baina ez dira 
bakarrak izan. Sevillatik Nikaraguara, Gipuzkoa, 
Araba, Madril, Valentzia edo Zaragozatik 
pasatuz.

Bizkaiko landa-eremuan garatutako enpresa-
proiektu askotxo, lurraren eta inguruaren 
zaintzari lotutako oso kasuistika berezia ematen 
dutenak, gainera.

% 70,6 

% 29,4 

«Ez dut inoiz galdetegi 
bat hau bezain gustura 
erantzun, jarraituko nuke 
betetzen. 
Eskerrik asko!»

Bilbao

Sarturtzi
Larrabetzu

Zamudio

Lekeito

Leioa

Karrantza

Gordexola Garai Gallarta

Etxebarri

Durango
Bakio

Arrigorriaga

Amorebieta

Ajangiz

Orduña Getxo

Bizkaia 57
Madrid 21
Araba 10
Gipuzkoa 8
Valencia 7
Zaragoza 6
Navarra 3
Barcelona 3
La Coruña 2
Granada 2
Cantabria 2
Toledo 1
Sevilla 1
Pontevedra 1
Málaga 1
Las Palmas 1
Castellón 1
Cádiz 1
Cáceres 1
Badajoz 1
Alicante 1

Uruguay 1

Nicaragua 1

Tenesse 1

London 1
Baiona 1
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2
Ekintzailetza kolektiboa da garaile. 85 enpresa 
kolektibo eta pertsona bakarrez osatutako 
52. Nanotik hasita 10 bazkidetik gorako 8 
enpresetaraino.

“Emakume gazteak” da enpresa horiek 
definitzeko adjektiborik egokiena. 2011. eta 
2017. urteen artean sortutakoak gehienak. 
Eta enplegu-sortzaileak, euren bazkideetatik 
harago. Enpresa horien %63-k, mikroetatik 
hasita jendetsuenetaraino, soldatapeko 
langileak dituzte.

Enpresa gazte horiek al dira IraunBIZIBideragarritasunaren 
inguruan kontzientzia handiena dutenak edo bizirauteko zailtasun 
handienak dituztenak?

%38,2

%24,3

%25

%6,6

%5,9

ENPRESA-TIPOLOGIA BAZKIDE-KOPURUAREN ARABERA BAZKIDE-KOPURUA FUNDAZIO-URTEAREN ARABERA

0

5

10

15

1980 1990 2000 2010 2020

PARTE-HARTZE 
DATUAK
Enpresak
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Ondorengo alorretakoak:

•	Kultur zerbitzuak (ekitaldiak, kudeaketa, 
aholkularitza)
•	Aholkularitza(iraunkortasuna, gizarte-
berrikuntza, herritarren parte-hartzea, 
nekazaritza-elikadura, gizarte-politikak)
•	Abokatutza
•	Komunikazioa, marketin-a eta zerbitzu 
digitalak (estrategia, 2.0, brandin-a, SEO)
•	Prestakuntza eta hezkuntza (ekintzailetza, 
garapen iraunkorra, idazketa eta irakurketa)
•	Zerbitzu“femeninoak” (hilerokoaren kultura, 
hezkuntza perinatala, ahalduntzea)
•	Osasuna eta ongizatea (psikoterapia, 
fisioterapia, yoga, biodantza, coachin-a)
•	Arkitektura eta hirigintza (hiri-berrikuntza, 
herritarren parte-hartzea, bioeraikuntza)
•	Ingeniaritza (industria, energia-
eraginkortasuna, instalazioak)
•	Bitxigintza eta artisautza (larrua, imitaziozko 
bitxiak, zeramika)
•	Diseinua (estrategikoa, grafikoa, barrualdeak, 
musika-estutxeak)
•	Merkataritza (gozo-dendak, liburu-dendak, 
mertzeriak, lore-artea)
•	Artea (sorkuntza, dantza, bitartekaritza, 
hezkuntza-desgaitasuna, ikerketa)
•	feminismoa (komunikazioa, berdintasun-
planak, tailer profesionalak)

«Etengabe ari gara kolaboratzen, 
barrura zein kanpora begira. Gure 
komunitatea bete-betean oinarritzen 
da sarean irekitako lankidetza-modu 
horietan. Proiektuka eta motibazioz 
egiten dugu lan, eta beraz, proiektu 
bakoitza lankidetza-esperientzia berri 
bat da, tokiko zein nazioarte-mailako 
pertsonekin egindakoa. Baita esku-
hartzen dugun lurraldean dauden 
tokiko eragileekin eta beste teknikari 
batzuekin ere. Hiri inklusibo eta 
plural baten alde egiten dugu lan, alor 
publiko, pribatu eta akademikoarekin 
eta herritarrekin kolaboratuz.»

