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Economistas sin Fronteras erakundeak tzure laguntza behar du. Uste baduzu gure EsF txostenak edo orokorrean gure 
jarduerak gizarte-erabilgarritasuna duela, lagun iezaguzu gure lana mantentzen. Erreferentziazko GKEa izan nahi 
dugu bideko ekonomia bilatzeko orduan, gizarte- eta ekonomia eragileen sareko lana sustatu eta elkarrizketa errazten 
laguntzeaz gain. Bakarrik gizarte-partaidetza zabalaren lorpenekin lortu ahal izango baitugu bideko ekonomia. Nahi 
duzun ekarpen ekonomikoa egin dezakezu:  

Gure erakundeko bazkide izan eta Economistas sin Fronteras erakundearekin aldizka lagundu nahi baduzu, gure 
webgunean dagoen inprimakia osatuta egin dezakezu: 

Edo 91 549 72 79 telefono-zenbakira dei dezakezu • Informazio guztia hurrengo webgune honetan: 

 https://ecosfron.org/unete/ 

Irabazi-asmorik gabeko erakundeetarako Espainiako legediak pertsona fisikoek egindako ekarpen eta dohaintzei aldeko tratu 
fiskala ematen die, PFEZaren kuotan kenkarirako aukera baitago.

Ondorengo esteka honetan 
inprimakia beteta:  

Fundazioaren kodea 
Economistas sin Fronteras01895

Edo BIZUM:erabiltzearen bidez:

 Ikus daiteke nola egin dohaintza bizum bidez hemen
https://ecosfron.org/unete/dona-con-bizum //

Dosier honetako testuek egileen iritzia soilik adierazten dute, 
eta iritzi horrek ez du zertan bat etorri horri buruz MgEk duen 
jarrera instituzionalarekin. 
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Mugarik gabeko Ekonomialariak (MgE) Garapenerako 
Gobernuz Kanpoko Erakunde (GGKE) bat da, 
1997an unibertsitate-esparruan sortua, eta gaur 
egun ekonomia bidezkoa, solidarioa eta iraunkorra 
eraiki nahi duten pertsonek osatua; erakundearen 
lehentasunezko asmoa pobrezia eta desberdintasunak 
desagerraraztea da.

Mugarik gabeko Ekonomialariak  erakundean uste 
dugu garapen-eredu berri bat behar dela, ekonomia 
gizakiaren zerbitzura jar dadin, eta ez, gaur egun 
gertatzen den bezala, milioika pertsona ekonomiaren 
zerbitzura egon daitezen.

Gure helburua da gizarte-arloan erantzukizuna hartuko 
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Erreferentziazko GKE bat izan nahi dugu bidezko 
ekonomiaren bilaketan, eta gizarte- eta ekonomia-
eragileen artean elkarrizketa errazten eta sareko lana 
sustatzen lagundu. Izan ere, gizartearen parte-hartze 
zabal baten bidez soilik lortu ahal izango dugu bidezko 
ekonomia bat.

Gure bazkideen ekarpenak funtsezkoak dira iraupen 
luzeko proiektuak planifikatu eta egin ahal izateko.
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2030 AGENDA ETA EZINBESTEKO PARADIGMA-ALDAKETA UNIBERTSITATEAN

M.ª Luisa Gil Payno
Mugarik Gabeko Ekonomialariak

G ero eta ziurtasun handiagoa dugu unibertsitatea 
sakontasunean eraldatzeko larritasunari buruz. 

Seguru asko ez dugu hain argi izango nolakoa izan 
behar duen eraldaketa horrek, baina aldi berean 
baditugu zenbait ideia eta oinarrizko ezagutza 
noranzkoari edo eragin beharreko ezinbesteko 
funtsezko elementuei buruz.

2030 Agendak biltzen dituen askotariko erronkek, 
kontraesan eta anbiguotasun ugari dituzten arren, 
halabeharrezko errealitate baten aurrean kokatzen 
gaituzte, txosteneko lehen artikuluan adierazten den 
moduan: «azken hamarkadetan hegemonikoak izan 
diren aurrerabideari, hazkundeari eta garapenari 
buruzko ikusmoldeak dagoeneko alferrikakoak 
dira etorkizunerako orientazio moduan». Hortaz, 
paradigma-aldaketa behar dugu. Aldaketa horrek 
unibertsitateari zuzenean egiten dio eskaera, ezagutza 
sortu eta transmititzen duen gunea den aldetik.

Hain zuzen ere, unibertsitatea errotik (terminoaren 
onespen literalean) aldatu behar delako uste osotik 
sortzen da txostena. Norantz eta nola aztertzeko 
beharretik, eta modu kolektiboan egiteko beharretik, 
horri buruz hausnartzen, idazten eta lanean ari diren 
elkarte, erakunde eta pertsonen eskutik. Ahal den 
neurrian, eraldaketa hori egia bihurtzen laguntzeko 
gogoarekin (eta apaltasunarekin). Hori dela eta, 

txostena gehiago da abiapuntua helmuga baino. 
Txostenaren asmoa ez da (eta ezingo litzateke izan) 
arazo nagusiei buruzko diagnosi itxia eskaintzea, 
ezta jarraitu beharreko bide edo noranzkoei edo egin 
beharreko eraldaketei buruzkoa ere; horren ordez, 
aztertu eta eztabaidatu beharrezkotzat jotzen ditugun 
zenbait gairi buruz hausnarketa egitera bultzatzen du.

Hori horrela, La Mundial kolektiboaren artikulu 
batek ematen dio hasiera txostenari. Bertan, Mugarik 
gabeko Ekonomialariak erakundearekin batera 
egiten ari den eta aribidean dagoen ikerketa baten 
elementu nagusiak laburbiltzen ditu. 2030 Agenda 
unibertsitate-mailako ikerketan eta irakaskuntzan 
txertatzeari buruzko hausnarketa bideratzea du 
helburu. Agenda horren irakurketa eraldatzaileak 
ohiko praktiketatik haratago joatea eskatzen duen 
planteamendutik abiatzen da aipatutako ikerketa; 
ohiko praktikak nagusiki honetara bideratzen 
direlarik: garapen jasangarriko edo jasangarritasuneko 
helburuetako alderdi desberdinak nola txertatu 
irakaskuntzan, ikerketan edo unibertsitate-egituretan. 
«Unibertsitateko ikerketaren eta irakaskuntzaren 
oinarriak, egiturak eta praktikak hankaz gora jartzea» 
esan nahi du eta «egungo gizarteak eraikitzeko 
oinarri izan diren postulatu ontologikoak eta 
epistemologikoak» berrikustea.

AURKEZPENA



5

Bigarren artikulua Yayo Herrero López, César 
Rendueles y Menéndez de Llano, Emilio Santiago 
Muiño, Fernando Valladares Ros eta Alicia Valero 
Delgadoren tribuna ireki bat da, jatorrian eldiario.es 
webgunean argitaratutakoa. Goi-mailako heziketaren 
eraldaketa honetan erabakigarria den gaia eta 
funtsezko erronka jorratzen du: krisi ekologikoaren 
irakaskuntza. Egileek planteatzen digute trantsizio 
ekologikoa datozen hiru hamarkadetan planetako 
gizarte guztien ahalegin kolektiboak antolatzera 
eta erabaki estrategikoak markatzera bideratutako 
erronka dela eta askotariko ondorioak izango dituela 
gizarte-bizitzako alderdi guztietan. Hori dela eta, XXI. 
mendeko unibertsitatean, haien ustez, ezinbestekoa 
da ikasle guztiek trantsizio ekologikoak ekartzen 
dituen eztabaida eta aldaketa handietan parte eta esku 
hartzeko heziketa ekologikoa jasotzea. Alde batetik, 
aldaketaren larritasunaz eta, bestetik, unibertsitateko 
egituren eta mekanismoen konplexutasunaz eta 
funtzionamenduaren geldotasunaz jabetuta, helburu 
txikia eta azkarra proposatzen dute: Espainiako 
unibertsitateetako ikasketa of izial ahalik eta 
gehienetan ingurumen-krisiaren hastapenei buruzko 
aukerakoa ez den ikasgaia txertatzea. Planteatzen 
diguten moduan, «ekologikoki beharrezkoa eta 
sozialki bideragarria denaren arteko punturik onenean 
dagoen» proposamena.

Hir ugar ren  a r t iku luan ,  Euskal  Her r iko 
Unibertsitateko gure ohiko kolaboratzaile Koldo 
Unceta Satrústeguik, Iratxe Amiano Bonacheak 
eta Jorge Gutiérrez Goiriak merkantilizazioaren 
eragina unibertsitatean eta haren eginkizunetan jorratu 
dute. Prozesu hori nagusi den eredu ekonomikoari 
lotuta dago, unibertsitatearen bilakaeran eta 
gizartean duen eginkizunean bereizgarria izan 
dena azken hamarkadetan. Irakaskuntzaren eta 
jakintzaren sorkuntza eta transferentziaren alorreko 
merkantilizazioaz mintzo zaizkigu egileak, erakusteko 
merkataritzako logika nola joan den unibertsitateko 
funtsezko misioetan eragina izaten, eta nola ari den 
hori aldi berean askotariko tentsioak sortzen eta 
unibertsitatearen legitimitateari, gizartean betetzen 
duen rolari eta bere nortasun propioari eragiten dion 
krisi-prozesua sortzen eta gaur egungo unibertsitatea 
bidegurutzean jartzen: garapen jasangarriarekin eta 
justizia sozialarekin konpromiso handiagoa izateko 
aurrera egitea edo egungo sistema ekonomiko eta 
soziala iraunarazten duen eredurantz aurrera egitea. 

Ondoren, Alberto Arribas Lozanoren artikulua, 
Maynooth University unibertsitatekoa (Irlanda), gaur 

egun Latinoamerikan dagoen esperimentazio teoriko, 
epistemiko eta metodologiko aberatsaren ingurukoa 
da. Egilearen arabera, lurralde hori ezagutzen 
sorkuntza kolektiborako benetako laborategia 
da. Ezagutzen eta bizitzaren deskolonizazioan, 
despatriarkalizazioan eta desmerkantilizazioan 
aurrera egitea funtsezko helburu duten eta aldi 
berean teorikoak, etikoak, politikoak, epistemikoak, 
metodologikoak, ontologikoak eta estetikoak diren 
ezagutzen praktiken ekologia. Egilearen arabera, 
«ezagutza desberdinek mundu desberdinak sortzen 
dituzte, orainaldian eta etorkizunerantz». Horregatik, 
«beste pertsona eta komunitateekin (beste mundu 
batzuekin) batera ikastea, eta prozesu horretan geure 
burua eraldatzen uztea funtsezkoa da beste etorkizun-
orainaldi batzuk, hots, beste muga kolektibo batzuk 
ehuntzeko».

Hurrengo artikuluan, Natalia Millán Acevedok, 
Madrilgo Konplutentse Unibertsitateko irakasleak, 
«bestelako unibertsitate» baterako mundu-ikuskera 
integratzailea planteatzen digu. Egileak zalantzan 
jartzen du ikastetxeek, horien artean unibertsitateek, 
ez ote dituzten zapalkuntza-sistemak errepikatzen, 
izakiaren integritatea ukatzen, naturalizatutako 
indarkeria ikusezin egiten eta produktibitatea, lehia, 
indibidualtasuna, mendekotasuna, azelerazioa eta 
halako balioak arrakastaren eta estatus sozialaren 
sinonimotzat goratzen; horrez gain, hausnarketa 
egitera bultzatzen gaitu unibertsitatean bestelako 
ezagutzak, hezkuntza-praktikak eta mundu-ikuskerak 
argitzeko, orekatzeko eta txertatzeko beharrari buruz, 
erantzun hobea eman baitiezaiokete bizitzaren zentzua 
bilatzeari eta mendebaldeko garapenaren paradigmak 
sortu duen krisi multidimentsionalari erantzun 
diezaioketen praktika espiritualak eta kolektiboak 
imajinatzen lagundu baitezake.

Hurrengo bi artikuluek unibertsitatearen esparruko 
eraldaketa-ekimen espezifikoak jorratzen dituzte. 
Batetik, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko 
Màrius Martínez Múñozek, Xavier Ariño Vilak, 
Mireia Galí Reyesek eta Myra Ronzonik European 
Consortium of Innovative Universities (ECIU) 
delako partzuergoaren esperientzia aurkezten digute. 
Unibertsitateen arteko partzuergo horren xedea da 
egungo gizartearen erronketara eta beharretara eta 
2030 Agendak planteatzen dizkigun erronketara 
hobeto egokitutako unibertsitatea eraikitzea. 
«Erronketan oinarritutako» abiapuntu metodologiko 
eta eraldatzailea sorburutzat duen unibertsitatea 
eraldatzeko prozesua; irakaskuntzara, ikerketara eta 
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berrikuntzara aplikatzen dena. Bestetik, Paula de 
Dios SUPERA (Supporting the Promotion of Equality 
in Research and Academia) proiektuko zuzendariak, 
2018. eta 2022. urteen artean, Madrilgo Konplutentse 
Unibertsitatean garatutako esperientzia azaltzen digu. 
Esperientzia horretan jasota dago genero-diagnosia 
eta arazo konplexuen analisi kualitatiboa, hala nola 
genero-desberdintasunak lidergoan, sexu-jazarpena, 
sexuagatiko jazarpena eta sexu-orientazioagatiko 
jazarpena, genero-identitatea eta genero-adierazpena 
edo irakasleek eta ikertzaileek bizitza pertsonala, 
familiarra eta lanekoa uztartzeko dituzten arazoak. 
Era berean, unibertsitatean genero-berdintasuna 
sustatzeko nodoen sare deszentralizatu baten 
sorrera jasotzen du. Horrez gain, hainbat gomendio 
planteatzen dizkigu unibertsitatearen eraldaketan 
erabakigarria den beste gai baten inguruan: genero-
ikuspegiaren txertaketa irakaskuntzan.

Txostenak Eukonomía ikasle-taldearen artikulu bat 
ere jasotzen du. Eukonomía delakoa «klase anitzeko 
pertsona-taldeak» osatzen du. Ekonomiaren diziplinan 
pluralismoa eta pentsamendu kritikoa bultzatzea 
bilatzen du, eta diziplinen arteko eta barruko 
elkarrizketen alde egiten du. Artikuluan unibertsitateko 
irakaskuntza eraldatzeko beren eskaerak planteatzen 
dizkigute «inklusiboagoa eta heterodoxoagoa izango 
den Ekonomiarantz igarotzeko» xedearekin.

Ohikoa den bezala, «Gomendatutako liburua 
atalarekin» ematen zaio amaiera txostenari. Mugarik 
gabeko Ekonomialariak erakundeko Juan Gimeno 
gure adiskideak berrargitaratu berri den Marina 
Garcés f ilosofoaren Un mundo común liburua 
irakurtzeko deia egiten digu.

Amaitzeko, nire esker ona azaldu nahi diet txostenean 
eskuzabaltasunez parte hartu duten guztiei. n

https://eukonomia.wordpress.com/
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Zientziaren jasangarritasuna: zenbait 
ikuspuntuk jakintzan duten elkarreragina

2030 Agenda bizitzen ari garen garaiaren seinale 
bat da. Gainditu ahal izateko beste etorkizun 
adimentsu eta praktiko bat behar duten krisi gainjarri 
eta elkarrekin konektatutakoek markatutako 
garaiaren seinalea; izan ere, azken hamarkadetan 
nagusi izan diren aurrerapenari, hazkundeari eta 
garapenari buruzko ikuskerak ez dira erabilgarriak 
etorkizunerako. Askorentzat, erantzun posible bakar 
gisa paradigma-aldaketa bati aurre egiteko premiaren 
aurrean gaude. Erronka nagusia nolako mundua nahi 
dugun pentsatzeko eta bizikidetza globala lortzeko 
giltzarri teoriko-praktikoak egituratzea da, egungo 
gizarteak eraikitzeko oinarritzat hartu diren postulatu 
ontologiko eta epistemologikoen berrikuspen sakon 
batetik abiatuta. Bizien jasangarritasunak, dimentsio 
anitzeko prozesu gisa ulertuta, erronka politiko eta 
sozialen multzo handi bat planteatzen du, baina baita 
kognitiboena ere. Akademiari, izaera hori kontuan 
hartuta, zuzenean galdetzen zaio erronka handi hori 
ikuspegi integral batetik ulertzeko duen gaitasunari 
buruz.

A rtikulu honek dagoeneko abian den ikerketa baten 
azterketa-elementu nagusiak aurreratuko ditu. 

