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BacalHau

Euskal komunitateak bereganatu dezakeen mito 
guztiz batzailea.



  

BakalHau
komunitate antolatua

● Komunitate diskretua
● Komunitate osoarekin 

komunikatua
● Kolektiboan
● Indibidualean

● Komunitate berriak 
sortzeko testuingurua 
sortu.

● Mitoa zabaldu.

● Oinarri sozioteknoekonomiko 
justuetan oinarritutako jendarte 
bat eraiki.

● Ekonomia ardatz, 
zientzia/teknologia eta 
gizartea/kultura helburu hori 
lortzeko nola erabili.

● Alternatibak landu, zabaldu eta 
egikaritu.

● Komunitate berriak sortzeko 
bideak eman.



  

BacalHauEK
Euskal komunitatea

KZ
komunitate zabaldua

IK
Inguruko komunitatea

K
komunitatea



  

Talaios
BacalHau mito fundazionaletik jaiotako talaia



  

Estrategia & Analisia

● Sare analisiak: komunitate detekzioa, eragin soziala neurtzeko 
analisiak, harreman eta agenteen detekzioa.

● Informazio estrategia: informazio kudeaketa prozesuak, gai 
edota arloei buruzko informeak, prospektiba lanak.

● Prozesu teknologikoak: Software eta Hardware librea zehazki, 
baina baita teknologiak orokorrean zure prozesuetan 
txertatzeko estrategien diseinua eta inplementazioa.



  

Prestakuntza & Ahalduntzea

● Prestakuntza berritzailea: ikastaroak, mintegiak, egonaldiak 
eta online irakaskuntza, moodle, webinar, mooc... ikastaroen 
bidez.

● Ahalduntze estrategiak: teknologia katalizatzaile bezala 
ahalduntze eta parte-hartze prozesuak diseinatu eta aurrera 
eramaten ditugu.

● Teknologia prestakuntza: erabiltzen eta interesatzen zaizkigun 
teknologiei buruzko ikastaroak eta hauek erabiltzen ikasteko 
ahalduntze prozesuak martxan jartzen ditugu.



  

Tresnak & Garapena

● Software libreko tresnak: software libreko tresnak erabili eta 
inplementatzen ditugu. Wordpress, Zimbra, Jabber, 
BigBlueBotton, Moodle, Status.

● Garapen egokitua: teknologia libreen bidez garapenak egiten 
ditugu. Webguneak, aplikazio mugikorrak, komunikazio 
tresnak, e-learning plataformak, bisualizazio tresnak, 
e-commerce, sare sozialak, hedabideentzako plataformak. 

● Teknologia laborategia: Etengabe teknologia berriak aztertzen 
eta probatzeko laborategi teknologia dugu. Arduino, 
RasperryPi, HTML5, CSS3, Droneak, Android, Firefox OS.
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Egitura
Kooperatiben arteko sarea

Itun horrekin bat datozen kooperatiba (edo beste 
egitura posible batzuk) ezberdinen arteko sarea 
eraikitzea. Eskala handiak sortu baino, egitura 
banatuagoa duten sareak sortu proiektu handiagoei 
ekin, informazio estrategia bateratuak eraman eta 
baliabideak partekatu ahal izateko. Jabetza pribatu 
hertsiaren eskemetatik ihes egin beharko luke 
mugimendu honek. Herri lurrak (Commons) bere 
joko zelaia direla argi eduki beharko luke.



  

Esparrua
Lurraldetasuna sare moduan

Olatu berri honek Arrasate utzi beharko du noski, 
baina Euskal Herria osoa ez da bere esparru bakarra, 
bai ordea esparru naturala.  EH barneko sare trinkoa 
ehundu beharko litzateke, bertan baitago euskal 
meta-komunitatearen indarra. EHtik kanpo aldiz, 
ditugun sareak baliatu beharko lituzke euskal 
erakundeak, harreman sozialak, kulturalak… Horiek 
guztiek ere olatu honen parte izan beharko lukete.



  

Markoa
Marko ekonomiko eta politiko berri bat

Mugimendu berriak lortzen eta eratzen duenaren 
autonomia ziurtatu eta eskuratutako eskubideak 
defendatuko dituen egitura politikoa eskuratzea 
garrantzitsua litzateke. Ekonomia berri horren 
kanpoan gelditu direnei sostengua emateko eta 
etorkizuna eraikitzen jarraitzeko.

Hori bai, egitura politiko berri bat izatera itxoiteak ez 
du zentzurik. Sortutako sare eta loturekin marko 
probisionalak eraiki beharko lirateke: udal sareak, 
mankomunitateak, diputazioak… eta ekonomia berri 
honen sustatzaileen artean.



  

Testuingurua
Gizarteari lotutako itun bat

Bakoitzak bere gizarte ardura korporatiboa baino, 
demokrazia ekonomikoa oinarri hartzen duen 
jendartearekiko itun bat beharko litzateke. Bere 
gertuko komunitateari atxikituta, baina inguratzen 
duen jendartearekiko harreman justu bat izatearen 
helburuarekin. Horretarako, mugimenduak bere 
inguruan elkar laguntza sareak eraikitzea 
ezinbestekoa litzateke.



  

Balioak
Ezagutzaren zabalpena eta sare kultura

Truke balioari, erabilpen balioa gailendu behar zaio. 
Ezagutzaren hedapena oinarri duen kultura bat 
sustatu beharko luke  mugimendu honek. Alegia, 
hacker etikak eta sareen kulturak olatu honen bihotza 
izan beharko du. Domeinu publikoa eta honek 
ematen dituen askatasunak oinarri hartuta.



  

Garapena
Etengabe birsortzeko mekanismoak

Adimen eta estrategia zerbitzuak, tresna eta baldintza 
egokiak, etengabeko formazioa eta berrikuntzarako 
mekanismoak hasieratik kontutan hartu beharko 
lirateke mugimenduak hazi behar badu.



  

OlatuKoop oinarri irekiak



  

0. oinarria

Komunitatea osatzen duten kideek erakundearen 
jabetza eta erabakitzeko ahalmena dute, demokrazia 
ekonomikoa eta bozka bat pertsonako irizpide 
asanblearioei jarraiki.



  

1. oinarria

Komunitatea osatzen duten kideek informaziora, 
ezagutzara, kudeaketa datuetara, baliabideetara eta 
hauen erabilerara atzipen osoa eta zuzena izango 
dute, gardentasun irizpideei jarraiki



  

2. oinarria

Komunitatea osatzen duten kideek erakundearen 
jabetza eta erabakitzeko ahalmena dute, demokrazia 
ekonomikoa eta bozka bat pertsonako irizpide 
asanblearioei jarraiki.



  

3. oinarria

Komunitateak ondare komuna sustatzeko 
konpromezua eta bere komunitatearentzako, 
inguruko sarearentzako eta bere ekimenak gauzatzen 
dituen jendarterako ongizatea bilatzeko ardura 
hartzen du.



  

Laburbilduz

0. Jabetza eta demokrazia ekonomikoa.
1. Atzipen osoa eta gardentasuna.
2. Elkartasuna eta sare autonomia.
3. Ondare komunak eta ongizatea.



  

Eskerrik asko!
Twitter: @talaioskoop

Status: @talaios@status.blogsoviet.com
E-mail:kontaktua@talaios.net

WWW: http://talaios.net

Twitter: @teketen
E-mail: gorka@talaios.net
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