•	Nekazalekologia eta lorezaintza, kosmetika
•	Ekoizpen ekologikoa (frutak eta barazkiak, 
behi-haragia, jogurtak, ahate-hazkuntza, 
arrautzak, barraskiloak, behi-esnea, kosmetika)
•	Ikus-entzunezkoak eta multimedia
•	Garbiketa-enpresak
•	Editoriala
•	Turismoa (bisitak, aholkularitza, landa-etxeak)
•	GKE eta hirugarren sektorea

Eta lankidetza bihotz barruan sentitzen 
dute euren egunerokotasunean: %7,2-k sarri 
jarduten dute lankidetzan beste pertsona, 
enpresa edo kolektibo batzuekin proiektuak 
edo zerbitzuak garatzeko. Lehengaiak elkarrekin 
erostetik hainbat erakunderen artean lehiaketa 
publikoak aurkezteraino.

PARTE-HARTZE 
DATUAK
Enpresak
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BIZI3
Ta-txan! Hauxe duzue soldatapeko lanaren 
ordu-banaketa generoari dagokionez 
portzentaje osoetan. Badirudi 9 ordutik gorako 
lanaldi jarraituak (ez gehiago ez gutxiago) 
gizonek egiten dituztela gehienbat, nahiz eta bi 
kasuetan portzentajea kezkagarria izan. Aldiz, 
emakumeen %32-k, soldatapeko ordu gutxiago 
egiten dituzte. Beraz: gaitasun ekonomiko 
baxuagoa dute -beste jarduera ekonomiko 
batekin uztartzen dute- ekintzailetza 
uztartzeko modu bat bezala ikusten dute edo… 
denbora gehiago dedikatzen diete zeregin 
erreproduktiboei?

2tik 4 ordura, beste 1 edo 2 gehiagorekin. 
Hori da, gehiengoak, egunero zeregin 
erreproduktiboei dedikatzen dizkien orduak 
(etxekolanak, umeak hazi…). Batezbestekotik 
irteten bagara diferentzia emakumeen 
%9,4-an dago; 8 ordutik gora dedikatzen 
dizkiete zeregin erreproduktiboei, baina baita 
0 ordu dedikatzen dizkien gizon batzuen 
kasuetan ere.

32,5% 52,5% 12,5% 2,5%

17,7% 50,0% 26,0%  6,2%

02 55 07 5 100

productivo (%)

productivo
De 1 a 3 horas

De 3 a 5 horas

De 6 a 8 horas

Más de 9

GENEROAK ERAGITEN DIO LAN PRODUKTIBOAREN 
ORDU-KOPURUARI?

ETA ERREPRODUKTIBOARI?

 2,5%
 2,5% 20,0% 50,0% 25,0%

 9,4% 22,9% 40,6% 27,1%

02 55 07 5 100

reproductivo (%)

reproductivo
De 1 a 2 horas

De 2 a 4 horas

De 5 a 7 horas

Más de 8

Ninguna

1 eta 3 ordu artean

3 eta 5 ordu artean

6 eta 8 ordu artean

9 ordutik gora

produktiboa
1 eta 2 ordu artean

2 eta 4 ordu artean

5 eta 7 ordu artean

8 ordutik gora

Bat ere ez

erreproduktiboa
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Zenbat ordu gelditzen zaizkigu aisialdirako: 
zaletasunak, aisia, harremanak, ileapaindegira 
joatea…?

Kontuz! Seme-alabak dituzten ia emakumeen 
erdiak 0 denbora dauka aisialdirako edo 
izatekotan asteburuetan soilik.

Egoera horrek hobera egiten du seme-
alabarik beren kargura ez duten pertsona 
ekintzaileetan. Baina… badirudi emakumeak 
direla aisialdi gutxien dutenak. Ahal izatea 
izango da kontua?

Eta hala eta guztiz ere, bizitza komunitariora 
dedikatzen zaion denbora ez da hutsala 
(parte-hartzea, boluntariotza eta beste 
gizarte-jarduera batzuk)

%50 - 8 ordutik gora 
%45 - 4 eta 8 ordu artean 
%4 - 1etik 4ra!!!!!! 

Biziraupenari dedikatutako orduak  
(atseden hartzea, lo egitea, elikatzea,...)

HAURRAK DITUZTENEK  AISIARI DEDIKATUTAKO ORDUAK HAURRIK EZ DUTENEK AISIARI DEDIKATUTAKO ORDUAK

 8,3% 12,5% 33,3% 45,8%

32,1% 13,2%
 3,8%

 1,9%
 5,7% 43,4%

02 55 07 5 100

ocio (%)

De 1 a 2 horas De 2 a 3 horas De 4 a 6 horas Más de 7 Nada

 6,2%12,5% 6,2% 37,5% 37,5%

 7,0% 9,3% 4,7% 18,6% 60,5%

02 55 07 5 100

ocio (%)

«Lan-ordutegiaren 
barruan zenbatzen 
ditugu interes komuneko 
gaiak (prestakuntza, 
hainbat komunitate-lan, 
harremanak…)»

%41 - 1 eta 2 ordu artean
%29 - Ezer ez
%16 - Asteburuetan soilik
%10 - 2 eta 3 ordu artean
%4 - 4 eta 6 ordu artean

BIZI

1 eta 2 ordu artean 2 eta 3 ordu artean 4 eta 6 ordu artean 7 ordutik gora Ezer ere ez Asteburuan soilik
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%85-ek diote beren ordutegia malgua eta 
moldagarria dela (nahikotik askora). Ordutegi 
malgua izateak IraunBIZIbideragarritasun 
handiagoa ematen digu? Hemen aniztasuna 
da erregina! Ez da harrigarria kontatutako 
istorietako bakoitza zeharkatzen duten 
tipologia, sektoreak, denborak eta faktoreak 
kontuan hartzen baditugu. 
Malgutasun hori, gainera, independentea 
da soldatapeko lan-orduen kopuruaren eta 
asteburuetan lan egiteko (%50 baino gehiago) 
joeraren artean. Ez dago joera estandarrik.