Ikerketa horren xedea 2030 Agenda unibertsitateko 
ikerketan eta irakaskuntzan sartzeari buruz 
hausnartzea da. 2030 Agendaren eta GJHen elementu 
deskribatzaileak unibertsitate-hedapenerako 
ekintzetan eta irakaskuntza-jarduera batzuetan 
txertatuz joan diren ekimen ugarik ez bezala, 
2015ean onartutako adierazpenaren irakurketa 
eraldatzaileak, jasangarritasunaren asmo handiko 
nozioan oinarrituta, unibertsitateko ikerketaren 
eta irakaskuntzaren oinarriak, egiturak eta praktikak 
hankaz gora jartzea eskatzen du. Artikulu honetan 
laburbiltzen dugu zer ondorio dituen irakurketa 
eraldatzaile horrek diziplina akademikoak garatu 
diren historiari dagokionez, eta kontuan hartuta zein 
testuinguru historiko eta politiko konplexutan sortu 
eta onartu den 2030 Agenda.

Alde horretatik, lehenik eta behin, gizartearen 
garapenari, aurrerapenari edo ongizateari buruzko gaur 
egungo pentsamendu-esparruari eman dakizkiokeen 
erantzun gisa azaleratzen diren ikuspegi teorikoak 
laburbiltzen ditugu, kapitalismo finantzarioaren fase 
bat, patriarkatuaren garapena eta mendebaldeko 
pentsamendu alokratikoaren eta kolonialaren 
nagusitasuna ezaugarritzat dituen ziklo historikoak 
zehaztuta. Bigarrenik, ikuspegi horiek txertatzeak 
ezagutzako hiru eremu bereizi baina elkarrekin 
erlazionatutakoetan unibertsitateko ikerketarako eta 
irakaskuntzarako iradokitzen dituen elkarreraginak 
adierazten ditugu: arazo epistemologikoak, 
unibertsitate-egiturak instituzio gisa dituen arazoak 
eta irakaskuntza-praktikei buruzko gaiak. 

UNIBERTSITATEKO IKERKETAN ETA IRAKASKUNTZAN BIZIAREN JASANGARRITASUNA TXERTATZEA: ALDAKETA 
PARADIGMATIKOA

Pablo Martínez Osés eta Rocío Rodríguez Cáceres
La Mundial kolektiboa
Ignacio Martínez Martínez 
La Mundial kolektiboa eta Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea 
Mª Luisa Gil Payno
La Mundial kolektiboa eta Mugarik gabeko Ekonomialariak

Bizien jasangarritasunak, dimentsio anitzeko 
prozesu gisa ulertuta, erronka politiko eta 
sozialen multzo handi bat planteatzen du, 
baina baita kognitiboena ere. Akademiari, 
izaera hori kontuan hartuta, zuzenean 
galdetzen zaio erronka handi hori ikuspegi 
integral batetik ulertzeko duen gaitasunari 
buruz.
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Alde horretatik, unibertsitateko goi-mailako 
ikasketen zeregina funtsezkoa da etorkizunean 
garapen-, ekoizpen- eta harreman-ereduak ikasteko 
eta eraldatzeko prozesuak sortzen laguntzeko. 2030 
Agenda erronka askoz handiagoa da unibertsitateentzat 
zenbait irakasgai edo gairi «jasangarri» kalifikatzailea 
eranstea baino. Izan ere, 2030 Agenda soluzio 
unibertsalak lortzeko apelazio esplizitua da, zeinak 
lurraldeen eta nazioz gaindiko dinamiken arteko 
ageriko mendekotasunei aurre egiteko orientabideak 
emango dituen dimentsio anitzeko logika baten barruan 
birdefinitutako garapen-prozesuen ikuspegi integralei 
erantzungo baitie. Unibertsaltasuna, integraltasuna eta 
dimentsio aniztasuna funtsezko ikuspegi kritikoa dira 
batez ere gizarte-zientzientzat, ulermen-esparruak eta 
erantzun egokiak eskaintzeko kontu arauemaileei, 
epistemologikoei eta oinarrizko 
praktikei buruzkoak diren 
heinean.

Beraz, ezinbestekoa da erronka 
paradigmatikoen multzo 
hor rek gizar te-zientzien 
unibertsitateko ikerketarako 
eta irakaskuntzarako duen 
esanahiaren identif ikazio 
sistematikoa egitea. Dimentsio 
anitzeko begirada aipatzeak 
korrelatu akademiko nabaria 
du diziplina-aniztasunaren 
eskarian eta hori, ozta-ozta, 
bidea irekitzen saiatzen da gai bakoitzari estu lotutako 
ezagutza-objektu eta -metodologien definizioan 
oinarritutako unibertsitate-tradizio zurrun batean. 
Hala, dimentsio anitzeko garapen-prozesuei buruz —
ingurumenekoak, ekonomikoak, sozialak, politikoak 
eta kulturalak— hitz egiteak, modu autonomoan eta 
diziplinarteko elkarrizketa gutxirekin sortu eta garatu 
diren diziplina akademikoen arteko mendekotasunak 
ikertzeko paradigmak sortzera garamatza. 

Azken f inean, 2030 Agendatik eratorritako 
printzipioak onartzeak esan nahi du gizarte-zientzien 
azterketa-xedeak jasangarritasunaren logika batetik 
birkonf iguratu behar direla, hau da, garapen-
prozesu deitu izan zaien dinamiken unibertsaltasun-, 
integraltasun- eta dimentsio aniztasuneko printzipioak 
txertatuz. 

Ikuspegi horri dagokionez, sei elementu identifikatzetik 
abiatu gara gizarte-zientzien arloko irakaskuntzan 

bizitzaren jasangarritasunarekin lotutako ikuspegiak 
eta edukiak oinarri gisa txertatzeko behar den aldaketa 
epistemologikoari ekiteko. Jarraian aipatuko ditugu, 
azaletik bada ere.

Lehenik eta behin, epistemologia politikoari buruz ari 
gara, ezagutzaren izaera politikotzat eta kokatutzat 
jotzetik abiatuta, bai eta demokrazia komunitate 
epistemikotzat hartzearekin eta zientzia sortu eta 
banatzeko mekanismoekin duen lotura aipatzetik 
abiatuta ere.

Halaber, pentsamendu zientifikoa historian zehar 
ulertzeko eta arraza-, patriarka- eta kolonia-arloko 
botere-egiturekin duen lotura ulertzeko, teoria 
kritikoek duten garrantzia aipatzen dugu.

Hirugar renik,  ekologiak 
eta jasangarritasunak duten 
garrantzi handia azpimarratzen 
dugu, ekosistema naturalak 
agor tzeari  e ta  planeten 
zikloak gainditzeari buruzko 
ebidentziak emateko orduan 
eta horiek ugalketa-eredu 
k a p i t a l i s t a r e k i n  d u t e n 
erlazioan.

Laugarren elementu batek 
dio diziplina bakartasuna 
gainditu behar dela diziplina 

aniztasuneko, diziplinartekotasuneko eta diziplinaz 
haraindikotasuneko diziplinen arteko bat egitea 
miatzeko, bai eta mugaz gaindiko ezagutzaren aldeko 
apustua egitea ere. Alde horretatik, pentsamendu 
konplexuaren paradigmaren agerpen apala nabaritzen 
da, eta horrek, aldi berean, bi ondorio ditu: diziplinen 
arteko bereizketa-lerroak malgutzea, hau da, diziplinaz 
haraindiko logikak sartzea —konplexutasunari ezin 
zaio erantzun jakintzaren dimentsio bakar batetik— 
eta ezagutza kulturaz haratago eramatea.

Bosgarrenik, gaur egun bizi-ugalketako arrisku larrian 
dauden gizarteei buruzko ikuspegi biozentrikoa 
txertatzeko premia nabarmentzen dugu.

Eta, azkenik, kosmopolitismo politikoaren 
unibertsalismoa aipatzen dugu, paradoxikoki, 
p roposamen  «e r r ea l i s t a»  nagus i  g i s a , 
interdependentzia- eta transnazionalizazio-
testuinguru batean. Dinamika horiek munduaren 

Azken finean, 2030 Agendatik 
eratorritako printzipioak 
onartzeak esan nahi du gizarte-
zientzien azterketa-xedeak 
jasangarritasunaren logika batetik 
birkonfiguratu behar direla, hau 
da, garapen-prozesu deitu izan 
zaien dinamiken unibertsaltasun-, 
integraltasun- eta dimentsio 
aniztasuneko printzipioak txertatuz. 
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banaketa administratibo eta politikotik haratago doaz 
estatuetako mugen arabera, ikuspegi kosmopolitak eta 
globalak txertatuz.

Horrekin esan nahi dugu kontua ez dela soilik diziplina 
batetik datorren ezagutza beste batetik datorren 
ezagutzarekin egituratzea, unibertsitatean jakintzaren 
eremu berriak sor daitezen. Gainera, unibertsitate-
eremu berean ezagutzaren modu kultural desberdinak 
elkarrekin bizi ahal izatea da kontua. Pentsamendu 
integratzaile horretan, mendebaldeko zientzia 
ezagutzak sortzeko beste modu batzuekin «lotu» 
ahal izango da, zientziak eta hezkuntzak kapitalismo 
postfordistaren aliatuak izateari 
utziko dioten itxaropenarekin.

Azken finean, azken hamarkadetan 
errealitatea eta gizarte-, politika-, 
ekonomia- eta ingurumen-
prozesuak konplexuagoak, 
elkarren mendekoak, dimentsio 
anitzekoak eta nazioz gaindikoak 
bihurtu direla onartzen badugu, 
ados egon behar dugu errealitatea 
aztertzeko erabiltzen ditugun 
printzipio epistemologiko, teoriko 
eta metodologikoak berriro 
definitzeko premiari buruz, bizi 
garen mundua hobeto ikertu, 
azaldu eta irakasteko. Beraz, 
unibertsitateko irakaskuntzak eta 
ikerketak 2030 Agendatik eratorritako printzipioak 
zeharka txertatzeko behar dituzten eraldaketen 
oinarrian daude ezagutzaren izaera politikotzat eta 
kokatutzat hartzea, teoria kritikoak eta ekologia- eta 
jasangarritasun-kontuak ikasketa-planetan txertatzea, 
diziplina bakartasuna gainditzea, gizarteei buruzko 
ikuspegi biozentrikoa onartzea eta munduaren 
banaketa administratibo eta politikoa eta estatu-
mugak gainditzen dituzten errealitate eta dinamikak 
aintzat hartzea, ikuspegi kosmopolitak eta globalak 
integratuz.

Ezagutza aldaketa paradigmatiko baten aurrean

Ingurumenaren aldetik gehiegi ustiatutako eta 
egiturazko desberdintasun-dinamikek zehaztutako 
mundu bat ikusten dugunean izaten ditugun porroten 
azalpenaren parte handi batek porrot epistemologikoak 

eragiten ditu. Garapen-ereduak eta haien gizarte- eta 
politika-adierazpenak historian zehar izan dituzten 
ezagutzaren oinarriek agerian uzten dituzte beren 
mugak, bizi ditugun dimentsio anitzeko krisiak 
azaltzeko eta, ondorioz, baita birbideratzeko ere.

Epistemologiaren historia ezagutza eraikitzeko 
erabili diren dualismoen adierazpenak zehaztu du. 
Arrazoimena eta zentzumenak bereiztearekin batera 
—eta haien korrelatuak, arima eta gorputz, forma eta 
funts, eduki eta kontinente gisa hartuta—, iraultza 
arrazionalistak antropozentrismo gisako bat eratu 
zuen, naturaren eta historiaren (edo gizartearen) 

ikuskera dualetik abiatuta. Hala, 
bereizketa ontologikoa egiten zen 
gizakiaren eta naturaren artean, 
munduaren ikuspegi organikoa 
alde batera utziz eta ezagutzaren 
eta zientziaren eraikina eraikiz, 
giza jakintzak mendera dezakeen 
natura baten mendekotasun-
hipotesiaren bidez. Horiek dira 
honaino ekarri gaituzten oinarriak. 
Horiek gabe ezin dira azaldu 
munduaren matematizazioaren 
nagusitasuna, haren ikuspegi 
mekanizista eta, gizarte-zientzien 
esparruan, haren merkataritza- 
eta diru-izaeran oinarritutako 
pentsamendu ekonomikoaren 
hegemonia.

Gaur egungo garapen-ereduaren oinarriak eta 
zutabeak aldatzera bideratutako ezagutzaren 
premiak gure garaiko indarren eta dinamiken egitura 
historikoak zalantzan jartzen ez dituzten hurbilketa 
teorikoak argi eta garbi gainditzea eskatzen du. 
Planteamenduen mugak kritikatu gabe problemak 
ebaztera bideratutako teoriak gainditzea eskatzen 
du. Horien aurrean, teoria kritikoen alde egin behar 
dugu (Robert W. Cox). Hipotesi batek zatiketa 
horri eusten dio: teoria guztiek helburu bat dutela 
eta termino politikoetan adieraz daitezkeen interes 
jakin batzuk bilatzen dituztela. Beraz, lehenik eta 
behin, ezagutzaren izaera politikoa berreskuratu eta 
agerian utzi behar dugu, ezagutzaren dimentsio hori 
kontuan hartuz eta, ondorioz, demokraziarekin duen 
lotura argituz. Demokraziaren balio epistemikoaz 
galdetu behar dugu, hau da, demokraziaren beraren 
ideia une historiko bakoitzeko ezagutza zientifiko 
hegemonikoaren eraginkortasunarekiko mendetasuna 

Horrekin esan nahi dugu 
kontua ez dela soilik 
diziplina batetik datorren 
ezagutza beste batetik 
datorren ezagutzarekin 
egituratzea, unibertsitatean 
jakintzaren eremu berriak 
sor daitezen. Gainera, 
unibertsitate-eremu berean 
ezagutzaren modu kultural 
desberdinak elkarrekin bizi 
ahal izatea da kontua. 
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modu kritikoan birpentsatu behar dugu, haren 
erronkak ebazteko. Agian, epistokraziak eraikitzen 
ari gara, ustezko subiranoak diren herrien esku 
utziz eratutako botererako eskola eta pentsamenduei 
erantzuten dieten sistema politikoei aurre egiteko eta 
horiek aurkaratzeko argudioak soilik.

Gainera, duela hamarkada batzuetatik hona, eta 
motelegi bada ere, iraultza epistemologiko egoki bat 
sortzen hasi da, pentsamendu konplexu eta aldi berean 
integratzaile baten oinarriak finkatzeko. Errealitateko 
interdependentzia nabariek gero eta nabarmenago 
egiten diote aurre jakintza-arlo bakoitzak zientziaren 
zuhaitz hostotsu eta adarkatuan duen handitasuna 
lortu nahi izan duen ezagutzari. Horiek guztiek beren 
azalpen-autonomia lortu nahi dute 
eta, aldi berean, horiek guztiak, 
neurri handiagoan edo txikiagoan, 
ezagutzaren misterioaren aurreko 
harriduratik sortutako jatorrizko 
dualismoen mende daude.

Arazo horren aurrean, feminismoak 
bere intersekzionalitatea berresten 
du, eta ekonomiari, gizarteari 
eta munduari buruzko ikuspegi 
berriak ematen dizkigu, gaur 
egun arte esparru zientif ikoan 
ikusezin bihurtu diren kategoriak 
eskainiz, hala nola zainketak, 
ordaindu gabekoaren balioa 
edo ahalduntze-prozesuak. 
Era berean, ezagutzari kritika dekoloniala egiteak 
eraikuntza epistemologikoko prozesuetan eta 
ezagutzaren deribetan murgildutako botere-
harremanak berrikustera gonbidatzen gaitu, beren 
unibertsaltasun-asmoei dagokienez. Horregatik, 
pentsamendu bioekonomikoaren azaleratzea ari 
gara ikusten. Hainbat diziplinatatik, oinarriak eta 
kategoriak eskaintzen saiatzen da, gure harreman-
motak eta errealitatea eta mundua eraikitzeko moduak 
birpentsatzeko. 

Hala, ulertzen dugu gaur egungo erronken zati handi 
bat, lehenik eta behin, ezagutzari buruzko dilemen 
adierazpena dela: nola uztartzen ditugu magnitude 
monetarioak magnitude fisiko eta kimikoekin hazkunde 
ekonomiko jasangarria sustatu nahi dugunean? Ba al 
dakigu benetan posible ote den munduko ekoizpena 
desberdintasunen murrizketarekin eta ingurumenaren 
gehiegizko ustiapena murriztearekin bateratzea? Nola 

jakin, neurtu eta aurreikus ditzakegu gure erabaki 
politiko eta ekonomikoek hurrengo belaunaldientzat 
izango dituzten eraginak? Zer ekarpen egiten diote 
kulturak, ideiek eta erakundeek errealitatearen 
konfigurazioari eta eraikuntzari?

