
P2P gizarte bateruntz 
Nola egingo dugu?

SARRERA

Honako agiri honek jaso egiten ditu “P2P gizarte bateruntz. Nola egingo dugu?” Bilboko San 
Frantzisko Udal Zentroan 2013ko ekainaren 12an egindako tailerrean proposatutako ideien parte 
bat

Agiria tailerrean  egindako ekarpenak artikulatzen eta P2P gizarte bateruntz aurrera egiteko 
eskema txiki eta zatiko bat sortzen saiatzen da. Eduki hori antolatzeko forma posible askoren 
arteko bat bakarra da, elkar osatzen duten baina kontrakoa esaten duten lerroekin.  Ekarpen 
guztiak lehen pertsonan idatziak daude, baina ez daude kreditatuak, lan kolektiboko prozesuaren  
parte den fruitu bezala ulertzean. Ekarpen guztiak batera doazen bi agiritan jasotzen dira.

Ekarpenak lau talde edo kategoriatan antolatu dira:
1. Aldaketa pertsonaletik
2. Testuinguru-esparruaren aldaketatik
3. Hautsi beharreko hesiak
4. Proposatutako ekimenak

 ALDAKETA PERTSONALETIK

P2Pak gizarteak hobetzen lagundu dezake: konfiantza sortu eta ezagutza banatzen du. Giza 
garapenaren oinarriak ezartzen ditu.

• P2Pranzko aldaketa norberarengandik hasten da; abentura esploratzaile pertsonal baterako 
eta gure prozesuetan haztera egindako gonbidapen bat da.

• Beharrezkoak dira kontzientziako norbanakoaren aldaketak, birsortzailea denak sortzen 
duen garrantziaren eta balorearenak.

• Pertsonak kontziente egin behar dira dituzten baliabideez.
• Gaur egin. Egunean-egunean azaltzen saiatu (neure buruari eta beste batzuei) zergatikoa, 

nola axola izan beharko litzaigukeen P2Pa, hainbesteko garrantzia eman gabe zer denari 
(definizio bat)

      



TESTUINGURU ESPARRUAREN ALDAKETATIK

Testuinguru aldeko bat sortzea
• P2Paren praktikek edo Guztientzako Ondasunenek pitzadurak sortzen dituzte sisteman 

(Hollaway), ”bitarterako” beharrezkoak direnak. Aldi berean beharrezkoa da P2P kultura 
instituzionalki sendotzen lan egitea egitura-aldaketa iraunkor eta egonkorrak sortzeko.

• P2Paren pentsamoldea eta elkarlana  sarrarazi belaunaldi berrietan, txikitatik, agian 
heziketa/curriculum-metodologiatik.

• Urratsez urrats. Hautabide posibleak sortu proiektu txikiekin. +aukerak berritu/ komunitate 
txikiak-nitxoak. Bulkada+ Hedapena / Praktika onak.

• P2P proiektu onak sozialki errentagarri bihurtzen  jakin.
• Nola landu P2P praktiketarako pizgarriak, ekonomikoez harago.

Posible da -ekoizpena eta +birsortzea = +jasangarria
• Birsortzekoa dena balioetsi ekoiztekoa denaren gainetik. Zenbat eta denbora gehiago 

gastatzen duzun ekoiztekoan, kostu handiagoa du birsortzekoak.
• Up-downetik bottom-upera igaro behar duguna, eta ez nahi duguna bakarrik  identifikatzeko 

entzute aktiboarekin,

Kontzientzia berria publikoa eta pribatua denaren artean
• Erakundeen inplikazioa P2P proiektuei ikusgaitasuna emateko eta lurraldearen mailan 

garatu ahal izateko eta subsidiariotasun printzipioarekin lotuta.
• Erronka honetan datza: jabetza kontzeptua eraiki eta sozializatzean ahalduntze- 

terminoetan.
• Gardentasuna P2Pan inplikatutako eragile guztiengandik gizarte guztiari konfiantza 

sortzeko.
• Enpresak P2Pko parte bezala ikusi.
• Aitortu/positiboki diskriminatu Administrazio Publikoetatik, P2P filosofia faboratuko duten 

enpresa-negozioetako portaerak edo ereduak (guztiona dena vs. norbanakoarena dena).

Nor dira aldaketaren eragileak?
Aldaketa honen líder erakarle onak behar dira eta komunikazio, transferentzia eta 
gizarte-motibazioko estrategia onak.
VS?
Bitartekariak, eramanekoak, malguak, ikusezinak, hizkuntza-itzultzaileak eta 
konbikziodunak.