ASTEBURUAN LAN EGITEKO MAIZTASUNA

BATERATZEA

MUGAK

GELDITZEA

KLIMA

ASEBETETZEA

«Lanean sartzeko ordua egokitu egiten dut 
egunero nire semearekin batera esnatu, jaiki, 
gosaldu eta eskolara elkarrekin joateko»

«Aurrez abisatu gabeko hitzorduen 
kantzelazioak mugatzen ahalegintzea. 
Gainontzekoei egokitzeko jardunaldi 
bukaezinik ez egiteko ausardia izatea»

«Malgutasunak sarri esan nahi du 
guztiz egokitzen garela proiektuaren 
zein zaintzaren exijentzietara. Aire 
libreko leku malguez ere gozatu 
egin behar dugu, arnasa eta atseden 
hartzeko.»

«Galizian bizi garenez, klima aprobetxatzen 
dugu ordutegiak antolatzeko, eta beraz, 
borondatez erabakitzen dugu asteburuetan 
edo jai-egunetan lan egitea euria egiten 
duenean, eta horiek, gero, egun eguzkitsuekin 
konpentsatzen ditugu.»

«Denboren kudeaketarako autonomia 
izateak, premia izan edo ez, asteko 40 orduek 
kentzen zuten zentzua itzultzen dio lanari. »

BIZI
Malgutasuna eta ez estandarizazioa

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

De 1 a 3 horas De 3 a 5 horas De 6 a 8 horas Más de 9

productivo (horas)

Inoiz ez

Batzutan

Beti

Zein neurriraino eusten zaio ohiko 
zeregin-banaketari astean zehar?
Aste produktiboa  astelehenetik 
ostiralera dela dioen logika gainditu 
egin beharko genuke? Zertan da 
onuragarri guretako eta zertan 
ez? Inguruneak eragiten digu edo 
erabaki propioa da?

1 eta 3 ordu artean 3 eta 5 ordu artean

produktiboa (orduak)

5 eta 8 ordu artean 9 ordutik gora
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Planifikatzeak, ezinbestekoa izateaz gainera, denbora hartzen du eta denbora hori gainontzeko 
zereginei gehitu behar zaie: produkzio, administrazio eta kudeaketako zereginak, sareak eta erlazioak, 
komunikazioa, planifikazioa, merkataritza, tramite burokratikoak eta bezeroak.  

Ordenagailuan itsatsitako post-it-etatik app-rik sofistikatuenetara, ia %100-ek erabiltzen dute/
dituzte plangintza-sistema bat edo hainbat (egutegi digitalak, excel, Slack, kanban, Trello, Wunderlist, 
Toogl). Baina interesgarriena pertsona bakoitzak, kamaleonikoki eguneroko zeregin produktibo eta 
erreproduktiboei egokitzeko, garatuta dituen antolaketa- eta plangintza-sistemak dira. Sistema sinple 
edo konplexuak, inguruneak, bizitzak, bateratzeak, mugek edo balioek markatutako sistemak.

INPROBISAZIOA

ONARGARRIAK

DIGITALIZAZIOA

AISIA

AUTOMATIZAZIOA

«Kaosak berak uzten digu malguak 
izaten. Asteko egun bakoitza ezberdina da, 
ordutegi edo jarduerei dagokienez. Horrekin 
bizirauteak gogorragoa egin nau eta lanetik 
aisialdira edo beste jarduera batzuetara 
igarotzeko aukera ematen dit, ezarritako 
inongo ordenik gabe. Inprobisazioa edo 
egokitzapena, uste dut.»

«Asteroko zeregin onargarriak finkatzea eta 
egunetan zehar banatzea.»

«Tresna digitalak pila bat erabiltzen ditut 
lanean, kolaboratu behar dudan pertsona 
guztiekin elkar eragiteko. Nahikoa garatua 
dagoen zerbait da eta gero eta gehiago 
bultzatu beharrekoa.»

«Astea igande arratsaldeetan antolatzea. 
Nire proiektuen konpromisoen eta bete 
beharreko zereginen, soldatapeko 
lan-ordutegiaren eta aisiaren bisio argia 
izatea ezinbestekoa da, astea amaitu eta 
lana besterik ez duzula egin, bikotea eta 
lagunak ikusi ez dituzula edo egin nahi 
zenituen zereginak egin ez dituzula ez 
sentitzeko.»