Azken hamarkadetan, aurreko epigrafean azaldutako 
ikuspegietatik eratorritako arrasto batzuek tiratzeko 
hariak eskain diezazkigukete egungo aldaketa 
paradigmatikoak gogoeta epistemologikoa uler dezan, 
funtsezkoa baita ikerketa- eta irakaskuntza-praktikak 
birpentsatzeko, bizitzaren jasangarritasunaren 
horizonte berriak eskatzen duen bezala. Biziaren 
jasangarritasunaz hitz egiteko, agian, zientziaren 
jasangarritasunaz hitz egiten hasi beharko da, 

zientzietako jasangarritasunaz 
baino gehiago. Hori da egungo 
aldaketa paradigmatikoak eskatzen 
duen pentsamendu integratzaile, 
ho l i s t i ko  e t a  konp lexua . 
Beste saiakera batzuen artean 
Jasangarritasunaren Zientzia1 
aipatu behar da. Asmatzen duen 
edo ez aurretik epaitu gabe, 
bide ematen digu zientziek 
diziplinarteko lanak egin eta 
diziplinaz haraindiko helburuak 
ezarri behar dituztela onartzeko, 
bai eta ezagutza kokatua eta 
unibertsala konbinatu behar 
dituztela ere, tokiko eta munduko 
ikuspegi espazialen artean. 

Unibertsitateko ikerketaren eta 
irakaskuntzaren egitura

Aipatu berri diren gai epistemologikoak, haien 
ezaugarriak eta praktiketan eta ikerketa- eta 
irakaskuntza-emaitzetan dituzten ondorioak (geroago 
ikusiko ditugu) ezin dira ulertu gure unibertsitateak 
txertatuta dauden sistema zientifiko eta akademikoaren 
egiturari —haren elementuei— erreparatu gabe.

Elementu horietako batzuk bereziki garrantzitsuak 
dira unibertsitatearen ezaugarri izan den deriba 
kognitiboa ulertzeko eta, bereziki, jasangarritasunak 

1. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S0121-38142014000200001 

Arazo horren aurrean, 
feminismoak bere 
intersekzionalitatea berresten 
du, eta ekonomiari, gizarteari 
eta munduari buruzko 
ikuspegi berriak ematen 
dizkigu, gaur egun arte 
esparru zientifikoan ikusezin 
bihurtu diren kategoriak 
eskainiz, hala nola zainketak, 
ordaindu gabekoaren balioa 
edo ahalduntze-prozesuak.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-38142014000200001
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-38142014000200001
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unibertsitateetan eta unibertsitateek sortu, 
transmititu eta transferitutako ezagutzan izan duen 
zeregina ulertzeko. Elementu horietara hurbiltzeko, 
beharrezkoa da kasu honetan, hurbilketa orokor 
bat egitea, bi kontu garrantzitsu alde batera uzteko 
arriskua dagoen arren. Lehena, aztertutako egitura-
elementu guztiek ez dutela nahitaez modu berean 
lan egiten eta eragin bera dutela ezagutzaren izaeran. 
Bigarrena, egituraren eta norbanakoen —ikertzaile, 
irakasle, ikerketa-talde edo unibertsitate-sailak izan 
daitezke— arteko lotura ez dela homogeneoa, eta ez 
dituela emaitza berak sortzen, gizarte eta unibertsitate 
bakoitzaren testuingurua eta errealitate partikularra 
kontuan izan gabe.

Gure lanak adierazten duena da 
aurreko atalean jasotako garapen 
epistemologikoaren oinarri den 
«egituraren» nozio horretan, 
zenbait muga eta determinatzaile 
daudela, hiru elementu bereiziren 
inguruan bil daitezkeenak. Une 
honetan, aipatu baino ez ditugu 
egingo: sistema zientifikoaren eta 
ezagutza-sistemaren berezko muga 
eta determinatzaile instituzionalak, 
ikerketa-ekintzaren diziplina- eta 
orientazio-ahalmen handiarekin; 
unibertsitate-erakundearen mugak 
eta determinatzaileak —izaera 
instituzionalarekin zerikusia 
dutenak, baina baita unibertsitate 
bar r uko e ta  uniber ts i ta te 
arteko logika korporatiboekin 
ere—, normalizazio-ahalmen 
handiarekin;  eta ikerketa-
kulturaren eta pizgarri- eta ezagutza-sistemaren 
mugak eta determinatzaileak, errepresio-ahalmen 
handiarekin, pragmatismo akademikoa naturalizatzen 
eta ikuspen heterodoxo eta kualitatiboak zehatzen 
laguntzen duten neurrian.

Une honetan, egiturazko muga eta determinatzaile 
horiek eragiten ari diren ondorioetako batzuk aipatu 
nahi dira, bereziki garrantzitsuak direnak, oro har, 
unibertsitate-sisteman eta, batez ere, irakaskuntzan, 
jasangarritasunarekin zerikusia duten kontuen 

bazterketa ezagutzeko2. Bi efektu horiek, bakarrak 
izan gabe, berebiziko garrantzia dute.

Lehenengoari ikuspegi akademikoen efektu 
hegemonizatzaile dei geniezaioke, irakasle eta 
ikertzaileen karrerak zehazten dituen pizgarri 
akademikoen sistemaren eraginaren ondorio dena. 
Gure ustez, pizgarri-sistemaren eta ikuspegi nagusi eta 
konbentzionalen arteko loturak gako garrantzitsuak 
eskaintzen ditu ikuspegi hegemonikoak eta 
aldaketaren aurkako erresistentziak (epistemologikoa, 
teorikoa eta metodologikoa, bai ikerketaren alorrean, 
bai irakaskuntzarenean) azaltzeko zientzia, irakasgai 
eta/edo jakintza-arloetako dinamika akademikoetan.

Pizgarri-sistema hori —lehia  
basatiko harremanak, hiper-
e s p e z i a l i z a z i o r a ko  j o e r a , 
argitalpen zientifikoen merkatu 
elitistarako joera, eta irakaskuntza 
ikerketa eta irakaskuntza-karreran 
mendeko leku batera lekualdatzea 
eragin duten akreditazioetan, 
merezimenduetan eta aitorpenetan 
oinarritua— logika merkantilista 
eta produktibistek zeharkatzen dute 
eta, aldi berean, «ezagutza-krisi» 
baten ondorio dira eta «ezagutza-
krisi» bihurtzen dira, ezagutzaren 
sinplif ikazioranzko joera gisa 
ulertuta. Ezagutza horren ezaugarri 
nagusiak dira dimentsio bakartasun 
nabarmenekoa izatea, ikuspegi 
kritikorik ez izatea, unibertsaltasun 
aniztasunaren ideiaren aurrean 
i k u s p e g i  u n i b e r t s a l i s t a k 

nagusitzea, positibismoaren hegemonia izatea eta 
ontologikoki aldakorra den errealitatearen aurrean 
«objektibotasuna» izatea... Merkantilizazioaren eta 
ezagutzaren krisiaren arteko erlazio dialektiko hori 
funtsezkoa izango litzateke ikerketa- eta irakaskuntza-
ikuspegiak definitzeko orduan eta ikuspegi ortodoxoen 
hegemonizazio-prozesuan, zaila baita jasangarritasuna 
horietan egokitzea.

2. Artikulu hau kokatuta dagoen ikerketa-prozesurik 
zabalenak aipatu diren egiturazko elementuetan sakontzen 
du, hura aldatzeko gako esplikatzaileak eta aginduzko 
proposamenak eskaintzen saiatuz.

Gure ustez, pizgarri-
sistemaren eta ikuspegi 
nagusi eta konbentzionalen 
arteko loturak gako 
garrantzitsuak eskaintzen 
ditu ikuspegi hegemonikoak 
eta aldaketaren 
aurkako erresistentziak 
(epistemologikoa, teorikoa 
eta metodologikoa, bai 
ikerketaren alorrean, 
bai irakaskuntzarenean) 
azaltzeko zientzia, irakasgai 
eta/edo jakintza-arloetako 
dinamika akademikoetan
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Bigarrenari, Przeworski-ri jarraituz, paketatze-efektua 
dei diezaiokegu, ezagutzan eta karrera akademikoan 
aurrera egiteko modu gisa, zatiketan eta diziplina 
bakartasunean sakontzera eramaten duten dinamika 
ugari dauden heinean. Hori guztia, globalizazio-
hamarkaden ondorioz interdependentziak nabarmen 
areagotu diren arren. Ez da harritzekoa diziplina 
anitzeko, diziplinarteko eta, diziplinaz haraindiko 
hurbilketa ere esan genezake, eskatzen duen 
jasangarritasuna, paketatze horretan oso ondo ez 
geratzea.

Honako hau zioen politologo poloniarrak elkarrizketa 
batean: «graduatu ondoko ikasleek eta bertaratutako 
irakasleek beren anbizio intelektualak hainbat 
aldizkaritan argitaratzeko moduko artikuluetan 
biltzen eta jarrera politikoa dirudien guztia saihesten 
ikasten dute. Profesionalismo horrek oso modu estuan 
egindako galderetatik abiatuta sortzen du ezagutza, 
baina ez dugu fororik gure ezagutza akademiatik 
kanpo ezagutarazteko; izan ere, ez gara komunikatzen 
politikaz, ezta geure artean ere»3.

Errealitate horri aurre egin behar izaten diote 
akademikoek beren karreretan. Errealitate horren 
eragina, argitalpenen ikerketa- eta orientazio-
lerroetan ez ezik, ikasketa-planetan eta irakaskuntza-
proposamenetan ere nabaritzen da, jasangarritasunak, 
kasurik onenean ere, leku periferikoa hartzen duen 
proposamenetan.

Irakaskuntza-praktika eraldatzaileetarantz

Halaber, 2030 Agendaren irakurketa eraldatzaileak 
irakaskuntzan dituen inplikazio nagusiak ere aztertzen 
dira ikerketan. Alde horretatik, arestian azaldutakoaren 
ildotik, funtsezko erronka bat planteatzen da: nola 
lagundu irakaskuntzatik ikaskuntza-prozesuak 
sortzen, egungo erronkak, ezagutzak, ikuspegiak eta 
begiradak eta, zehazkiago, «garapen» hegemonikoaren 
eredua modu egoki eta kritikoan ulertzen lagunduko 
dutenak, errealitatean eragiteko eta errealitatea 
eraldatzeko. Xede horrekin, ikerketak, alde batetik, 
irakaskuntza-praktika ohikoenak aztertzen ditu, sor 
daitezkeen mugak eta eraldaketa-premia nagusiak 

3. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S1665-20372005000100127 

identif ikatzeko. Osagarri gisa, irakaskuntza-
proposamen kritiko eta alternatiboen miaketa eta 
azterketa egiten da. Proposamen horiek, ikuspuntu 
eta helburu desberdinekin, zehazki unibertsitate-
eremukoak izan gabe, prestakuntzako gune 
osagarriak eratzen dituzten unibertsitate, instituzio eta 
erakundeetan ezartzen ari dira. Ikerketak, bestalde, 
irakasleek hainbat mailatan (gaitasunak, prestakuntza, 
lan-denborak eta/edo -baldintzak, besteak beste) 
dituzten zailtasun nagusiak aztertzen ditu, irakasteko 
modua aldatzeko, gaur egungo garai eta erronken 
eskakizunen arabera.

Orain arte egindako lanak aukera ematen digu beste 
elementu batzuetan sakontzen jarraitzeko. Kontu 
horri dagokionez, unibertsitateko irakaskuntza-
jardueraren oinarri diren aurrekontu ontologiko eta 
epistemologikoak berrikusteak, aurrez azaldu den 
bezala, aukera ematen du erronka nagusietako batzuk 
identifikatzeko. Hala, bada, erronka hau planteatzen 
da: paradigma epistemologiko hegemonikoarekin, 
ezagutzaren herentzia kolonialekin, izaera 
dualistarekin, gehiegizko sinplifikazioarekin eta 
diziplinazko pentsamenduarekin, pentsamendu 
heteronormatiboarekin eta patriarkalarekin etengo 
duen irakaskuntza nola artikulatu eta gauzatu. Era 
berean, dimentsio anitzeko krisia eta krisi horrek 
garapen hegemonikoaren ereduarekin dituen 
loturak aztertzeak, aukera ematen du Boaventura 
de Sousa Santosek azaleratzen ari den paradigma 
deitzen dionarekin bat datozen irakaskuntza-
praktikek izan beharko lituzketen logika eta begirada 
batzuk identif ikatzeko. Dimentsio aniztasunaz, 
d iz ip l inar tekotasunaz ,  dekolonia l i ta teaz , 
kosmopolitismoaz, kulturartekotasunaz eta 
feminismoez ari gara.

Erronka horiei aurre egiteko irakasleek (eta 
ikasleek) dituzten premiei dagokienez, Mugarik 
gabeko Ekonomialariek4 unibertsitateko ekonomia-
irakaskuntzari buruz argitaratutako ikerketa-
diagnostiko batek zenbait elementu interesgarri 
aipatzen ditu, beste azterlan eta diziplina batzuei 
aplika dakizkiekeenak eta orain arte ikerketaren 
esparruan egindako landa-lanean ere egiaztatu 
ahal izan ditugunak. Horien artean, honako 

4. VVAA, Espainiako unibertsitate-sistemako ekonomiaren 
irakaskuntzari buruzko ikerketa-diagnostikoa, Madril, 
2020.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372005000100127
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372005000100127
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/11/LIBRO_DIGITAL_I-DSSEE_ECOSFRON.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/11/LIBRO_DIGITAL_I-DSSEE_ECOSFRON.pdf
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hauek nabarmendu behar dira: teoria eta eredu 
hegemonikoak aztertzeko eta zalantzan jartzeko 
gaikuntzaren/ikaskuntzaren premia; ikuspegien 
pluralismoan prestatzea; eztabaidarako eta gogoeta 
kritikorako espazioak (eta gaitasunak) sortzea; 
«diziplina-eklektizismoaren» printzipioa aplikatzea 
eta integratzea; ikasleak ahalduntzea, beren 
pentsamendu kritikoa eta gaitasun analitikoak eta 
praktikoak bultzatuz eta garatuz; ezagutzak zeharkako 
bihurtzea eta aniztasun teoriko-metodologikoaren 
eta paradigmatikoaren alde egitea; irakaskuntza 
egungo arazo sozioekonomikoekin (berriro) 
lotzea; eskolak foro ireki bihurtzea, profesional 
kritikoen, ekintzaileen eta sare eta erakundeetan 
parte hartzen duten pertsonen lankidetzarako. 
Esparru zehatzago batean, material pedagogikoen 
eta baliabideen eskuragarritasuna eta irisgarritasuna 
sortzeko eta errazteko premia ere identifikatzen da, 
irakasleek premia eta eskakizun horien arabera beste 
irakaskuntza-praktika batzuetarako bide errazagoa 
izan dezaten.

Azterketa berean, irakasleek eraldaketa horri aurre 
egiteko dituzten oztopo garrantzitsuenetako batzuk 
aipatzen dira: begirada, logika eta ikuspegi horietan 
prestakuntzarik ez izatea; nahikoa informazio ez izatea 
eta material gutxi izatea; sistema akademikoaren 
zurruntasuna edo unibertsitate-egituren beraren 
erresistentziak, besteak beste. Horri gehitu behar 
zaizkio denborarik ez izatea eta, zenbait kasutan, 
lan-prekarietatea, eta eraldaketa hori babestu 
eta bultzatuko duten egitura eta pizgarrien falta. 
Horri dagokionez, eztabaida-taldeetan eraldaketa-
prozesua partekatzen duten eta lagun egiten dioten 
sareak izatearen garrantzia nabarmentzen da. Sare 
horiek, unibertsitateko kideak ez ezik, beste esparru 

batzuetako erakundeak eta instituzioak ere har 
ditzakete, hala nola gizarte-arlokoak, unibertsitatearen 
eta gizartearen arteko loturak estutzeko eta indartzeko.

Zailtasun ugari izan arren, badira irakaskuntza- 
eta metodologia-arloko esperientzia eta praktika 
berritzaileak, norabide horietan ikuspegi eta 
perspektiba desberdinetatik aurrera egiten dutenak 
eta, kasuaren arabera, helburu desberdinek gidatuta. 
Adibidez, erronketan oinarritutako ikaskuntzaren 
ikuspegian oinarritutako ekimenak ikusten dira 
(EOI. Ingelesez: Challenge-Based Learning edo 
CBL), esaterako Unibertsitate Berritzaileen Europako 
Partzuergoaren (ECIU) ekimena, Europako 40 
unibertsitatek baino gehiagok parte hartzen dutena; 
unibertsitateen arteko aliantzak diziplina anitzeko 
ikuspegiarekin, esaterako Una Europa, diziplinarteko 
masterrak, esaterako Humanitate Ekologikoak, 
Sostengagarritasuna eta Trantsizio Ekosoziala 
Masterra. Interesgarriak dira, halaber, guztiz 
unibertsitate-eremukoak ez diren eta pentsamendu 
konplexua, jasangarritasuna eta diziplinaz gaindiko 
ikerketa-metodologia konbinatzearen alde egiten 
duten esperientziak, hala nola Center for Complex 
Systems in Transition (CST) zentroarena. 