Esperientzia-transferentziak
• Egiten den hori beharrezkoa da heda dadin.
• Proiektu guztiak dokumentatzen jakitea lortu edozein gizakik errepika ditzan.
• Lanabes ez teknologikoak (ere)  bilatu ezagutza transmititzeko.

Tokiko testuinguruaz, eragileez eta proiektuez
• Testuinguru-esparru aldekoa lankidetza-praktikatarako eta banatuak,kooperatibismo, 

auzolan, txoko, baserritar, euskara, kultura-ondareari… lotuak.  
• Aipatutako eragile eta proiektu batzuk hauek dira: P2P Foundation,lankidetza-kontsumoko 

plataformak, denbora-bankuak, REAS, mugimendu feminista, administrazio publikoa, 
Innobasque, Irekia, Soft, ColaBoraBora, Goteo, Cooperativa Integral Catalana, Asier 
Gallastegi, Bilboko Udala, garapen-agentziak, teknologia-zentroak, eteak, erakundeak, 
aktibistak, open data, co-housing, elkarri laguntzeko sareak (abegia, senideak...), 
memoro.org, food mirror, 'egurra olioaren truke'... 

      



HAUTSI BEHARREKO HESIAK

Jendeak oro har P2P mugimenduekin duen identifikazio-gabezia
• Belaunaldien arteko eten teknologiko eta heziketakoa. P2P mugimenduari honako hauek 

txertatu: belaunaldien arteko aldagaiak, kulturakoak, beste pentsamendu-korronte batzuk 
eta laguntzako sare sozial naturalak.

• Hizkuntza unibertsalago batean lan egin ezagutzarik ez duten pertsonentzat. 'Snobismoa 
saihestu'.

 Lankide izatearen ekintzak eragin handiagoa izan behar du epe laburrean
• Gune fisiko komunen gabezia
• Nola konpondu arazoa P2P praktikek indarreko legeriarekin talka egin dutenean.
• Oraindik tokikoegia. Irismen globala konplikatua da.
• Adierazle berrien bilaketa.

 Jabetza eta boterearen gaineko kontzientzia-aldaketa
• Interes eta monopolio finkatuen gatazka asko dago.
• Jabetza zuzenbide-terminotan (ematen eta kentzen direnak) ulertzearen garrantzia.
• Boterarea/aberastasuna/baliabideak/ondasunen …birbanaketa
• Planteatzen den erronka handia bat informazioa partekatzeari beldurra galtzearena da 

elkarrentzako onura sor dadin.

 PROPOSATUTAKO EKIMENAK

P2P gizarte bat sortzeko aurrena  ‘heziketa’ halako bat behar dela uste dut, arrakasta duten 
kasuei ikusgaitasuna ematea, oinarriak ongi planteatzea eta garrantzizkoena, ereduaren 
onurak… eta “guk munduari eragiten diogulako ”sentimendu sozial bata sortu.

Praktika onen sozializazioa eta hedapena.
• Dagoeneko abian dauden proiektuak ezagutu.  Gure ingurunean garatzen ari diren 

lankidetza-esperientziak jaso edo maparatu. Era guztietako esperientziak, ez bakarrik  
teknologia- eta industria-mailakoak, baizik eta heziketakoak, edo lehen sektorekoak 
etab.Tamaina handi eta txikiko esperientziak duela zenbait denbora ba daudenak eta 
sozialki integraturik daudenak.

• Ideiak argitaratu/sustatu/ hedatzeko azpiegitura sortu.
• Etxez etxe, kalez kale…eraman beharra dago P2P filosofia, haren formula , ereduaren 

onura barreiatu.
• Sozializatu beharra dago P2P definizioa bera komunitatearekin. Dagoeneko funtzionatzen 

ari diren proiektuen hedapena eta komunikazio sozialeko kanpaina. P2P praktikak 
(norberarenak, hurbilekoak eta arestiko historiakoak) identifikatu eta haiek dokumentatu 
ulerkuntza egituratu eta errazteko.
>  Heziketa-mailan…

… ikastetxeak inplikatu ekoizpenean lankide izateko eta prozesutik bertatik ikasteko. 
Heziketa-curriculumaren prestakuntza. Bizipen-esperientzia txikiak eraiki 
heziketa-eredua eraldatzeko asmoarekin.

> Enpresa-mailan…
… P2P usadiozko industriara hurbiltzea hil-bizikoa da.