«Menuak antolatzeko sistema bat 
erabiltzen dut, asteko erosketa Internet 
bidez egiten dut igande arratsaldeetan. 
Hileroko sistema automatikoa daukat, eta 
kopuru handietan. »

BIZI
Antolatzea eta planifikatzea

ENPRESAN DENBORA GEHIEN DARAMATZATEN EGUNEROKO ZEREGINAK

Produkzioa % 55,9 

% 34,6 

% 33,8 

% 30,9 

% 24,3 

% 20,6 

% 10,3 

% 4,4 

Komunikazioa

Plangintza

Komertzialak

Tramite burokratikoak 

Bezeroak

Administrazioa eta gestioa

Sareak eta harremanak
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IDATZITAKOA

HAIZE KONTRA JOATEA

HUTSUNEAK

OHITURAK

«Lanaldiak 
zaintza-premien 
arabera antolatzea eta ez 
alderantziz.»

«Bulegoan esertzen naizenean zer egingo 
dudan paper batean idaztea, eta idatzita 
ez zegoen ezer ez egitea. Mugikorra isilik 
edukitzea eta sare sozialetan larregi ez 
begiratzea.»

«Gauzak gehienek egiten ez dituzten 
orduetan egitea.»

«Telefonoko egutegian egin behar dudan 
guztia, nire kabuz egin nahi dudana idazten 
dut eta gainera hutsuneak uzten ditut. Eguna 
salbatu didate behin baino gehiagotan.»

«Lanerako, etxerako, besteen zaintzarako… 
antolaketa-ohiturak finkatzea garrantzitsua 
iruditzen zait.»

Eta zer gertatzen da AISIPLANNING-arekin?
%52-k diote beren aisialdia agendaratu egiten 
dutela. Gutxieneko korrelazioa egiaztatu dugu 
ziurtatutako aisi-orduen artean, agendan 
egoteaz gain, ordu horiez gozatu ahal denean.

BIZI
Antolatzea eta planifikatzea
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Bateratzea-ekintzailetza binomiora gerturatze 
bat.
Seme-alabak dituztenen artean bateratzeko 
zailtasun-maila ertain-altua da kasurik 
gehienetan. Eta kasuistika zabala izan arren, 
zailtasuna are handiagoa da soldatapeko lanari 
ordu gehiago dedikatzen diotenen artean.
Ekintzaileek, okupatuta daudenean, seme-
alabak zaintzeko dituzten laguntza nagusiak 
ondorengoak dira:

•	 Erakunde edo zerbitzu publikoak (%67-k 
jotzen dute horra)

•	 Bikote edo ezkontidea (%55)
•	 Familia, lagunak eta elkarri laguntzeko sareak 

(%47)
•	 Kontratatutako pertsonak (%8) 

ZAINTZA
Hazkuntza

GRADO DE DIFICULTAD PARA CONCILIAR DE PERSONAS CON CRIATURAS EN FUNCIÓN DE HORAS DEDICADAS AL 
TRABAJO ASALARIADO

A TURNOS
8: 40,0%

7: 20,0%

5: 20,0%

2: 20,0%

10:  6,7%
9:  6,7%

8: 13,3%

7: 20,0%

5: 26,7%

4: 13,3%

3: 13,3%

10:  2,5%9:  2,5%
8: 10,0%

7: 10,0%

6: 12,5%

5: 32,5%

4: 10,0%

3: 10,0%

2:  5,0%
1:  2,5%0:  2,5%

9:  5,9%
8:  5,9%

7: 23,5%

6: 11,8%

5: 17,6%

3: 11,8%

1:  5,9%

0: 17,6%

0

25

50

75

100

De 1 a 3 horas De 3 a 5 horas De 6 a 8 horas Más de 9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zailtasun-m
aila

Altua

Baxua1 eta 3 ordu artean 3 eta 5 ordu artean 6 eta 8 ordu artean 9 ordutik gora
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Nolabaiteko laguntza eta babesa dutela adierazi 
duten pertsonak (ordaindutako oporrak, 
prestakuntzarako laguntzak, osasun-gastuak…) 
hiru edo hirutik gora pertsonaz osatutako 
enpresetan egiten dute lan. Baina gaia 
zenbaki gorritan dago. %14-k besterik ez dute 
bateratze-plan bat, %7-k aisialdirako laguntzak 
eta %4-k osasunerako laguntzak. Flotagailu 
horiek, imajinatuko dugun moduan, ez dira 
ematen pertsona bakarra eta lan-baldintza...
urriak edo babes falta duten enpresetan.

HAZKUNTZA-ORDUAK

TXANDAKA

«Gaur egun, kooperatiban, 
hazkuntza-orduak lan jardunaren 
barruan txertatuta ditugu, eta 
ordutegi-malgutasun handia dugu 
gure premietara egokitzeko.»

« Nire lana 4-5 
ordutara murriztea 
bateratzea 
errazteko, nire 
bikotearen 
laguntasunarekin. 
Urtetik urtera 
txandakatzen 
ahalegintzen gara. 
Aurten ni nago, iaz 
nire bikotea egon 
zen.»

Zentzu horretan, bateratzea eta zaintza enpresa-
ereduan txertatu dituzten enpresa kooperatibetatik 
iritsitako hainbat trikimailu begiztatzen ditugu 
jada. Zaintza pertsona bakarraz edo bi pertsonaz 
osatutako enpresetan txertatzea izango da aurretik 
dugun erronka nagusia. Nola aktiba daitezke zaintzen 
komunitate-zerbitzuak, alde publiko eta pribatutik 
harago?