Dauden ekimen ugarietako batzuk baino ez dira. 
Erronka da, dudarik gabe, esperientzia horiek 
«praktika berritzaile» edo irakasgai jakin batzuetan 
aplikatzen diren edo sail, fakultate edo unibertsitate 
jakin batzuetatik bultzatzen diren jarduera edo proiektu 
isolatuak izateari uztea eta jokatzeko modu ohikoa 
eta instituzionalizatua bihurtzea. Horretarako, aurrez 
adierazi den bezala, unibertsitatearen aldaketa sakona 
behar da, eta egungo gizarteak eraiki diren postulatu 
ontologikoak eta epistemologikoak berrikustea. n

https://ecosfron-my.sharepoint.com/personal/epd_ecosfron_org/Documents/Coop%20Y%20EpD/5%20DOSIERES/Dosier_Universidad%20y%20A2030/Una%20Europa
https://ecosfron-my.sharepoint.com/personal/epd_ecosfron_org/Documents/Coop%20Y%20EpD/5%20DOSIERES/Dosier_Universidad%20y%20A2030/Una%20Europa
https://ecoeducacion.webs.upv.es/informacion-practica/
https://ecoeducacion.webs.upv.es/informacion-practica/


14

KRISI EKOLOGIKOAREN IRAKASKUNTZA GOI-MAILAKO HEZIKETAN: PROPOSAMENA1

1. Este artículo es una tribuna abierta publicada originalmente 
en elDiario.es el 1 de febrero de 2022 y se publica aquí 
con autorización de los autores y de elDiario.es. 

Yayo Herrero López 
UNED
César Rendueles y Menéndez de Llano 
Madrilgo Konplutentse Unibertsitatea

politika publikoak hemendik 2050. urtera bitartean 
zehaztuko dituzten ildoak finkatzen ditu. Honako 
hauek ditu helburu: gure ekonomia deskarbonizatzea, 
materialen zikloak ixtea, baliabideen erabileraren 
oparotasuna eta ingurumen-inpaktu negatiboak 
bereiztea eta prozesua justizia sozialarekin zabaltzen 
dela ziurtatzea, bidezkotasunez banatuz eskatzen 
dituen esfortzuak eta etekinetatik at utzi gabe 
zaurgarriak diren kolektiboak edo lurraldeak.

Trantsizio ekologikoak bultzatu behar dituen 
egiturazko eraldaketek zeregin multzo zabala eta 
konplexua biltzen dute, aldaketa teknologikoaz 
haratago interpelatzen gaituztenak. Guztiz 
zeharkakoak diren erronkak planteatzen ditu. 
Epe labur eta ertainean gainditzea ofizialki xede 
hartu ditugun jasangarritasunik ezaren zenbait 
ezaugarri oso erabakigarriak dira gure gizarteen 
osaketa materialean: energiaren erabilera fosilak, 
produkzioaren morfologia lineala, deslokalizazio 
ekonomikoa… Hori dela eta, horren erreformak zentzu 
ekologikoan herrestatze-efektu garrantzitsua izango 
du bizitza sozialaren alderdi guztietan. Era berean, 
eskuragarri dagoen zientziarik onenak dioen moduan, 
puntu kritikoan gaude: gelditasun ekologikoaren 
ondorio negatiboek orain artean ingurumen-kalte 
gisa kontzeptualizatuta genuenaren parametroak 
gainezkatzen ditu. Trantsizio ekologikoaren porrotak 
estutasun larrian jarriko luke gizarte modernoen 
etorkizuneko bideragarritasuna.

Horregatik, XXI. mendeko unibertsitatean, 
trantsizio ekologikoarekin zerikusia duten oinarrizko 
gaitasunetan trebatzeak jada ez du izan behar 
ingurumen-zientzialarien kontua soilik edo krisi 
ekosozialaren inguruan sentsibilizatutako ikasle 
gutxiengo baten aukera. Aurretiko adibideekin 
jarraituz, azpiegiturak eta teknologiak diseinatzeko 
orduan klima-aldaketak izan ditzakeen inpaktuak 
eta horrek eskatzen dituen egokitzeko beharrak 
kontuan hartuko dituzten gradudunak emango 
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dituzten ingeniaritza-tituluak behar ditugu. Trantsizio 
ekologikoko politikek inposatutako arau-aldaketa 
handiek eta joera berriek astinduko duten testuinguru 
instituzional disruptibo batean funtzionatzeko 
ikasleak prestatuko dituzten Zuzenbide, Ekonomia 
eta Enpresa-zuzendaritzako graduak eta masterrak 
behar ditugu. Aribidean dagoen gizarte-dinamikaren 
konplexutasun berria ulertzeko ezinbesteko 
elementutzat faktore ekologikoa txertatzeko gai 
diren gizarte-zientziak behar ditugu. Are orokorragoa 
dena, ekologia ikasi duten herritarrak behar ditugu 
trantsizio ekologikoa markatuko duten eztabaida 
nagusietan parte hartzeko eta, horrela, ziurtatzeko 
hura bateragarria dela deliberazio demokratikoaren 
oinarrizko printzipioekin.

Halako zereginak inoiz ez dira izan unibertsitate-
erakundearekin zerikusirik gabekoak. Alderantziz, 
unibertsitate ilustratuaren garapena beti egon da misio 
bikoitzari lotuta: ikerketa zientifiko independentea 
eta baita modernizazio-prozesuarekin lotutako 
aldaketetan parte hartzeko gai den herritarraren 
prestakuntza ere, dela estatu-mailako burokrazia 
eraginkorra sortzeko, dela berrikuntza industrialak 
eskatzen zituen teknikari kualifikatuak prestatzeko. 
Ildo horretatik, krisi ekologikoarekin zerikusia duten 
curriculum-edukiak unibertsitate-mailako ikasketetan 
txertatzeak goi-mailako heziketa gure gizarte 
konplexu eta demokratikoen pieza gako moduan 
ulertzea esan nahi du. Are gehiago, dagoeneko bada 
unibertsitatearen eraldaketa ekosozialaren aukera 
desberdinen inguruko ikerketa sorta zorrotza, 
ikasketa-planaz haratago doana.

Ingurumeneko edukiak goi-mailako ikasketetan sartu 
beharraren larritasunak badu gainditu beharreko 
oztopo nabarmen bat: curriculumak aldatzeko 
unibertsitateko mekanismoak geldoak eta konplexuak 
dira eta ez daude prestatuta eraldaketa azkar eta 
koordinatuei aurre egiteko. Agian proposatu liteke 
helburu bat epe laburrean mugatua, adostua eta 
txertatzeko bizkorra izan daitekeena: Espainiako 
unibertsitateetako ikasketa ofizial ahalik eta gehienetan 
ingurumen-krisiaren hastapenei buruzko ikasgaia 
txertatzea, hautazkoa ez dena. Elkarte zientifikoak 
zabalki onartutako adostasunetan oinarritutako 
ikasgaia —edo ikasgai multzoa—, ikasleei ezagutza 
fidagarria eskainiko diena honako hauei buruz: klima-

aldaketa, energia fosilak eta bizitzeko beharrezkoak 
diren materialak agortzea eta biodibertsitatea galtzea, 
bai eta prozesu horietan parte hartzen duten dinamika 
sozialak ere. Ezagutza alor desberdinetara egokitutako 
sarrerako ikasgaia, unibertsitateko sail askotako 
irakasleek eskaintzeko modukoa.

Nahiko apala den eta ongi definituta dagoen helburua 
da, eta instantzia desberdinetatik babestu eta bultzatu 
ahal izango litzateke. Autonomia-erkidegoek, 
ministerioek, akreditazio-agentziek, errektoretzek, 
dekanotzek, sailek, ikerketa-taldeek eta lanbide-
elkargoek noranzko horretan aurrera egiten duten 
ekimenak proposatu ahal izango lituzkete —zeharkako 
ikasgaiak, irakaskuntza-berrikuntza proiektuak, 
irakasleak trebatzeko programak, prestakuntza-
bekak…—; gutxienez ingurumena normalizatzen 
lagunduko lukete hainbat unibertsitate-alorretan. 
Jakina, ikasketa-planetan proposatzen dugunaren 
moduko nahitaezko ikasgai jeneralista txertatzea ez 
litzateke ulertu behar trantsizio ekosozialaren alderdi 
desberdinetan modu espezializatuan sakontzen duten 
beste ikasgai aurreratuagoen alternatiba moduan. 
Aitzitik, pentsatzen dugu atzeraelikadura positiboa 
egon ahal izango litzatekeela; izan ere, ikasleek alor 
horretan duten interesa areagotuko litzateke lehen 
ikasmailetatik.

Joan den azaroan Glasgown izandako COP26ak 
nazioarteko komunitatea estutu zuen deskarbonizazio-
helburu ofizialak luzamendurik gabe berrikustera. 
Aurtengo urtean zehar, Parisko Akordioa sinatu zuten 
herrialdeek 2030ean emisioak murrizteko konpromiso 
handiagoak biltzen dituzten planak entregatu behar 
dituzte. Ez da luzamenduetarako garaia. Ezta goi-
mailako heziketaren prestakuntzari dagokionean ere, 
trantsizio ekologikoaren erronken aurrean. Halako 
larritasun-egoeretan, maximalismo abstraktua ez 
da oso lagungarria izaten. Ekintza espezifikoak, 
pragmatikoak, egingarriak eta adostasun sozial zabala 
piztea lortuko dutenak eskatzen ditugu. Gure ustez, 
noranzko egokian aurrera doan proposamena izan 
daiteke datozen urteetan Espainiako unibertsitate-
curriculumean eskuragarri dagoen ebidentzia 
zientifikorik onenean oinarritutako ingurumeneko 
nahitaezko ikasgai bat txertatzea. Horrez gain, 
ekologikoki beharrezkoa eta sozialki bideragarria 
denaren arteko punturik onenean dago. n
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U nibertsitateak protagonismoa izan du gizartean 
mendeetan zehar.  Mendebaldeko lehen 

unibertsitateak Erdi Aroan sortu ziren, ezagutzaren 
transmisiorako gune izan zitezen. Gizarte-eragile 
gisa, gertatu diren aldaketek unibertsitatea 
baldintzatu dute, eta gizarteak eta kulturak garaiko 
eta testuinguruko berezko interesen arabera eman 
dizkioten funtzioak bete ditu. Horrela, unibertsitateen 
identitateak bilakaera izan du hasieratik beretik, 
eta hainbat estilo eta funtzionamendu-eredu sortu 
ditu, une bakoitzeko eta unibertsitateak dauden 
herrialdeetako kultura-, gizarte- eta politika-
ereduekin oso lotuta. Gaur egungo testuinguruak 
ezaugarri ditu globalizazioa, unibertsitate-sistemaren 
finantzaketa publikoaren murrizketa eta aldaketak, 
eta bizitzaren alderdi guztien merkantilizazioa; horiek 
guztiek unibertsitatearen misioei eragiten diete.

Unibertsitateak gizartean betetzen duen funtzioaren 
bilakaera hainbat faktorerekin uztarturik dago, 
eta faktore horiek, gainera, elkarri lotuta daude. 
Nazioarteko interakzio azkarra ahalbidetzen duten 
zientzia-politika nazionalak, hezkuntza finantzatzeko 
tresnek edo globalizazio-prozesuak, teknologia 
berriekin batera, jarduera akademikoa baldintzatzen 
dute. Hala ere, gure ikuspegitik eta gure iritziz, 
prozesu osoa baldintzatzeko gai den bektore nagusi 
bat identifika daiteke. Ezagutzaren merkantilizazioaz 
eta horrek unibertsitatearen oraintsuko bilakaeran izan 
duen eraginaz ari gara.

Eredu ekonomiko nagusiak unibertsitate-eremuari 
ere eragiten dio. Joan den mendearen amaieran, 
unibertsitatearen arloan, «kapitalismo akademiko» 
izeneko terminoa sortu zen, eta gaur egun ere indarrean 
dago. Slaughter-ek eta Leslie-k (1997) Academic 
Capitalism liburuan jasotako ebidentziek agerian utzi 
zuten unibertsitateek akademiaz besteko merkatuan 
parte hartu behar izan zutela, funts publikoen 
murrizketak horretara behartuta. Slaughteren 
eta Leslieren iritziz, merkatuak baldintzatzen du 
ikerketa akademikoa. Merkatu horretan, egindako 

inbertsioaren errentagarritasun ekonomikoak 
eragin handiagoa du jakin-minak eta egia ezagutu 
nahi izateak baino, aurreko etapetan gertatu bezala. 
Unibertsitateak ezagutza sortzeko eta transmititzeko 
motor gisa merkatuari erreparatu beharra eragiten 
duen fenomenoaz ari da «kapitalismo akademikoa».

Gastu publikoa banatzeko ereduetan izandako 
aldaketen ondorioz, unibertsitate publikoen arteko 
lehia handitu egiten da, eta unibertsitateen arteko 
norgehiagoka-prozesuetan parte hartu behar izaten 
dute ikerketetarako funtsak lortzeko, edo ikasleak 
erakartzeko lehiatzen dira, haien aurrekontu-
esleipenak ikasle-kopuruaren araberakoak baitira. 
Horrek aldaketak dakartza erakunde horien kudeaketa-
ereduetan. Negozio-enpresen antzeko jardunbideak 
hartzen dituzte, ranking ospetsuenak ezartzen dituzten 
adierazleak erreferentziatzat hartuz eta unibertsitate-
komunitatearen pentsamendu kritikoa dakarten 
praktika guztiei mugak ezarriz.

Merkantilizazioa irakaskuntzan

Azken hamarkadetan, unibertsitate-ikasketak 
egiaztatzeko nazio-sistemen irizpideek bultzatuta, 
unibertsitateen irakaskuntza-eskaintzaren eta 
merkatutik datozen eskaeren arteko hurbilketa 
bat gertatu da pixkanaka; azken horiek gizarte-
premia orokorrekin nahastu ere egin dira. Izan ere, 
unibertsitateari egiten zaizkion kritiketatik gehien 
errepikatzen direnetako batzuk, edo unibertsitatearen 
inguruko zalantzetako batzuk oso zabalduta 
dagoen ustearekin lotuta daude; alegia, uste izatea 
unibertsitatearen funtzio nagusia kualif ikazio 
handiko profesionalak prestatzea dela, gero eta 
espezializatuagoa den produkzio-sistema batean 
berehala txertatzeko. Hala ere, jarritako enfasiak eta 
eskari handiena duten titulazioak (berehalako lanbide-
irteera dute) sustatzeko emandako erraztasunek 
hezkuntza-funtzioaren funtsezko zati bat, teknikoa 

MERKANTILIZAZIOAREN ERAGINA UNIBERTSITATEAN ETA HORREN FUNTZIOETAN

Koldo Unceta Satrustegui, Iratxe Amiano Bonachea eta Jorge Gutierrez Goiria
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
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edo espezializatua soilik ez dena, bazter uzteko joera 
dute; horrela, batzuetan, unibertsitateen funtzioa 
lanbide-gaikuntzako zentro izatera murrizten da.

Horrek guztiak badu zerikusirik gaitasunetan 
oinarritutako curriculumak diseinatzeko joerarekin, 
ezagutzaren beraren zereginaren kaltetan. Testuinguru 
horretan, zenbait eztabaidak (Goi Mailako 
Hezkuntzaren Europako Esparrua eraikitzearekin 
lotutakoek, kasurako) agerian utzi dute orientazio 
horrekiko gogobetetasun eza; hau da, profesional 
gaituen prestakuntzari lehentasuna ematea, haien 
lan-jardueran sortzen diren arazo zehatzei erantzuteko 
gai diren profesionalak prestatzea, unibertsitateak 
pentsamenduaren eta gaitasun analitikoaren sortzaile 
gisa duen zereginaren kaltetan.

Halaber, eta teknologia berrien 
eskutik, irakaskuntza birtualak 
ikastaro eta prestakuntza-programa 
«propioen» eskaintza zabala 
sortu du, unibertsitateek eman 
eta merkaturatutakoak. Horrek, 
finantzaketa-iturri berri bat ez ezik, 
berarekin dakar bezeroak erakartzeko 
erakundeen arteko lehia gero eta 
handiagoaren elementu eragilea 
izatea.

Merkantilizazioa ezagutza-
sorkuntzaren eta 
-transferentziaren arloan

Gobernuen zientzia-politikaren orientazioak 
eta lehentasunek eragin nabarmena izan dute 
unibertsitatearen eta merkatuaren arteko loturetan, 
bereziki unibertsitateen eta enpresen arteko loturei 
dagokienez.