> Gizarte-mailan…
… jarduera ludikoagoak. 
… open innovation:  enpresak eta sektoreak gurutzatzea

      



Konektatu 
•  Ahalik eta pertsona kopuru handiena tarteko izango duten proiektuak burutzea, nola  

sistema horietatik eskain dezaketena hala  jaso dezaketena ikusteko aukera eskainiz.
•  Zubiak ezarri ekonomia ekoizlearen eta birsortzailearen artean. Elkarri konfiantza eta 

laguntza emateko sareak berrezarri.

Sustatu
• Gehiago pentsatu beharra dago sustagarriez P2Pan funtzionatzeko, makila eta azenarioan 

edo lehiaketa emaitza-bilatzailean erori gabe.
• Proiektuak bulkatu behar dira sustagarrien bitartez, sariak eta eskertzeak definitu. Lege-, 

teknología- eta antolakuntza-oztopoak ezabatu.
• Auditoretza soziala enpresei zabaltzen saiatu (ez ekonomía solidariokoei bakarrik).
• Administrazio Publikoek klausula sozialak erantsi ditzatela beren erosketetan birsortzailea 

dena (komunitarioa) balioan jarriz.
• Uste dut P2P ondasunak/zerbitzuak maila batean baino gehiagotan (etiketaturik agian) 

ekartzen/ behar  dituzten balorez lagundurik joan behar dute: dirua, afektibitatea, 
komunitatea, erreplikagarritasuna, usagarritasuna, jasangarritasuna, etab.(legezkoa, 
osasuna…).Balore horiek antolatu egin daitezke P2P trukea erraztu eta animatzeko eta 
konpentsagarri bihurtu  ondasun/zerbitzu trukatuen balioa eta sozializatu/normalizatu.

Aske eta irekia
• Kode irekiko teknologiak erabiltzea hedatu langabetuen artean bizkor prototipo bihurtzeko. 

Nola erantsi edo hedatu eredu hori heziketa- eta ekintzailetza-eremuan langabeziaren 
irtenbide bezala?

• Nola sortu kode askea saritua izango duten diseinudun ereduak? Interesgarria iruditzen zait 
ekoizpena ekonomikoki jasangarria egitea ahalbidetuko duen eredu bat garatzea, produktu 
bat itxi beharrik gabe, baizik eta irekia izateko aukera emanez (%a ordaindu sortzaileei, 
laguntza publiko ez-prekarioak, crowdfundig-a).

 P2P  barrutiak
• Gune birtual bat, gorantz datozen eragile eta joeren artean topagune-esparru dena.
• P2P komunitateak inkubatu eremuka. Gune berriak, kontsumo-taldeak, 

lankidetza-guneak….eraiki.
• Osoko bilera irekiak.

 NOR IZAN DEN PARTE-HARTZAILE

Agiri honetan aurkeztutako edukia “P2P gizarte bateruntz. Nola egingo dugu?” 2013ko ekainaren 12an  
Bilboko  San Frantzisko Udal Zentroan egindako  tailerraren emaitza da. Innobasquek eta ColaBoraBorak 
antolatu zuten, BilbaoEkintzaren lankidetzarekin eta honakoa hauen  parte-hartzearekin: Alberto Bokos, 
Álvaro Andoin, Ane Martínez, Ane San Miguel, Asier Gallastegi, Beatriz Moral,  Begoña Andres, Borja Izaola, 
Carolina Gutierrez, Charbell De Soto, Conchi Asua, David Olmos, Ekhi Atutxa, Eleder Aurtenetxe, Elisa de 
los Reyes, Emma Blanco, Eñaut Tolosa, Estíbaliz León, Gorka Rodríguez, Idoia Azkorra, Iker Atxa, Imanol 
Zubero, Iñigo Gallego, Ivan Blasco, Iván del Caz, Ixiar Garcia, Izei de Velasco, Javier Goikoetxea, Javier 
Modino, Joseba Franco, Josu Martinez, Julen Iturbe, Karim Asry, Kati Simon, Laura Fernández, Leire 
Azpitarte, Lluís Sabadell, M'angel Manovell, Maite Darceles, Margarita Martínez, María josé Telleria, Maria 
Salazar, Marta Lago, Meme Millán, Michel Bauwens, Mikel Morlas, Mikel Toral, Montse Arbelo, Nagore de 
los Ríos, Nice Lazpita, Pablo Angulo,Pablo Garaizar, Paula Iglesias, Raúl Castillo, Raul Lopez de Gereñu, 
Ricardo Antón, Roberto Ondarra, Rosa Fernández, Ruth Mayoral, Sonia Riesco, Txelu Balboa, Vicente 
Hermandez, Xabier Barandiaran eta Zaloa Pérez. 
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