ZAINTZA
Hazkuntza
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Kontua ez da soilik kooperatiba bat osatzea. Baieztatu dezakegu pertsona ekintzaileek duten 
oparotasun handiena sare informalak eta elkarri laguntzekoak direla. Sarritan, elkarri laguntzeko 
sareak, erabakigarriak izan daitezke proiektu bat burutzeko edo ez burutzeko. Oparotasunek jardute 
arrazionaletatik hasita emozionaletaraino hartzen dituzte barne; lotura estuak ditugun pertsonak 
inplikatzen dituzte (familia, bikotea, lagunak, terapeuta, bizilagunak…) edo ezagutzen ditugun beste 
batzuk.

EMOZIONALA TALDEA GERTUKO SAREA P2P SAREAK KONFIANTZA

«Hamabost egunetik 
behin “sentimenduen” 
bilerak egiten ditugu, 
taldea nola dagoen 
ikusteko.»

« Enpresaren barne-
komunikazioari denbora 
asko dedikatzen diogu. 
Denbora bereiztua 
zehaztu eta gordetzen 
dugu aldizkako bilera 
dinamikoetarako, 
eginkizunak, 
espektatibak, bateratze-
arazoak, bazkide 
bakoitzaren interesak… 
ebaluatzeko.»

«Gertuko sarea 
zaintzea, bikotearekin, 
lagunekin eta senideekin 
egoteko denbora 
ateratzea. Badirudi 
denbora kentzen dutela 
baina bizitza ematen 
dute eta ezinbestekotzat 
jotzen ditut.»

« “Experienciar” 
ekintzaile-taldeko 
kide izateak ni bezala 
proiektu propio bat 
aurrera ateratzeko 
lanean diharduten 
pertsonak ezagutzeko 
balio izan dit. Nor 
hobeto nire zailtasun 
eta arrakasta berak 
izan dituen pertsona 
bat baino ni ulertzeko, 
ideiak emateko eta nire 
arrakastez pozteko. 
Gainera, lana asko 
errazten didaten sinergia 
eta lankidetzak ere 
sortzen dira.»

«Malgutasuna eta 
elkarren arteko 
konfiantza sustatzen 
ditugu. Estresaturik, erdi 
gaixorik, hilerokoarekin 
erdiz purdi edo dena 
delakoarekin gaudenean 
atseden hartzeko 
animatzen diogu 
elkarri.»

«Haurrak ez ditut ekintza 
indibidual edo familiar gisa 
ikusten. Gizarte-gai bat 
da,eztabaidatzen ez dena. 
Beste batzuen zaintzaz 
arduratzen garenok babesa 
behar dugu.»

ZAINTZA
ZAINTZAK, MUTUALITATEA eta BABES-SAREAK… 
Kolektibotasunaren oparotasuna!
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MUGAK

HEMEN ETA ORAINEZER EZ

BIZIKLETA

LEKUA

HIDRATAZIOA

NI

BURU SORTZAILEA GORPUTZA

NI GEHIAGO

«Oraindik ez dakit 
deskonektatzen.»

«Burua desblokeatu 
behar dudanean atseden 
hartzea, paseatzea 
edo kafe bat hartzera 
irtetea.»

«Sofan etzatea ezer egin 
gabe, ez lo, ez irakurri, ez 
musika entzun, denbora 
batez egonean egotea, 
besterik ez.»

« Irakurtzeak beste 
leku batera eramaten 
nau. Bileren artean 
bizikletaz mugitzea. 
Telefonotik Facebook 
kentzea. Proiektuetarako 
berehalako 
mezularitzaren erabilera 
zaintzea.»

« Nire buruari ordutegi 
orientagarriak jartzeak 
eta beste pertsona 
batzuekin lan egiteko, 
atseden hartzeko eta 
kirola egiteko moduko 
leku fisiko bat izateak 
asko lagundu dit.»

«Ahalik eta hoberen 
elikatzea, hidrataturik 
egotea, eguneroko 
errutina izatea eta 
laguntza-taldeetara 
joatea.»

«Nire burua premien 
lehenengo lerroan 
jartzea. Autozaintzan 
nabigatzea, beste leku 
batzuetara naramaten 
korronteak egon arren.»

«Urtean birritan, 
gutxienez, “migrazio 
sortzaileak” egiten 
ditut; bidaiatu eta/
edo isolatu egiten naiz, 
ikasi, hausnartu eta 
nire bizitza-agenda 
berrikusteko.»

«Delegatzen, fidatzen eta 
laguntza eskatzen ikastea. 
Gorputza topagune gisa eta ez 
exigentziagune gisa. Nire eta 
ingurukoen mugak ezagutzen 
ikastea, eta baita muga horiek 
adierazten dituzten sintomak 
ezagutzea ere. Feminismoa 
eta zainketaren ekonomiari 
buruzko jardunbideak 
irakurtzea.»