Unibertsitateen eta enpresen arteko lankidetza 
estuko esparru berriak –hainbat herrialdetan bidea 
egin du– ikerketaren eremuak ezaugarri zituen 
elementu tradizional batzuk aldatu ditu. Kaltetutako 
alderdietako bat oinarrizko ikerketarako eta ikerketa 
aplikaturako dedikazioaren arteko zatiketari buruz 
lehendik zegoen ideia da. Hain zuzen ere, urte 
askoan finkatu zen unibertsitateen eta enpresen 
artean nabarmen bereizitako rol baten ideia, nolabait 
ere bien arteko harremana zehazten zuena. Rol 

horren ezaugarria zen unibertsitateak berezkoa duen 
oinarrizko ikerketaren eta unibertsitate-eremutik 
kanpo (enpresetan edo bestelako erakunde eta 
instituzioetan) garatutako ikerketa aplikatuaren 
arteko bereizketa. Hori «ikerketaren ikuspegi lineala» 
izeneko prozesu baten parte zen, eta, horren bidez, 
arlo zientifikoaren berezko mekanismoek oinarrizko 
ikerketa sortzen dute, xede praktiko zehatzik gabe, 
naturaren eta horren legeen ezagutza ematen duena; 
ezagutza horrek, aldi berean, ikerketa aplikatua 
abiaraztea ahalbidetzen du, dagoeneko ezagutzen 
diren emaitzak helburu zehatzagoetara bideratzeko 
gai dena, eta teknologia-garapenari bide ematen 
diona. Dena den, unibertsitateen eta enpresen arteko 
elkartze-modu berriek aldatu egin dute aurreko 

eginkizunen banaketa, eta, 
ondorioz, unibertsitateak gero 
eta arreta handiagoa jartzen 
du merkaturatu daitezkeen 
aplikazioak sortzen.

Unibertsitateen eta enpresen 
ar teko lotura ber riak ez 
dira garatu soilik enpresa-
mundut ik  uniber ts i ta tera 
e s p o n t a n e o k i  i r i t s i t a k o 
eskariaren ondorioz; aitzitik, 
askotan, Estatuak bultzatu 
eta sustatu ditu, horretarako 
abian jarritako politiken bidez. 
Horregatik, unibertsitateak 
egindako ikerketaren gero eta 
merkantilizazio handiagoa 
aztertzeko orduan, beharrezkoa 
da  uniber ts i ta tearen  e ta 

enpresaren arteko harremanak aztertzea Estatuak 
gauzatutako bitartekaritzaren ikuspegitik, baita hainbat 
erakundek (Munduko Bankuak, adibidez) sustatutako 
unibertsitate-politiken eraginetik ere. Politika 
horientzat, batzuetan, askatasun akademikoa mugatzat 
hartzen da bai unibertsitatearen enpresarializaziorako, 
bai unibertsitatearen zerbitzuak behar dituzten 
enpresen aurrean duen erantzukizunerako (De Sousa, 
2005).

Unibertsitatearen eta enpresaren arteko lankidetzak 
ezagutza sortzea bultzatzea, unibertsitate-ikerketak 
interes ekonomikoa izatea edo herri-administrazioek 
unibertsitateak etekin ekonomikoak lortzera 
bideratzea ez da berez kaltegarria. Arazoa da 
testuinguru horrek hierarkia berri bat nabarmentzen 

Hala ere, jarritako enfasiak 
eta eskari handiena duten 
titulazioak (berehalako 
lanbide-irteera dute) 
sustatzeko emandako 
erraztasunek hezkuntza-
funtzioaren funtsezko 
zati bat, teknikoa edo 
espezializatua soilik ez 
dena, bazter uzteko joera 
dute; horrela, batzuetan, 
unibertsitateen funtzioa 
lanbide-gaikuntzako zentro 
izatera murrizten da.
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duela unibertsitatearen jakintzaren barruan; ondorioz, 
diziplina batzuei ospea ematen zaie, beste batzuen 
kaltetan, ikerketarako baliabideak birbideratu egiten 
dira eta, azkenik, giza zientziek irakaskuntzan 
eta unibertsitatearen ikerketa-eginkizunean duten 
zeregina baztertu egiten da. Prozesu horren guztiaren 
ondorioz, badirudi gaur egun aldaketa bat gertatu dela 
komunitate akademikoak bere ikerketen emaitzei eta 
emaitza horien irismenari buruz duen pertzepzioan. 
Etzkowitz-en arabera (et al., 1998), zientzialari askok 
ikuspegi dualetik planteatzen dute gai hori. Alde 
batetik, ikuspegi tradizionalenetik; alegia, ikerketa-
emaitzak argitaratuz ezagutza zientifikoari egiten 
dion ekarpenetik. Baina, bestetik, ikerketek duten 
merkataritza-ahalmen gero eta handiagoa aintzat 
hartzetik, edo ikerketetarako finantziazioa lortzeko 
aukerak aldez aurretik aztertzetik.

Gainera, gogoratu behar da finantzaketa publikoaren 
zati handi batek eremu pribatuarekin lotutako 
berrikuntza-proiektuak babesteko balio duela. 
Bioteknologiaren, teknologia berdeen edo produktu 
farmazeutiko berrien kasua da. Horietan, sektore 
pribatuak eramaten ditu sektore publikoan finantzatzen 
eta gauzatzen den oinarrizko ikerketaren ahaleginaren 
etekinak (Mazzucato, 2019).

Horrek guztiak hasiera ematen dio unibertsitatearen 
eta enpresaren arteko harreman estu horrek askatasun 
akademikoan izan dezakeen eraginari buruzko 
eztabaidari. Bok-ek (2010) dioenez, diru pribatuak 
helburu pribatuen mende jar ditzake ikerketaren 
interes publikoak, eta, aldi berean, unibertsitateko 
irakasleen lanbide-sustapena baldintzatu dezake 
(halaxe gertatzen ari da), merkatuaren eskaerekin bat 
egiten dutenak sarituz.

Izan ere, alde batetik, lan akademikoak argitaratzen 
dituen argitalpen-jarduera merkatu-hobi berri bat 
bihurtu dela ikus daiteke, eta, batzuetan, loratzen 
ari den negozio bihurtu dela, unibertsitateko 
irakasleek aldizkari jakin batzuetan argitaratzeko 
duten «derrigortasunaren» ondorioz. Jakina da 
unibertsitateek eta ebaluazio-agentziek gero eta 
gehiago eskatzen dietela irakasle horiei bitarteko 
horietan hainbat artikulu argitaratzeko, beren karrera 
akademikoari zuzenean eragiten dioten ebaluazioak 
gainditu edo akreditazioak lortu ahal izateko. 
Horrek, azkenean, berarekin ekarri du artikuluak 
argitaratzea helburu bihurtzea berez, eta ez, sortutako 
ezagutza gainerako komunitate zientifikoarekin edo 

gizartearekin partekatzeko bitarteko izatea. Horrez 
gain, ezagutzarekin batera joan behar duten sormena 
eta hausnarketa mugatzen ditu. Horren ondorioz, 
aldizkari eta argitaletxe batzuek harpidetzen prezioak 
neurriz kanpo igo dituzte zenbaitetan, eta horrek 
eragina izan du unibertsitateetako liburutegien 
aurrekontuetan. Paradoxa gisa aipatu behar da 
azkenerako unibertsitateetan eta ikerketa-erakunde 
publikoetan sortutako ekoizpen akademikoa 
argitaletxe pribatuek merkaturatzen dutela. Baina 
Open Accessen aldeko mugimendua agertzeak, alegia, 
Internet bidez lan zientifikoak dohainik eskuratu ahal 
izateak, argitalpen-industriaren erreakzioa eragin du; 
irakurleek ez dute sarbide-kosturik hautaz ordaindu 
behar, baina ondorioz, egileek berek hartu behar dituzte 
kostuak beren gain, hau da, egileek berek ordainduz 
haien lanak argitaratuko badira. Ikus daitekeenez, 
aurkikuntza akademikoak merkaturatzeko beste urrats 
edo modu bat da; horrek agerian uzten du merkatuak 
gero eta eragin handiagoa duela lan akademikoaren 
dimentsio horretan ere.

Aipatu beharreko beste elementu bat da patenteekin 
edo kostu bidezko kontratuekin zerikusia duena, eta 
tresna horiek azken urteotan unibertsitate-jardueraren 
atal gisa izan duten irismena, kalitate akademikoa 
aztertzeko gero eta gehiago erabiltzen den adierazlea 
izateraino, bereziki ikerketa aplikatuarekin lotutako 
zenbait jakintza-arlotan. Izan ere, unibertsitate-
eremura finantzaketa erakartzen duten patenteen eta 
kontratuen gaia gaur gero ohikoa da unibertsitateko 
irakasleak eta ikerketa-taldeak ebaluatzeko 
prozeduretan.

Izan ere, alde batetik, lan akademikoak 
argitaratzen dituen argitalpen-jarduera 
merkatu-hobi berri bat bihurtu dela ikus 
daiteke, eta, batzuetan, loratzen ari den 
negozio bihurtu dela, unibertsitateko 
irakasleek aldizkari jakin batzuetan 
argitaratzeko duten «derrigortasunaren» 
ondorioz.
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Identitate-krisia

Horrek guztiak erakusten du merkataritza-logikak 
nola eragiten duen goi-mailako hezkuntza-erakundeen 
ohiko eginkizunetan. Zenbait lanek unibertsitateko 
irabazizko jarduerek izan duten gorakada, eta 
unibertsitatearen helburuei edo gizartean bete behar 
duen eginkizunari buruzko nolabaiteko nahasmena edo 
eztabaidarik eza lotu dituzte (Bok, 2010). Batzuetan, 
gai horiei buruzko eztabaida mozorrotuta egoten 
da, eta aldebakarrekotasunez eta nolabait ere arinki 
proposatzen da; izan ere, merkatua efizientziaren eta 
demokraziaren sinonimo gisa aurkeztu ohi da. Horren 
ondorioz, unibertsitatea merkatuarekiko logika 
funtzional baten ikuspegitik txertatzen da eztabaida 
horretan, «zerbitzuko unibertsitatearen» agenda 
eta nagusiki merkatutik datozen jarraibideetara 
bideratutako unibertsitate-enpresa lotura-mota bat 
sustatuz (Buchbinder, 1993). Testuinguru horretan, 
jakintza, merkantzia gisa ekoizten ez bada ere, logika 
merkantilistaren mende geratzen da, eta unibertsitate-
erakundea, azkenik, bazkide ekonomikoen mende.

Merkatuak unibertsitateko zereginaren barruan dituen 
zentzuari eta mugei buruzko eztabaida ezinezkoa da 
aldez aurretik erakundeak gizartean bete behar duen 
eginkizuna eta unibertsitatearen oinarri diren balioak 
argitu gabe. Bestela, eztabaidak bere zentzuaren zati 
handi bat galtzen du eta tresna huts bihurtzen da. 
Puntu honetan bat gatoz Bokekin. Haren esanetan, 
irabazizko izaera arrazoizko parametro batzuen 
barruan egongo bada, balio horiek definitu behar 
dira; izan ere, balio horiek oso argiak ez direnean eta 
ezegonkorrak direnean, dirua egiteko nahia erritmo 
azkarrean hedatzen da (Bok, 2010).

Horrela, unibertsitate garaikidea eraldaketa- eta krisi-
prozesu batean dago, eta bere legitimitateari, gizartean 
betetzen duen rolari eta nortasunari berari eragiten 
die. Espainiaren kasuan, goi-mailako hezkuntzara 
bideratutako aurrekontu publikoek 1.226 milioi 
euro baino gehiago egin zuten behera 2009 eta 2013 
artean; alegia, % 12,32 egin zuten behera unibertsitate 
guztietan 2009. urtearekin alderatuta. Gaur egun joera 
horrek bere horretan dirau, eta, hala ere, ez da gizarte-
protestarik izan funtsak murriztu direlako. Gizarteak 
galdu egin du konfiantza unibertsitateak hausnartzen, 

ulertzen eta jarduten laguntzeko beharrezkoa duen 
«adimen-gaitasun» horrek bezala joka dezan.

Unibertsitate garaikideak tentsio handiak bizi 
ditu. Korronte nagusi batzuek unibertsitatearen 
funtzioak merkatuaren beharrekin lotuago dauden 
dinamiketara bideratzera bultzatzen dute. Beste 
korronte batzuek aldarrikatzen dute unibertsitateak 
bere independentziari eta gizartearen beste erronka 
batzuei aurre egiteko duen gaitasun kritikoari eustea. 
Gizartearen eskaerei erantzuteko unibertsitateak 
duen erantzukizunaren irismenari buruzko eztabaida 
Boaventura de Sousak bere azterlanetan ondo 
deskribatzen duen bidegurutzean dago. Unibertsitate-
erakundeak aukeratu behar du ea aurrera egiten duen 
garapen jasangarriarekiko eta justizia sozialarekiko 
konpromiso handiago baterantz, edo egungo sistema 
ekonomiko eta soziala iraunarazten duen eredu 
baterantz; azken horrek konfiantza itsua du bizitza-
eredu bidegabe eta jasanezin baten euskarri den 
teknologiaren garapenean. n
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batetik txirikordatua (post-eurozentrikoa eta post-
akademikoa), benetako aukera bat da. Sortzen ari 
diren jakintza eta ezagutza hauek:

■n Erresistentzian dauden komunitateen, kolektiboen 
eta mugimenduen espazio epistemikotik 
eraikitzen dira, eta borrokan eta erresistentzian 
diharduten eragile horien kategorietatik eta 
esperientzietatik munduak eratzeko borroketan 
laguntzea dute helburu. 

■n Lan egiteko modu guztiz kolektiboen emaitza 
dira, eta adierazpen-leku askotatik sortzen dira. 
Jakintza eta praktiken arteko elkarrizketan hazi 
egiten dira, komunitate eta erakunde indigenen, 
afrikar ondorengoen, feministen, nekazarien eta 
hirikoen pentsamenduen eta egiteko moduen 
itzulpenean (beti konplexua, beren muga eta 
tentsioekin). Modu berean, kategoria horietatik 
izendatzen ez diren kolektiboak ere sartzen dira, 
baita akademiatik prozesu horien eraikuntzaren eta 
zaintzaren zerbitzura jartzen direnak ere. Hemen 
funtsezkoak dira interikaskuntzak, solidaritateak, 
minkak, entzutea eta galdera partekatuak, aldeen 
arteko lana eta jakintzak, mugimenduak eta 
munduak lotzen dituzten zubiak.

■n Zalantzan jartzen dituzte arrazakeria, sexismoa, 
antropozentrismoa eta ezagutza akademikoen 
logozentrismoa; bai eta gizarte-zientziek 
zapalkuntza-sistema anitzen legitimazioan eta 
erreprodukzioan duten zeregina ere. «Gauzen 
proiektu historikoaren aurrean loturen proiektu 
historikoan» bizi diren proposamenak/prozesuak 
dira (Segato, 2016), eta errealitatea ulertzeko 
aukera ematen dute, harreman eratzaile sakonetik 
abiatuta. Modernitateak ukatutako dimentsioak 
hartzen eta lantzen dituzte ezagutzak sortzeko 
bide baliozko/legitimo gisa: gorputza, emozioak, 
espiritualtasunak, intuizioa, ametsak, etab. 

Beste ezagutza batzuk eraikitzea eta baieztatzea beste 
mundu batzuk eraikitzea eta baieztatzea da. Sylvia 
Wynter (1994) filosofo afro-karibetarrak «ezagutza 
berridazteko/berrantolatzeko» beharra azpimarratu 

L atinoamerika deitzen dugun geograf ia, gaur 
egun, esperimentazio teoriko, epistemiko 

eta metodologikoaren lurralde sutsua da. Jakintzen 
eta jakintza-moduen sorkuntza kolektiboko 
laborategi bat da, eremu akademikoan eta, batez 
ere, eremu akademikotik kanpo sortzen dena. 
María Patricia Pérez Moreno (2014) ikertzaile maia 
tzeltalek munduan eta munduarekin izateko, egoteko, 
sentitzeko, pentsatzeko, esateko, egiteko eta bizitzeko 
berezko modu gisa izendatzen ditu.

Testua leku nabar horretan dabil eta orientatzeko 
pista batzuk partekatzen ditu. Jakintza-egiteko-
bizipen horietako batzuk azken hamarkadetan sortu 
ziren, mugimenduan zeuden herrien borroka ugarien 
babesean. Beste jakintza eta jakintza-modu batzuek 
betidanik daramate kontinentetik bidea egiten; hala 
ere, izaten jarraitu ahal izateko, mendeetan zehar 
oharkabean mugitzen ikasi behar izan zuten, ahopeka 
partekatzen. Gaur egun, batzuk eta besteak indartsu 
loratzen diren garaia da.