«Aurkitu dudan 
“triimailurik” onena 
lehenik eta behin ni neu 
ongi sentitzea izan da, 
energiaz beteta sentitzea. 
Hala behar izanez gero 
nahiago dut laneko 
orduak kentzea eta ordu 
horiek autozaintzari 
dedikatzea, hala nola, lo 
egiteko, kirola egiteko, 
autobehaketarako...
Nire lehentasuna ni neu 
naiz eta gero besteak. 
Gainontzekoa behar bezala 
atenditzeko norberak 
ondo egon behar du. Beste 
magia-trikimailu on bat 
zintzoa izan eta, nahiz 
eta gogorik ez izan, egin 
beharrekoa egitea da.»

«“Funtsezkoa” denarekin erradikala izatea, 
hau da, bizitzaren denbora beste edozerren 
aurretik lehenestea.»

ZAINTZA
Norbere burua zaindu
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5 KOBRATZEA

Bagenekien gai zorrotza zela baina, gu bezain 
beste harritzen zaitu jakiteak lau baieztapen 
bozkatuenek diruarekin dutela zerikusia? Ia 
%50-ek diote zaila egiten zaiela beren lanari 
prezioa jartzea. Eta %44-k doan egiten du lan 
behin baino gehiagotan.

Gehiengoarentzat %58 besterik ez da bizi 
proiektu honetatik; %39-k beste jarduera 
ekonomikoren bat egin behar izaten dute, eta 
%3 printzipioz ekonomiarik sortzen ez duten 
edo borondatezko/komunitateko lanak dira; 
edo trukeak dira (Aniztasun funtzionaleko 
neska bat oheratu eta altxatzen dut logela eta 
elektrizitate-, ur-, gas- eta internet-gastuen 
truke).

ADIERAZITAKOA ZENBAT PERTSONA IDENTIFIKATU DIRA?

“Nire lanari 
prezioa jartzea 
zaila egiten zait”

“Behin baino 
gehiagotan 
egiten dut lan 
doan”

“Zergak oso 
altuak dira”

“Ez naiz hil 
amaierara 
iristen”

“Teknologiarekin 
ahaldundu 
beharra daukat”

“Ekintzailearen 
bakardade-
sintoma jasaten 
dut”

“Mugitzen naizen 
merkatua oso 
lehiakorra da. 
Bezeroak falta 
zaizkit”

Prestakuntza falta 
kudeaketan, prezio 
eta kostuen politikan? 
Kobratzearekin eta/edo 
diruarekin ahalduntze 
gutxi? Gehiegikeriak? 

PREZIOA

ZAINTZEA

MOMENTUAK

«Bizitza erdigunean jartzearren 
ordaindu dudan prezioan 
pentsatzen hasten banaiz, beti izan 
da hori… prezioa, hau da, dirua, 
bizitza gehiago -lan gutxiago-diru 
gutxiago...diru gutxiago - gauza 
gutxiago.»

«Diruari uko egiten diot seme-
alabekin egoteko/haiek zaintzeko.»

«Oso gai exijenteak, aurrekontu 
bat prestatzea adibidez, albo batera 
uztea oso goian zaudenean.»

%49,3

%44,1

%34,6

%27,9

%22,1

%19,1

%18,4
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6 MITOA EDO 
ERREALITATEA

Eta orduan, zergatik izan ekintzaile? zer dauka 
ekintzailetzak besteren konturako lanak ez daukana? 
Zerbait izan beharko luke!

Jakin ez dakigu ekintzaile-abenturara norbere 
erabakiz iristen ote den, besteren kontura lan egiteak 
ez duelako abantaila horietako bat ere ekartzen, 
besteren konturako lana aurkitzea ezinezkoa delako, 
lan-merkatuak kanpo uzten zaituelako, bizitzarekin, 
oro har, errazago bateratzea ahalbidetzen duelako, 
malgutasuna ematen duelako… Pentsatzen dugu 
faktore horien eta beste batzuen nahasketa izango 
dela. Hipotesiak hurrengo ikerketa baterako emango 
luke.

ABANTAILA ZENBAT PERTSONA IDENTIFIKATU DIRA?

“Sortzea eta 
esperimentatzea 
ahalbidetzen du”

61,8%

44,1%

40,4%

“Zure erabaki 
propioak 
hartzea”

“Norbere 
denbora 
kudeatzeko 
askatasuna”

“Asebetetze 
pertsonala”

“Pertsona 
moduan 
gehiago 
garatzen naiz”

“Bizi-erritmoen 
arabera sortzea”

“Botere-
abusurik ez 
jasatea”
“Zure haurrak 
lanetik botako 
zaituzten beldurrik 
gabe zaintzea”

FILOSOFIA

BATERATZEA

DENA BATERA

GEHIENA IZAN

«Ekintzaile izatea zerbait osatu eta lanean 
hastea baino gehiago da. Ekitea filosofia bat 
sortzea da, egiteko modu bat, ez lana soilik, 
baita ekonomia, lan-harremanak, harreman 
instituzionalak… ere, eta horiek pentsatu 
eta diseinatu egin behar dira. Eta “lan-
orduetatik” kanpo egiten dugu hori.»

«Nire lana aukeratzeko orduan seme-alabak 
etxean hazteko aukera ematen zidala oso 
kontuan hartu nuen»

«Niretako bizitzak lana hartzen du barne, eta 
alderantziz. Ez dut lana bizitzatik bereizten. 
Lana bizitzaren zati bat da, aisialdia izan 
daitekeen moduan.»

«Niri eta nire negozioari 
hobekien datorkigun 

trikimailua gehiena dela 
sinestea da, egiten dudana 

garrantzitsua dela, ondo 
egiten dudala jakitea eta 

nire zerbitzuak kontratatzen 
dituzten pertsonei mesede 

egiten diedala, eta arrakasta 
izatea merezi dudala, ni ere 

gehiena naizelako.»

73,5%

72,8%

71,3%

67,6%

8,8%
“Norbere buruari 
soldata duin bat 
ezartzea”

29,4%

5,1%
“Norbere 
haurrak 
zaintzea”
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7 GUTUNA 
ALDAKETARAKO GAITASUNA DUTEN 
ADMINISTRAZIO ETA ERAGILE PRIBATUEI

Lagun agurgarriok,
Bizitza erdigunean jarri nahi dugun 137 ekintzaile gara, eta gure asmo horretarako ondorengo 
ekintza eta politikak aktibatu beharra ikusten dugu:

Zaintzaren gaia prestakuntzan txertatzea. Gizartea ere kontzientziatzea.
Amatasun-baimen ganorazkoa ama eta aita autonomoentzat.
Haurtzaindegi-zerbitzuak emakume ekintzaileentzat interesgarriak izan daitezkeen jarduera 
publikoetan (ikastaroak, tailerrak, hitzaldiak…). 
Estatu mailako ordutegi-aldaketa, ordu-eremu ingeles edo portugesera itzuliz.
Zaintzen ordainketa-sistema bat ezartzea. Edo itzuli beharrik gabeko finantziazioa beren 
jarduera nagusian zaintza-irizpideak, bateratzea eta aukera-berdintasuna aintzat hartzen dituzten 
ekintzailetzak sustatzeko.
Osasun integralarekin eta eguneroko bizitzarekin lotutako jardueren gaineko zergen kenketa egiteko 
aukera.
Hezkuntzako laguntzak eskolei baino familiei zuzenean ematea.
Amatasun-baja edo antzerakoan ordezkoak kontratatzeko laguntzak sustatzea.
Ekintzailetzarako laguntza teknikoa, emozionala eta ekonomikoa. Norbere buruaren ezagutza-
zaintzara zuzendutako programak, psikea eta giza portaeraren inguruko profesional onen 
laguntzarekin. 
Ekintzailetzaren bakardadea arinduko duten baliabideak.
Lantalde-prestakuntza eredu kooperatiboak sustatzeko.
Denbora-bankuak, bateratzean sostengatzeko.
Hastapenetan proiektuari forma emateko diru-laguntza. Oinarrizko Errenta Unibertsala?
Autonomoen kuota aldagarria, diru-sarrera propioen arabera.
Autonomoentzat eskubide duinak ezartzea (langabezia, bajak…). Islandia erreferente moduan.
Soldata aurreikusten duten proiektuen finantziazioa (batzuetan ez dira lan egindako orduak 
zenbatzen eta babes finantziarioa inbertsioak egiteko soilik ematen da).
Instituziotik bertatik ekintzaileen eta freelance-en lanaz ez abusatzea.

Sormena sustatzeko ikastaroak.
Kolektibo onuradunekin batera, eta ez esklusiboki administrazioko langile teknikoekin, programak 
eta politikak diseinatzea 
Bideratzaile-lana egingo duen administrazioa, lankidetzarako espazioekin, laguntzekin, 
finantziazioarekin, baliabideekin (ez dute zertan ekonomikoak izan), etb.
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ESKERRIK ASKO

Ekintzailetza-kultura inklusiboago eta iraunkorrago baterantz igarotzeko ikerketa eta diagnosi 
honetan parte hartu duten 137 pertsonetako bakoitzari.

Eta galdetegiari era anonimoan erantzun dioten beste 67 pertsonei ere bai.

A3Ceres | Asesoría Agroalimentaria
Adebán, S. Coop.
Airea-elearning
Amaeru | Experiencias para una 
Sexualidad Natural
Ana Gesto
Andere Nahia
Apetitu
Argieskema
Asier Gallastegi | Korapilatzen
Begihandi kultur elkartea | 
Getxophoto
Bilbao Formarte
Bilbo Dulce, S.Coop.Pequeña
CAOS | Colectivo de arquitectura 
orgánica sensible
CARPE estudio
Casa rural Madera y Sal
Cerámicas El Cierzo S. Coop.
Cira Crespo
CivicWise
Coladeperro
Cuerpo y autonomía
Cuidando en Femenino
Decoración Fernández S.L.
Domenico Di Siena
DOOS Colectivo

Economistas sin Fronteras Euskadi
Elisabet Mediavilla Saizar y otro S.C.
Ekobaserri y caracoles Gorbea
Emotools, S.L.
Lurpeko
Eskulanen Etxea
Evavida
Eva Fontcuberta
Fernando Fantova
Emprendipia | gentes.comunes
Germinando
Goenaga Esnekiak, S.L.
Hiritik At
Iacta
Ideatomics | Saioa Olmo
Iker Atxa Zaitegi 
ImpactHub Donostia
INCYDE | Iniciativas de Cooperación 
y Desarrollo
JARA Escuela de Yoga
Kultiba
La Bezindalla S. Coop.
Lareira Pop
Lulumka
Mapa Taller de Diseño y 
Arquitectura 
Mora-Mora | Amora S.Coop.