Ezagutza-praktiken ekologia baten aurrean gaude 
(gorputzetan eta lurraldeetan errotuak). Horiek 
borroka eta prozesu kolektiboen barruan sortzen dira, 
eta, aldi berean, horiek elikatzen eta ugaltzen dituzte. 
Borroka horiek, Xochitl Leyva Solano aktibista eta 
antropologoak dioen bezala, aldi berean teorikoak, 
etikoak, politikoak, epistemikoak, metodologikoak, 
ontologikoak eta estetikoak dira. Euren nahia 
deskolonizazioan, despatriarkalizazioan eta ezagutzen 
eta bizitzaren desmerkantilizazioan aurrera egitea da.

Beste ezagutza-matrize batzuetatik, 
beste ezagutza-matrize batzuetara

Arturo Escobar (2020) antropologo kolonbiarrak 
hipotesi hau proposatzen du: kontinenteko eztabaida 
eta borroken egitura dinamikoa intentsitate-
atalase batera iristen ari da, eta, horren ondorioz, 
teoria sozial autonomo bat sortzea, beste episteme 



21

zuen (gure benetako erregimena, episteme moderno-
koloniala), beste modu batzuetan pentsatu, irudikatu 
eta bizi ahal izateko. Horrela gorpuztu daitezke 
(mugimenduen eta akademiaren arteko loturatik) 
askapen-praxi gisa eratutako gizarte-zientziak, 
bizitzaren bilbea sendatzeko, birsortzeko eta zaintzeko. 
Kapitala eta bere indarkeriak erreproduzitzea eragiten 
duen eguneroko hondamendiaren aurrean, bizitzaren 
eta bere aniztasunaren erreprodukzio handitua sortzen 
dugu.

Menderatzeko jakinduriak, 
autonomiarako jakinduriak

Ispilu eurozentrikotik askatzen ikasteko garaia da, 
gure irudia beti baita, nahitaez, distortsionatua. 
Garaia da, azken batean, ez garena izateari uzteko. 

Aníbal Qujijano

Escobarrek (2020) azpimarratu duenez, akademia 
«eranzteko eta lurraldeen okupazio ontologikoaren 
indarren eta herrien esperientzien parte» izan da, eta 
izaten jarraitzen du. Prozesu horrek bereziki eraso 
zien jatorrizko herriei eta afrikar ondorengoei. 

Hasiera-hasieratik, proiektu moderno-kolonialak 
kolonizatutako biztanlerien gutxiagotasuna eta 
mendekotasuna justif ikatzeko eta legitimatzeko 
ezagutzak sortu eta aktibatu zituen. Valladolideko 
Eztabaida, XVI. mendearen erdialdean, garai 
bakoitzeko benetako erregimenen barruan justifikazio 
horiek nola hedatzen diren erakusten duen adibide bat 
da. Menderatzea legitimatzen duten argudioak aldatu 
egiten dira denboran zehar, baina pozoia bere horretan 
mantentzen da. 

Hainbat formatan, jakintza sortzea funtsezko tresna 
izan zen/da proiektu moderno/kolonialean. Keniako 
intelektuala zen Ngũgĩ wa Thiong’o-ren (1986: 
16) iritziz, kolonizatzaileak kolonizatutako herrien 
«unibertso mentala» menperatu nahi zuen, «kulturaren 
bidez pertsonak beren burua eta munduarekin zuten 
harremana nola hautematen zuten kontrolatzea». 
Zentzu horretan, eurozentrismoa, subjektibotasuna 
ekoizteko teknologia gisa (imajinario soziala, 
jakintzak, memoria, desioa), menderatze-mekanismo 
nagusi bat da.

Latinoamerikako jatorrizko herrientzat eta afrikar 
ondorengoentzat, ez gorputz eta lurraldeen gaineko 
indarkeria zuzena, ez eurozentrismoaren indarkeria 

epidemikoa ez ziren erabat amaitu independentziak 
lortzearekin batera. Adibidez, mixea den Yásnaya 
Aguilar (2019) hizkuntzalariak azpimarratzen du 
mestizajeak, Mexikoko eraikuntza nazionalaren 
proiektua osatzen duen elementuak, «desindigenizazio 
politika» gisa jokatu zuela –eta jarduten jarraitzen 
duela–, irudikatutako komunitatea zuritzeko proiektu 
gisa (fisikoa eta mentala). 

Estatuko hezkuntza-sistemak funtsezko tresnak 
izan dira prozesu horretan, komunitate indigenen 
eta afrikar ondorengoen jakintzak eta jakintza-
moduak (eta bizitzeko moduak) mespretxatuz/
ukatuz, ezjakintasunaren aldaketa bezala sailkatu 
baitziren sistematikoki: irrazionalak, basatiak, 
azpigaratuak, primitiboak, haurrak. Egoera hori gero 
eta indar handiagoz ari da zalantzan jartzen, eta gaur 
egun esperientzia kontaezinak aurkitu ditzakegu 
Latinoamerikan zehar, non zentzuzko beste ikuspegi 
batzuetatik eta beste noranzko batzuetara lan egiten 
den, eta pixkanaka «arrazoimenaren geografian 
aldaketa bat» (Gordon, 2011) izateko aukera irekitzen 
duten.

Menderatzearen aurkako erresistentzia (modalitate 
guztietan, epistemikoa barne) aspaldikoa eta berria 
da aldi berean. Aspaldikoa da, inbasioaren hasieratik 
bertatik existitzen delako. Herri/komunitate bakoitzak 
bere estrategiak erabiltzen ditu bere kosmo-bizipena, 

 «ezagutza berridazteko/
berrantolatzeko» beharra 
azpimarratu zuen (gure benetako 
erregimena, episteme moderno-
koloniala), beste modu batzuetan 
pentsatu, irudikatu eta bizi ahal 
izateko. Horrela gorpuztu daitezke 
(mugimenduen eta akademiaren 
arteko loturatik) askapen-praxi gisa 
eratutako gizarte-zientziak, bizitzaren 
bilbea sendatzeko, birsortzeko 
eta zaintzeko. Kapitala eta bere 
indarkeriak erreproduzitzea eragiten 
duen eguneroko hondamendiaren 
aurrean, bizitzaren eta bere 
aniztasunaren erreprodukzio 
handitua sortzen dugu.
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historia eta memoria zaintzeko eta transmititzeko, eta 
kolonialismoak suntsitzen saiatzen dituen jakintzak eta 
mundu ugariak bizirik mantentzeko. Kolonizatutako 
subjektuen ikuspegitik, inperialismoari kritika 
egiteko ondare garrantzitsua dago, eta orainaldian 
berreskuratu behar da. Testu paradigmatiko bat 
Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno da, Guamán 
Poma de Ayalak 1615 inguruan idatzi zuena. Obra 
honek Espainiaren inbasioak Andeetako munduan 
izan zituen ondorioak deskribatzen ditu (mundua 
alderantziz jartzea eragin zuen, egileak dioskunez) 
eta, aldi berean, Silvia Rivera Cusicanqui (2015: 
185) soziologo boliviarrak dioen bezala, «mundua 
lehengoratzeko eta bere bidera 
itzultzeko gai diren jakintzen eta 
praktiken bilbe alternatibo eta 
subertsibo hori erakusten diguten» 
zatiak eta irudiak biltzen ditu.

Desobedientzia epistemikoa ere 
berria da, biziberritzen, hedatzen 
eta orainaldian sakontzen ari 
delako; gainera, indarrez sortzen den 
proiektu zabal eta askotarikoaren 
itxura hartzen du eta lurralde osoan 
zehar biderkatzen da, lehen aipatu 
dudan intentsitate-atalase horretara 
iristea ahalbidetuz. Ideia hau 
azpimarratu nahi dut: berritasuna 
ez da eztabaida bera, baizik eta 
haren areagotzea. Badakigu, batez 
ere joan den mendearen erdialdetik, 
Latinoamerika eta Karibea jakintza 
antikolonialen hazitegia direla; hau 
da, jakintza ez-eurozentrikoak, 
beste jakintza batzuk. Cesairetik 
Anzaldúara, Fanonetik Domitila Barriosera, Freiretik 
Andeetako Nekazal Teknologien Proiektura, Fals 
Bordatik Andeetako Ahozko Historiaren Tailerrera… 
Testu honetan ez dago leku nahikorik idatzi nahiko 
nituzkeen izen guztietarako.

Baieztapen kulturala. Norberaren 
jakintza, komunitatea, lurraldea

Proiektu moderno-kolonialak menderatzeko jakintzak 
sortzen eta mobilizatzen baditu, jatorrizko herriek eta 
afrikar ondorengoek beren pentsamendu propioa eta 
praxi komunitarioa birsortzen dituzte, deskolonizazio 

eta autonomia eraikitzeko prozesu zabalago baten 
parte gisa.

Duela hiru hamarkada baino gehiagotik, Andeetako 
Nekazari Teknologien Proiektua (PRATEC) 
deskolonizazioa lantzen ari da Perun Kultur 
Baieztapenaren gakoan, Andeetako eta Amazoniako 
komunitateek berezkoak dituzten jakintza-egitekoen 
balioa handitzeko prozesu multidimentsional 
bezala ulertuta. Norberaren jakintzak baieztatzea/
biziberritzea komunitatea indartzeko, komunitatea 
baieztatzea/biziberritzea norberaren jakintzak 
indartzeko.

Jatorrizko herrientzat, kultura-
baieztapena izaten jarraitzeko 
eguneroko nahia eta praktika da. 
Kolonialismoak kolonizatutako 
per tsonak/komunitateak bere 
mundua  mespre txa tzea  e ta 
kolonizatzailearen munduarekin 
identifikatzea nahi badu, kultura-
ba iez tapena  log ika  hor ren 
deskonexioa da. Hemen, arazoaren 
muina da komunitatearen beraren 
birsorkuntza, hura hazi eta 
berak hazten uztea. Ikusi dugun 
bezala, ispilura begiratzeari 
uztea da, eurozentrismoaren 
begi distortsionatzaileekin. Herri 
bakoitzaren mundu bereziarekin 
kritikoa den ber-maitemintzea da, 
bere lurraldean sustraitua, beste 
herri batzuekin elkarlotu eta hitz 
egiten duena. 

Ekuadorko Komunitate Beltzen Prozesuak dioen 
bezala, «besteen denbora» atzean uztea da, eta 
«norberaren denbora» berreskuratzea (García 
Salazar, 2010): beti mugimenduan dagoen denbora/
mundua, non gatazka eta harmonia osagarriak 
diren. Antzinakotasuna oroimen bizitzat hartzea 
da, etorkizuneko orainaldiak ireki eta birsortzen 
dituena. Aldi berean, eskerrak ematea da, hala eta 
guztiz ere, norberaren pentsamenduaren haziak eta 
komunitatearen praktikak gorde eta landu zituztenei, 
eta haiekin hitz egiten eta ikasten jarraitzea.

Irakurleentzako oharra: proiektu moderno-kolonialean 
gauza bera esateak ezberdintasuna ukatzea/gutxiestea 
esan nahi du (benetan existitzen den modernitatea 

Hemen, arazoaren muina 
da komunitatearen 
beraren birsorkuntza, 
hura hazi eta berak 
hazten uztea. Ikusi 
dugun bezala, ispilura 
begiratzeari uztea da, 
eurozentrismoaren begi 
distortsionatzaileekin. 
Herri bakoitzaren mundu 
bereziarekin kritikoa den 
ber-maitemintzea da, 
bere lurraldean sustraitua, 
beste herri batzuekin 
elkarlotu eta hitz egiten 
duena. 
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mono-kulturala eta fundamentalista da); ontologia/
epistemologia ez modernoetan, harreman sakonak 
dituztenetan, aldiz, otredadeari eta elkarrekikotasun-
praxiari irekita daudenez, gauza bera esateak mundu 
anitza baieztatzea esan nahi du. Komunitate indigenek 
eta afrikar ondorengoek ez dute beren begirada 
partikularra unibertsal gisa inposatu nahi; aitzitik, 
munduen arteko elkarrizketa horizontala eraiki nahi 
dute, monolaborantza mentaletik txakra/milpa batera 
igarotzea, zapatisten mundu asko dauden mundua 
eraikitzea eta bertan bizitzea.

Prozesu honen formetako bat hezkuntza-sistema 
propioak sortzea da. Sistema horietan sartzen 
da, halaber, komunitateen beharrei eta nahiei, 
epistemologiei, metodologiei eta hezkuntza-kulturei 
erantzuten dieten unibertsitateen prestakuntza. Aski 
ezagunak diren kasu batzuk Kolonbiako Unibertsitate 
Indigena Interkulturala eta Misak Unibertsitatea 
dira, edo Ekuadorreko Amawtay Wasi Kulturarteko 
Unibertsitatea. Baina azken urteotan mota horretako 
esperientziak ugaritu egin dira lurralde osoan. 
Adibidez, Oaxacako Unibertsitate Autonomo 
Komunala (UACO), Mexikon, ofizialki 2020an 
sortua eta komunitateen berezko bizimoduari eta 
antolamenduari lotua, estatuko zortzi eskualdetan 
kokatutako/errotutako unibertsitate-zentroek eta 
Ikaskuntza Komunaleko Unitateek osatzen dute; 
orobat, Oaxacako estatu beraren barruan beste 
unibertsitate indigena edo komunitario batzuk daude, 

UACOz gain. Berriz ere, beste episteme1 baten 
larrialdia ahalbideratuko lukeen intentsitate-atalase 
hori ikus dezakegu.

Unibertsitatea unibertsitatetik kanpo, edo 
arreta jartzearen garrantziari buruz

Unibertsitate horietako gehienentzat, hezkuntza 
komunitarioa lurraren pedagogia bat da. Jakintzak 
(ezagutza ezagutzeko eta ulertzeko berezko moduak) 
lurraldeari lotuta daude, lurraldean eta lurraldearekin 
batera sortzen dira, eta komunitateko bizitza-
espazioetan (basoa, txakra, ura, etxea, parkea, etab.) 
eta horietan garatzen diren jardueretan errotuta 
daude. Ezagutzea erkidegoko lurraldeak bizitzea 
eta zeharkatzea da, elkarrekikotasun-harremanen 
egiturak baitira.

Amerindiar herrientzat, komunitatea, berezko 
jakintzak eta kidegoa-lurraldea elkarrekin eratzen dira, 
elkarrekiko hazkuntza-harremanetatik sortzen dira, 
ezin dira independente gisa pentsatu; oro har, Marisol 
de la Cadena antropologoak bereiztezintasunaren 
gramatika deitzen dionaren barruan jarduten dute. 
Funtsezkoa da ulertzea lurraldea ez dela kontzebitzen 
objektu bizigabeen geografia gisa; aldiz, subjektu, 
giza komunitate eta giza-baino-gehiago diren 
komunitate ugarik osatzen dute. Hemen existitzen 
den guztia bizirik dago, eta guztiek dituzte beren 
jakintzak. Komunitate bakoitzak lurralde bat osatzen 
duten gainerako komunitateekin hitz egiten eratzen 
ditu bere jakintzak. Jakintzak elkar laguntzearen 
ondorio dira ( jakintza oro osatugabea da, jakintza 
oro beharrezkoa da), eta harreman/elkarrizketa 
etengabe eta aldakor horrek birsortzen du bizitza 
eta bere aniztasuna. Kolonizatzailea, arrakastarik 
gabe, gramatika hori apurtzen saiatu zen, bai eta 
mundu kosmozentrikoaren, elkarrekin lotutako giza 

1.  Berezko jakintzak beste bide batzuetatik ere ibiltzen dira: 
Caucako Indigenen Eskualde Kontseiluaren Lurralde 
Autonomiei buruzko dokumentalak [https://www.cric-
colombia.org/portal/serie-documental-autonomias-
territoriales/]; Tzam ekimena. Las trece semillas zapatistas: 
conversaciones desde los pueblos originarios, Yásnaya 
Aguilarrek eta Gloria Muñozek koordinatua, non 130 
kolaboratzaile indigenak beren errealitatea kontatzen 
duten ipuin, abesti, idatzi, poema, bideo eta marrazkien 
bidez [https://tzamtrecesemillas.org/]; edo Tzk'at - Red 
de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario 
Territorial sarearen ekintzak, erritualak eta zermoniak. 

Komunitate bakoitzak lurralde bat 
osatzen duten gainerako komunitateekin 
hitz egiten eratzen ditu bere jakintzak. 
Jakintzak elkar laguntzearen ondorio dira 
( jakintza oro osatugabea da, jakintza 
oro beharrezkoa da), eta harreman/
elkarrizketa etengabe eta aldakor 
horrek birsortzen du bizitza eta bere 
aniztasuna. Kolonizatzailea, arrakastarik 
gabe, gramatika hori apurtzen saiatu 
zen, bai eta mundu kosmozentrikoaren, 
elkarrekin lotutako giza subjektuen eta 
giza-baino-gehiago diren subjektuen 
iragatea, subjektuen eta objektuen arteko 
bereizketak eta hierarkiak markatutako 
mundu antropozentrikora iragaten ere.

https://www.cric-colombia.org/portal/serie-documental-autonomias-territoriales/
https://www.cric-colombia.org/portal/serie-documental-autonomias-territoriales/
https://www.cric-colombia.org/portal/serie-documental-autonomias-territoriales/
https://tzamtrecesemillas.org/
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subjektuen eta giza-baino-gehiago diren subjektuen 
iragatea, subjektuen eta objektuen arteko bereizketak 
eta hierarkiak markatutako mundu antropozentrikora 
iragaten ere (Arribas Lozano, 2021: 30-34).

Hemen denek hitz egiten dute, eta guztiekin hitz 
egiten da, eta hitz egin ahal izateko, komunitateak bata 
bestearekin sintonizatu behar dira, sentiberatasunez 
ireki eta bakoitza besteen formetara ohitu. Bizitza 
biziberritzeko zikloak ezagutzeko, laguntzeko 
eta mantentzeko gaitasunak arreta berezia 
mantentzearekin du zerikusia; aitzitik, arreta 
ez ematea da egoera bakoitzak eskatzen dituen 
hazkuntza-egoerei ez erantzutea. Zentzu horretan, 
mendebaldeko zibilizazioa arreta ezaren zibilizazioa 
da. Gogora dezagun, Isabelle Stengersek dioskun 
bezala (2015: 59), emantzipazio gisa mugagabea den 
‘aurrerapen’ materialaren ideia modernoa, hain zuzen 
ere, logika eta praktika horrek planetan sortzen duen 
eraginari «jaramonik ez egiteko eskubide arraroak» 
zeharkatzen duela.

Jakintza ezberdinek mundu ezberdinak sortzen 
dituzte, orainean eta etorkizunera begira. Horrela, 
Stengersek (2015: 25) adierazten du bizi garen 
orainaldi honek zer behar den eta zer beharko 
litzatekeen pentsatzera behartzen gaituela, «basakeria 
ez den etorkizun baterako aukera sortzeko». Nire 
ustez, aztarna asko aurki ditzakegu historikoki 
ukatuak eta gutxiagotuak izan ziren izateko, egoteko, 
sentitzeko, pentsatzeko, esateko, egiteko, bizitzeko 
modu horietan. Gainera, Rita Segatok (2016: 
26) azpimarratzen duen bezala, praktika erreal, 
zehatz eta gorpuztu horiekin pentsatzeak utopiaren 
autoritarismoa saihestea ahalbidetzen digu, hau da, 
Europako zibilizazioaren kontrol bereizgarriaren 
neurosiak a priori diseinatutako etorkizuneko ilusio 
batetik ihes egitea.

Gaur egun Latinoamerika den horretan jatorrizko eta 
afrikar ondorengoen komunitateen jakintza-bizipenak 
kultura-baieztapeneko eta deskolonizazioko edo 
despatriarkalizazioko prozesu/praktika/borroka 
kolektiboetan sortzen dira, eta modernitateari 
dagozkion imajinarioez, narratiboez eta emantzipazio-
proiektuez haratago pentsatzeko eta bizitzeko aukera 
ematen dute. Beste jakintza batzuk eta jakintzak 

sortzeko beste modu batzuk baieztatzea eta haztea 
funtsezkoa da gure irudimen politikoa birsortzeko. 
Elkarrekin eta beste subjektu eta komunitate batzuekin 
(beste mundu batzuekin) ikastea, eta prozesu horretan 
eraldatzen uztea, funtsezkoa da orainaldiko beste 
etorkizun batzuk eratzeko, bai eta beste ikuspegi 
kolektibo batzuk eratzeko ere. n
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MUNDU-IKUSKERA INTEGRATZAILEA BESTE UNIBERTSITATE POSIBLE BATERAKO

Natalia Millán Acevedo 
Madrilgo Unibertsitate Konplutensea

zientziaren eta teknologiaren bidez, bere garapen-
eredua eta interakzio sozialerako eredua inposatzeko, 
beste kultura, pertsona eta gizarte batzuen gainean 
gailentzen diren menderatzaileen mundu bat eraikiz.

Ikuspegi antropozentriko horrekin bat etorriz, 
bizitzaren esferaren erdiko izaki nagusi gisa jartzen 
baitu gizakia, zapalkuntza-sistema ugari eratzen 
dira patriarkatuan, kolonialtasunean, arrazismoan, 
heteronormatibitatean, kapitalismoan eta dualismoan 
adierazten direnak, sistema horietako batzuk 
aipatzearren. Esparru horretan, diziplinatze-guneak 
dira ikastetxeak, eta, jakinda edo batere ohartu 
gabe, zapalkuntza-sistema horiek erreproduzitzen 

dituzte izaki kalteberengan, 
izatearen osotasuna ukatzen 
dute, indarkeria naturalizatua 
ikusezin bihurtzen dute eta 
zenbait balio goresten dituzte, 
hala nola produktibitatea, lehia, 
banakotasuna, nagusitasuna 
eta azelerazioa, arrakastaren 
eta estatus sozialaren sinonimo 
gisa. Eraikuntza arrazional 
eta narratibo horiek politika 
eta ekintza bortitzetan dute 
korrelatua; izan ere, kapitalaren 
metaketa jartzen dute sistema 
politikoaren erdigunean, giza 
prozesu eta praktika horien 
eragin ekologiko, politiko eta 
sozial latzak ikusezin bihurtuz.

Hala ere, zimendu politiko horiek 
sufrimendu handia eragiten 
dute gizarte horietako kide 

garen pertsonongan. Gure gizarteetan gailentzen den 
paradigma kartesiar eta dualista ez bezala, dimentsio 
anitzekoa da giza izaera, eta, izakiaren dimentsio 
korporalak, emozionalak eta espiritualak ukatzean 
sortzen den iruditeria kolektiboak mugatu egiten ditu 
pertsonek dituzten beren eboluzio pertsonala lortzeko 
eta denon artean mundu humanoagoa, zuzenagoa eta 

1. Hegemonia diskurtsiboak, diziplinak eta 
izatearen hausturak hezkuntzaren eremuan

Elkarri lotutako eta dimentsio anitzeko krisi sakonen 
garaian gaude, inolaz ere, eta erne egon behar dugu 
ekonomia, politika, ingurumena eta gizartea garatzeko 
eredu jasanezin eta desberdin honen aurrean, 
pobreziara, zaurgarritasunera eta gizarte-bazterketara 
zigortzen baititu milaka milioi pertsona. Aldiz, gure 
gizarte garaikideek bizi dituzten krisiek sustrai sakon 
eta intersubjektiboak dituzte bizi garen munduaren 
izaerari eta bertan bizi diren izakiei buruz sortu 
dugun mundu-ikuskeraren inguruan. Gaur egungo 
emantzipazio-teoriek planteatzen duten bezala, 
egiturari dagokionez halako 
ideia, ikuspegi, nahi eta interes 
batzuek eusten diote sistemari, 
eta ideia, ikuspegi, nahi eta 
interes horiek lotzen dituzte 
gizakiak eta eraikitzen dute 
ezagutzen dugun errealitatea. 
Horren harira, mendebaldeko 
garapen-sistemak naturari eta 
pertsonei egiten dien kaltea 
aztertu aurretik, kontuan hartu 
behar dira pertsonen buruan 
egokitzen diren narratibak, 
ekintza eta politika publikoak 
azaltzen dituztenak eta haien 
aurretik daudenak.

Gizakiak gobernatzen dituen 
arrazoiaren eta haien gorputz-
izaeraren eta izaera finituaren 
artean bereizketa ontologikoa 
dagoela dioen oinarri kartesiarra 
du abiapuntu mundu-ikuskera okzidentalozentriko 
patriarkalak. Halatan, hezkuntza-espazioetan 
erakusten zaigu burua dela gure gizateriaren azken 
arrazoia, eta, beraz, izaki independenteak garela, 
naturatik, animalietatik eta, azken batean, geure 
gorputzetik eta geure emozioetatik bereiz. Ondorioz, 
mendebaldeko zibilizazio arrazionala gauza izan da, 

Gizakiak gobernatzen dituen 
arrazoiaren eta haien gorputz-
izaeraren eta izaera finituaren 
artean bereizketa ontologikoa 
dagoela dioen oinarri kartesiarra 
du abiapuntu mundu-ikuskera 
okzidentalozentriko patriarkalak. 
Halatan, hezkuntza-espazioetan 
erakusten zaigu burua dela gure 
gizateriaren azken arrazoia, eta, 
beraz, izaki independenteak 
garela, naturatik, animalietatik 
eta, azken batean, geure 
gorputzetik eta geure 
emozioetatik bereiz.
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baketsuagoa eraikitzeko gaitasunak. Merkantzien 
logika inposatzen da espazio komunitarioetan, 
azelerazio, produktibitate eta konpetentzia dinamikak 
sustatuz pertsonen subjektibotasunaren, emozioen eta 
gorputzaren gainetik.

Artikulu labur honen asmoa da gogoeta egitea 
hezkuntza-espazioetan (unibertsitatea barne) 
bizitzaren izaerari eta izateari buruz mundu-ikuskera 
dibergentea sartzeko beharraren inguruan, emozioen 
integrazioan, sendatze pertsonalean eta bide 
espiritualaren bilaketan oinarritutako proposamen 
pedagogikoak irudikatzeko. Eta honakoa ardatz 
hartuta egiten da hori: botere-espazio estrukturaletatik 
sortutako gizarte-mota espezifiko bat eraikitzeko 
apustu politikoa dela izaki arrazional, deskonektatu 
eta indibidualistaren gaineko ikuspegi hegemonikoa. 
Beste era batean esanda, neurozientzia, f isika 
kuantikoa eta ikuspegi ebolutiboa bezalako diziplinek 
erakutsi dute paradigma arrazionalista eta lehiakor 
horrek ez duela ebidentzia enpiriko eta zientifikorik, 
eta, beraz, erraz ondoriozta daiteke paradigma horren 
legitimitatea egia unibertsal gisa inposatzeko duen 
gaitasunean dagoela, hertsatzeko, gogatzeko eta 
manipulatzeko tresna askoren bidez, mendebaldetik 
eraiki den historia kolonialista, patriarkal eta 
antropozentrikoan zehar.

2. Mundu-ikuskera holistikoa gizakia ulertzeko

Ekialdeko tradizioek, pentsamendu dekolonialak, 
Amerikako jatorrizko herrien filosofiek, Taok eta 
hegoaldeko epistemologia askok eta anitzek mundu-
ikuskera oso bestelakoa erakutsi digute gizarte 
mendebaldartuek historia kolonialaren azken 500 
urteetan erabaki eta sustatu dutenaren aldean. 
Unibertsitatean ikasten dugun jakintzaren historian 
ez dira kontuan hartzen beste kultura eta tradizio 
batzuetatik sortutako jakinduria ugari eta askotarikoak, 
gure gizarteek ezabatu, isildu, deabrutu eta gutxietsi 
egin baitituzte indarkeriaren, umiliazioaren eta 
espoliazioaren bidez. Hala, Boaventura de Sousa 
Santosek (2016) epistemizidioa deitu dien prozesuak 
sortu dira. Mendebaldeko paradigmatik aldentzen 
diren jakinduriak, ikuspegik eta esperientziak 
sistematikoki suntsitzeko modu modernoak dira 
prozesu horiek.

Indarkeriaren eta sarraskiaren bidez inposatu 
den kultura espezifiko baten historia, tradizioak, 
filosofiak eta esperientziak aztertzera bideratua 
dago unibertsitate mendebaldartuan, horixe baita 
testu honetan aztertzen ari dena, ezartzen den 
praktika pedagogikoa, eta errealitatearen eraikuntza 
subjektiboaren sistema hegemoniko batek bere duen 
zientifizitate-, legitimitate- eta unibertsaltasun-mantu 
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Gizakiak
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Naturarekin eta lurrean bizi diren gainerako izakiekin 
integratuta eta lotuta dagoen izakia
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baten pean aurkezten da kultura hori. Ezagutza 
aurkezteko modu horrek aurreko epigrafean deskribatu 
den giza izaeraren ikuspegi espezifikoa dakar berekin, 
eta izakiaren izaerarekiko deskonexio artifiziala eta 
sufrimendu pertsonalaren prozesu handia ezartzen 
ditu nire iritziz.

Mendebaldekoak ez diren tradizio filosofiko eta 
espiritualek dimentsio anitzeko izaki batez hitz egiten 
digute, dimentsio arrazional, emozional eta espirituala 
duena eta bizitzaren espazio anitz horien bidez beste 
izakiekin lotzen dena. Perspektiba horietan, adimena 
eta gorputza erabat lotuta daude, eta izakia oso lotuta 
dago, halaber, naturarekin, animaliekin eta planeta 
honetan bizi diren gainerako izakiekin.

Komunitate etiko/politiko komuna eraikitzea, gorputza 
eta burua sendatzea, nork bere burua ezagutzeko bidea 
egitea eta izatearen bilaketa, 
beraz, gizakien emantzipazio-
prozesu beraren parte dira, 
eta emozio goratuak lantzea, 
hala nola errukia, maitasuna, 
esker ona eta ontasuna, 
funtsezko alderdiak dira 
zoriona eta bizitzaren zentzua 
aurkitzeko. Maitasunerako 
pedagogiaren  o inar r ian 
egongo litzateke izatearen 
integrazioa, haren ahalmenen, 
emozioen, bertuteen, oinazeen 
eta gabezien integrazioa, 
Claudio Naranjok (2013) 
planteatzen duen bezala, eta 
edozein hezkuntza-politikaren 
oinarrizko helburua izan 
beharko luke sendatze espiritualak eta pertsonalak.

Gogora ekarri nahi nuke, azaldu den bezala, dimentsio 
aniztasun hori mendebaldeko pedagogietan jasota ez 
egoteak ez diola erantzuten enpirikoki kontrastatutako 
goi-mailako jakintza zientifiko bati, baizik eta gizarte 
kapitalistak eta azkarrak eraikitzeko apustu politikoari, 
ez baitute denborarik ez espaziorik bizitzaren 
zentzuarekin, zorionaren bilaketarekin, naturarekiko 
loturarekin edo norberarekiko eta bizitzarekiko 
maitasunarekin lotutako galderei erantzuteko. 
Aitzitik, guztiz adultozentrikoak dira mendebaldeko 
gizarteak, hezkuntza-espazioetan sartzen diren 
neska-mutilenganako indarkeriazko praktikak 
erreproduzitzen eta normalizatzen dituztenak, eta, 

hain zuzen ere, irakasten zaie beren esentzia ukatzen 
eta gizarte modernoek ematen dituzten estatus- eta 
botere-espazio sozialetan bilatzen maitasuna, kide 
izatea eta aintzatespena.

Hala ere, hausturaren ontologia horrek aurrekaririk 
gabeko krisi ekologiko batera eraman gaitu, 
eta sistema bortitz, autoritario eta harrapari bat 
eraikitzera, planeta honetan bizi diren milaka milioi 
izakiren eguneroko sufrimendua eragiten duena. 
Krisi hori konpontzeko, garapen jasangarriko politika 
publikoak birkonfiguratu baino askoz ere gehiago egin 
behar da, erakunde aldeaniztunetan dauden aukera 
erreformistek planteatzen duten bezala. Lan honen 
ikuspegitik deseraiki egin behar ditugu modernitateari 
eta giza izaerari buruzko narrazio eratzaileak, 
eta iritsi egin behar dugu gorputza eta arima 
sendatzera, autoezagutzan sakontzera eta planeta 

honetako bizimodu guztiekiko 
er resonantzian, er respetuan 
eta harmonian bizitza komuna 
eraikitzera bideratutako hezkuntza 
eta praktika politikora.

3. Hezkuntza-paradigma 
berria beste unibertsitate 
posible baterako

Botere-harremanak ikasgela barrura 
aldatzea

Azaldu den bezala ,  gure 
mendebaldeko kulturaren berezko 
elementuetako bat da, gizabanako 

garen aldetik, hainbat heterarkiaren mende gaudela, 
eta horiek nabariak dira hainbat erakunde eta 
sozializazio-espaziotan dauden eusteko, hertsatzeko, 
azeleratzeko, diziplinatzeko dinamikek eta egiturazko 
indarkeriak sakon marrazten dituen gizarte-
harremanetan. Unibertsitatean botere-sistema baten 
bidez ezarrita dago irakasle/ikasle harremana. Sistema 
horretan eragile gisa eratua dago irakaslearen irudia, 
eta antolatzen, diziplina ezartzen, epaitzen eta halako 
ezagutza espezifiko batzuk ematen dizkie ikasteko eta 
entzuteko eginkizuna duten pertsonei. Oso deigarria 
da paper horrek bere horretan irautea garai konplexu 
hauetan, aurrerapen teknologikoek informazio eta 
ezagutza-espazio ia amaigabera iristeko aukera 
ematen dietenean pertsonei.