Mugi Dantza Mugimendu Terapiak
Charamel Gozotegia
Jesusa Ricoy Olariaga
Landatxu Loradenda
Peru Calabaza Saban
Physiok fisioterapia zentrua
Pikara Magazine
Planeta Idea Educación
Platinela
Promove | Consultoría e formación 
SLNE
Pulse innovation | Marta Lago
Regladetres
Relatoras | Asociación Feminista La 
Luciérnaga
Ritxar Bacete González
Rosa Lasagabaster
Silvia Allende
Sopa de Sapo Librería | Liburudenda
VIC | Vivero de Iniciativas 
Ciudadanas
Viviendo en cíclico
Wisdom Consultoría de 
Sustentabilidad
Zaldi-Aratz
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Bada hauetxek izan dira kontsultaren 
zehaztasunak. Zer moduz lan 
garaikidearen inertziak? Zer moduz 
ematearen eta norbere buruari 
begiratzearen arteko borroka? Ordutegien 
negoziazio indibiduala zer? Zure 
ideietako batzuk deseraiki dira edo zure 
printzipioak gehiago berretsi dira?

Hirugarren batentzat lanaldi osoz lan ez 
egiteko eta lanaldi osoz etxekoandre edo 
gizon ez izateko erabaki ausarta hartzen 
duzunean eta zure lan-proiektu propioa 
garatu nahi duzunean, neurri handi 
batean industri arotik hartutako gatazkaz 
eta erresistentziaz betetako motxila bitxi 
eta vintage-a daramazu gainean. Oraindik 
ere lan arrunt eta bermatua existitzen 
den ideia xelebrearekin bizi gara, ordutegi 
estandarrekin eta soldata komunekin, 
autoenpleguaren planetatik urruti. XX. 
mende hasierako lan-modu sitsatuen 
aurreiritzi eta autoexijentziak jasaten 
ditugu; baina gaur egungo errealitatea 
da bi pertsonatik bat ekintzaile txikiak 
garela, bazkide kooperatiboak, langile 
autonomoak, aldi baterakoak… lanaren 

beraren kontzeptua eraldatzen ari garen 
langile arraroak.

Txosten honen datuen arabera, argi dago 
estrategiak eta arrakastak ez direla sekula 
guztiontzat berdinak izango. Ekintzailetza 
IraunBizigarri bat nola garatu ikustea falta 
zaigu, kontuan harturik 1) zure enpresaren 
testuingurua edo egoera, 2) taldearen 
edo zure inguru hurbilaren babesa, 3) 
zure bakardadea edo garatzen duenaren 
bakardadea, 4) baliabide pertsonalak eta 
5) egiten duzun guztiari ematen diozun 
balio subjektiboa. Neurri batean edo 
bestean gutako gehienoi ondo etorriko 
litzaizkiguken tresnak ere garatu ahalko 
genituzke?

Eskerrik asko gure ondoan egoteagatik, 
zeregin honetan laguntzen egoteagatik. 
Orain tresna horiek sortu eta erditu behar 
ditugu, erabilgarria den zerbait, egiaz 
baliagarria izango zaiguna. Beraz, heldu 
diezaiogun IraunBizibideragarritasunari 
adarretatik eta… maita gaitezen. 
IraunBiziBideragarritasun ON.

ITXIERA BAT EDO EZ
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N
 egindako ikerketa eta diagnosiaren txostena

«Jarri ditudan mugak errespetatzea: 
1. Lan-orduetatik kanpo bezeroen email edo whatsapp-ei 

ez erantzutea. 
2. Bazkalorduan lanari buruz ez hitz egitea. 
3. Janari osasuntsua eta gustukoa bezperaz prestatzea. 
4. Ezin izanez gero, sukaldatzeko denbora hori deskonekzio 

sortzaile moduan aprobetxatzea.
5. Bilera presentzial guztiak hilean egun bakarrean edo 

bitan pilatzea 
6. Lana amaitzeko orduaren alarma. 
7. Opor-egunak jakinaraztea eta telefono mugikor eta sare 

sozialen deskonexioa nire bezeroei 
8. Atseden egunetan lanik ez egiteko ausardia izatea (nik, 

nire bazkideak eta nire diseinatzaileak), geldoago joatea 
edo blokeoa 

9. Terapeuta baten laguntzarekin lan-gatazkak ikuskatzea
10. Guztiok terapia pertsonalean egotea gomendatzea. »



Bizitza erdigunean jarriko duten 
ekintzailetzarentzako trikimailuak eta 

erremedioak

www.sostevidabilidad.colaborabora.org