Komunitate etiko/politiko 
komuna eraikitzea, gorputza 
eta burua sendatzea, nork 
bere burua ezagutzeko bidea 
egitea eta izatearen bilaketa, 
beraz, gizakien emantzipazio-
prozesu beraren parte dira, eta 
emozio goratuak lantzea, hala 
nola errukia, maitasuna, esker 
ona eta ontasuna, funtsezko 
alderdiak dira zoriona eta 
bizitzaren zentzua aurkitzeko.
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Gizakiaren ikuspegi holistiko eta konplexu batetik, 
hemen azaldu den bezala, botere-egiturek ezin dituzte 
sortu ahalduntzeko, emantzipatzeko, bilakaera 
espiritualerako eta espazio kolektiboak eraikitzeko 
dinamikak, eta lan honen arabera, horrek izan beharko 
luke, hain zuzen ere, hezkuntza-
espazioaren funtsezko rola. Hori dela 
eta, helburua litzateke kolektiboki 
eraikitzea ikasteko, lankidetzan 
aritzeko, elkarrizketarako eta 
entzute kontzienterako espazio 
harmoniko bat, betiere errespeturik 
handiena erakutsiz ikasteko bideari 
modu kolektiboan ekiten dioten 
izakiekiko. Irakaskuntza-ekintza 
gida lezakeen ideala honako hau 
izango litzateke: ikasleak nork 
bere burua ezagutzeko, sendatzeko 
eta gauzatzeko bidea hartzera 
bultzatuko dituzten tresnak 
eskaintzea, pertsona bakoitzak 
bere mundua, giza harremanak 
eta harreman politikoak bere 
subjektibotasunetik, nahietatik 
eta itxaropenetatik ikasi eta uler 
ditzan ahalbidetzen duten teoriak 
integratuz. Eta, ahal bada, hezkuntza 
integratzaileak, izatearen alderdi 
emozionalak eta espiritualak hartu 
beharko lituzke kontuan, hierarkiarik eta egiturazko 
indarkeriarik gabeko espazioa sortuz, ikasleek beren 
iritziak askatasunez eta errespetuz adierazi ahal 
izateko.

Emantzipatzeko teoriak eta ikuspegiak aztertzea
Azaldu den bezala, hainbat botere-harreman 
ditu espazio akademikoak, eta unibertsitate-
programetan sartzen diren edukiek modu zorrotz 
samarrean erreproduzitzen dituzte ikasleen buruak 
diziplinatzen eta moldatzen dituzten egitura horiek. 
Hala ere, akademiaren esparruan badira ezagutza-
eremuak, teoriak, perspektibak eta ikuspegi kritiko 
eta emantzipatzaileak, hala nola teoria feministak, 
ekosozialak, dekolonialak edo bizimodu onarenak, 
beste mundu-ikuskera bat eta bere buruan eta naturan 
integratutako izakiaren ontologia aintzat hartzen 
dituztenak.

Alde horretatik, mendebaldeko zientzia garaikideen 
aurrerapenek, hala nola neurozientziek, f isika 
kuantikoak edo perspektiba ebolutiboek, hegoaldeko 

epistemologia horietatik askoz ere hurbilago dauden 
ondorioak ateratzen dituzte, gure modernitatearen 
eraikuntzaren berezko ideal kartesiar, dualista, 
zientifizista eta arrazionalistatik baino. Teoria horiekin 
batera, mendebaldekoak ez diren epistemologia ugari 

daude, hala nola taoismoa, budismoa 
eta sufismoa (ezagutu ditzakegun 
adibide batzuk aipatzearren), izaki 
bizidun guztien artean lotura sakona 
ikusten dutenak, izakiaren bilakaera 
ekintza politiko eta sozialen ardatz 
gisa jartzen dutenak, dinamika 
emozional negatiboek dituzten 
ondorio biologikoez ohartarazten 
dutenak, eta, azken batean, 
praktika eta prozesu dinamikoak 
proposatzen dituztenak gizakien 
osasuna eta zoriona bilatzen 
laguntzeko. Ikuspegi horiek, 
gainera, sentsibilitate handia dute 
kolektiboarekiko eta komunitate 
politikoaren eraikuntzarekiko, eta 
onartzen dute erantzukizun nagusia 
dela norberaren izatea sendatzea, 
elkarrekin bizitzearen eta besteei 
zerbitzua ematearen ardura hartu 
aurretik.

Azpimarratzekoa da artikulu 
honetan ez dela proposatzen zibilizazio garaikidea 
sortu duten jakintza ilustratuak baztertzea, baina bai 
beste jakintza batzuk, beste hezkuntza-jarduera batzuk 
eta beste mundu-ikuskera batzuk zehaztu, orekatu 
eta unibertsitatean integratzea, erantzun hobea eman 
baitiezaiokete bizitzaren zentzua bilatzeari, bai eta 
praktika espiritualak eta kolektiboak imajinatzea 
ere, mendebaldeko garapen-paradigmak sortu duen 
dimentsio anitzeko krisiari erantzun ahal izateko.

Maitasuna, errukia, kontenplazioa eta lankidetza 
integratzea beste hezkuntza posible baterako tresna gisa

Lan hau amaitzeko, azken dimentsio bat 
nabarmendu nahi nuke, egokia dirudiena hezkuntza 
emantzipaziorako eta beste mundu posible bat 
eraikitzeko tresna gisa lantzeko unean. Dimentsio 
horrek zerikusia du izakiak bere bizitzarako zentzuzko 
bidea bilatzearekin eta gizakientzako sendatze-
dinamikak sortzearekin.

Budismoak eta beste praktika espiritual batzuek 
planteatzen duten bezala, izaki gehienok sufrimendu 

Irakaskuntza-ekintza gida 
lezakeen ideala honako 
hau izango litzateke: 
ikasleak nork bere burua 
ezagutzeko, sendatzeko 
eta gauzatzeko bidea 
hartzera bultzatuko 
dituzten tresnak 
eskaintzea, pertsona 
bakoitzak bere mundua, 
giza harremanak eta 
harreman politikoak bere 
subjektibotasunetik, 
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itxaropenetatik ikasi eta 
uler ditzan ahalbidetzen 
duten teoriak integratuz. 
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handia bizi dugu mundu honetan, bereziki gure 
haurtzaroan sortzen dena. Gizarteak sistematikoki 
irakasten digu jatorrizko zauri horiek erreprimitzen 
eta saihesten, eta kanpo-irteerak bilatzen ditugu 
zoriona lortzeko, hala nola kontsumoa, estatusa, 
arrakasta ekonomikoa edo bikaintasun f isikoa. 
Horrela, mendebaldeko gizarteak ukatu eta ikusezin 
bihurtzen ditu giza izaeraren oinarrizko elementuak, 
esate baterako, sufrimendua, oinazea, bizitzaren 
iraunkortasuna eta heriotzaren gertaera ziurra. 
Errealitate horren ifrentzu gisa, gure eguneroko 
kezketan ere ez dugu aintzat hartzen sendatzearen, nork 
bere burua ezagutzearen, maitasunaren, errukiaren, 
kontenplazioaren eta praktika espiritualaren 
garrantzia.

Eta puntu horretan galde daiteke zer funtzio duten 
unibertsitateak, hezkuntzak eta espazio pedagogikoek 
Antropozenoaren munduan, krisi politiko, sozial eta 
ekologiko disruptibora baitoa gure historian. Nagusi 
diren hegemonietan ez bezala, uste dut garaia dela 
hezkuntza-paradigma sakonki aldatzeko, gizakiei 
beren bide espiritualean eta etikoan aurrera egiteko 
tresnak eman ahal izateko, kontenplazio- eta maitasun-
espazio seguruak sortuz, dinamika lehiakor, produktibo 
eta bortitz horiek emantzipazio-, harmonia- eta bake-
prozesu bihurtzeko. Hezkuntza-espazio horrek, 
gainera, bizitzaren esentziarekin eta komunitatearen 
eta ongizate kolektiboaren garrantziarekin lotu behar 
gaitu, erruki- eta elkartasun-sareak sortuz, gizarte 
bidezkoagoak eta babestuagoak eraikitzeko planeta 
honetan bizi diren bizitza guztiei begira.

Ondorio gisa, nabarmendu nahi nuke ezen, 
unibertsitateko irakaslea naizen aldetik, oso ondo 
dakidala lan honetan proposatutako paradigma erabat 
kanpo dagoela edozein proposamen akademikotatik. 
Hala ere, uste dut erantzun egin behar diogula krisi 
honi, intersubjektibotasun bortitz, antropozentriko 
eta patriarkalaren adierazpen materiala besterik ez 
baita, eta sufrimendua, deskonexioa eta antsietatea 
eragiten ditu sistema honen parte garen gizaki 
guztiongan. Beharrezkoa da kontzientzia humanoago, 

maitekorrago eta kontzienteago baterantz aurrera 
egitea, eta, horretarako, hezkuntza-paradigma 
berria beharrezkoa da bizitzarekin errukiorrak diren 
espazioak sortzeko eta gure mundua eraldatzeko. n
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Unibertsitateek berezko dituzten jarduerak eraldatuz 
egin behar diete aurre erronka horiei, eta jarduera 
horien artean daude goi-mailako prestakuntza; 
ikerketa, zeinak informazioa, kalitatea eta zorroztasuna 
ematen baitizkio, eta berrikuntza edo transferentzia, 
zeinak gizarteratu egiten baitu bere jardueraren 
emaitza. Edonola ere, hori ezin da egin mekanismo 
eta jarduera tradizionalen bidez. Garrantzitsua da 
auzi batzuk berriro planteatzea. Unibertsitateak are 
garrantzitsuagoak izan daitezke gizarterako, batik bat 
jadanik onarpen handia duten auzi batzuk bere gain 
hartzen baditu. Onarpen handieneko auzien artean, 
hauek aipa ditzakegu: ezagutza ez dago akademiako 
jendearen esku soilik eta ez da haren jardueraren bidez 
soilik sortzen, prestakuntza-aukerek graduko eta 
graduondoko tituluak baino gehiago izan behar dute, 
eta unibertsitateak gizartearekin duen lotura zabaldu 
eta zehaztu egin behar da, lankidetzan jarduteko, 
elkarrizketa egiteko eta gizartearentzat balio handikoa 
den ezagutza lankidetzan sortzeko aukera ugariren 
bidez.

2017an, gertakari bat gertatu zen, Europako 
unibertsitateen artean lankidetza-dinamika,  
-erritmoa eta -intentsitatea eraldatzeko aukera 
eman zuena: European Universities1 ekimena, 
unibertsitateak batera –nor bere testuinguruan– 
jorratzen ari ginen auzi ugariak antolatzeko eta 
lerrokatzeko inflexio-puntua eta, hein batean, 
itzulerarik gabeko puntua. Deialdiak benetako 
unibertsitate europarrak, partaideen artean hainbat 
herrialdetako erakundeak dituztenak, eraikitzeko 
aukera planteatzen du –Europako finantziazioarekin–, 
Europan goi-mailako prestakuntzarako aukera berriak 
sortzeko (ez dezagun ahaztu, hasteko, deialdia 
Erasmus+ programaren babespean aurkeztu zela, eta 
programa horrek, nagusiki, goi-mailako hezkuntzaren 
arloko nazioarteko lankidetza eta trukea dituela 
xede). Proposamenak erronkatzat planteatzen du 

1. https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-
education/european-universities-initiative 

1. Sarrera: unibertsitate europarren aukera 
eta erronka 2030 Agendaren argitan

Goi-mailako hezkuntzaren panorama aldatzen ari 
da Europa guztian, Europako gizartearen eta planeta 
osoaren premien aldaketekin eta bilakaerarekin batera. 
Pandemiak, klima-larrialdiak, materialen eta baliabide 
naturalen krisiak, gatazka armatuek eta horien 
ondorioz sortzen diren krisi humanitarioek, bai eta 
Europa inklusiboago, bateratuago eta jasangarriago 
bat eraikitzeko premiak ere, ezinbestean eskatzen dute 
ezagutza, talentua eta zientzia bazterrean ez uztea. 
Goi-mailako hezkuntzako erakundeak errealitate 
horren funtsezko parte dira, eta erronka horiei 
aurre egiten lagundu behar dute, erabakitasunez eta 
protagonismoz.

Testuinguru globalean, Nazio Batuek asmo handiko 
agenda bat egin dute, gero eta hurbilago dugun 
2030. urtera begira. Agenda horretan, planetaren eta 
gizateriaren erronka nagusiak ageri dira, garapen 
jasangarrirako 17 helbururen inguruan antolatuak. 
17 helburu horietan, erronka handi batzuk zehazten 
dira herrialdeentzat eta haien erakundeentzat, bai 
eta goi-mailako hezkuntzako erakundeentzat ere. 
Agenda horrek kontzeptu-eskema bat eratzen du, 
oso baliagarria dena aurre egin behar diegun erronka 
nagusiak zein diren ulertzeko.

Arestian labur-labur deskribatutako esparruan, 
premia eta erronka batzuk ageri dira, arrakastaz 
gainditu direnak jokaleku jakin batzuetan; hain zuzen 
ere, gure gizarteei eragiten dieten zailtasunei aurre 
egiteko helburuarekin eratutako lankidetzarako, 
partaidetzarako eta erantzunak, irtenbideak eta 
proposamenak lankidetzan sortzeko jokalekuetan. 
Aski izan bedi, adibide gisa, erakunde eta eragile 
ugarik auzi horietako batzuei erantzutearren egindako 
ahalegin handia. Auzi horietan guztietan, zientzia eta, 
beraz, zientzia-erakundeen parte-hartzea, bai eta goi-
mailako hezkuntza-erakundeena ere, funtsezkoa izan 
da.

https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
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Boloniako prozesutik harago joatea eta prozesu 
horretan sakontzea (Boloniako prozesuak ikaslea 
jartzen du bere ikasketa-prozesuaren erdigunean), 
unibertsitateak beren ingurunera irekitzea, nazioarteko 
lankidetza areagotzea horretarako aukera ematen 
duten egitura espezifikoen bidez, gradu europarren 
kontzeptua ahalbidetzea eta eraikitzea, eta goi-
mailako hezkuntzan ikasteko aukerak modu malguan, 
pertsonalizatuan, inklusiboan, orekatuan eta metodoei 
dagokienez berritzailean eraldatzea. Auzi ugari 
horiek oso modu desberdinean eragin diezaiokete 
unibertsitateen ohiko funtzionamenduari.

2. ECIU Universityren testuingurua: azelerazioa, 
25 urteko ibilbidearen ondoren

XXI. mendearen lehen urteetan, Europan zenbait 
unibertsitate-partzuergo egon dira, hainbat 
tamaina eta konfiguraziotakoak, eta unibertsitate-
partzuergo horiek unibertsitateak elkartu dituzte 
lankidetza bultzatzeko, erakunde nazionaletan eta 
nazioartekoetan ikusgarritasun handiagoa izateko, 
eta Europako erakundeen eta haien jarduera zientifiko 
eta akademikorako finantziazio-iturrien testuinguruan 
proiektuak partekatu eta ekintzak bultzatzeko esparru 
egokiak sortzeko. Europako esparruak, halaber, 
lankidetzarako testuinguru egokia sortu du, ikerketako 
eta hezkuntzako esparru-programen bidez, hala nola 
Erasmus ekimenaren bidez eta, gaur egun, Horizon 
Europe ekimenaren bidez.

European Consortium of Innovative Universities 
(ECIU) 2 garai horretan Europan zeuden ia 20 
partzuergoetako bat izan da 20 urtez, eta urte horietan 
(1997-2017) 12 unibertsitate inguru elkartu ditu (gaur 
egun, 13 eta partzuergo horrekin elkartutako bat, 
Mexikokoa) 3, arlo horretan berritzeko eta lankidetzan 

2. https://www.eciu.org/ 
3. Hauek dira ECIU Universityren 13 unibertsitate kideak: 

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa, Aalborg 
University (Danimarka), Dublin City University (Irlanda), 
Hamburg University of Technology (Alemania), Kaunas 
University of Technology (Lituania), Institut National des 
Sciences Appliquées (Frantzia), Linköping University 
(Suedia), Tampere University (Finlandia), Universidade 
de Aveiro (Portugal), University of Stavanger (Norvegia), 
Università degli Studi di Trento (Italia) eta University of 
Twente (Herbehereak). Elkartutako unibertsitatea hau da: 
Tecnológico de Monterrey (Mexiko).

jarduteko premiari buruzko ikuspegi partekatu bat 
garatu dutenak. Historia luze samar horren fruitu 
gisa, zenbait proiektu europar garatu dira, hala nola 
lidergoa indartzeko programa propio bat, ikertzaileen 
mugikortasuna Europako mugikortasun-eskemetatik 
harago bultzatzeko funts bat, eta akademiako eta 
administrazioko langileen artean eskema horren 
arabera gertatzen den lankidetza eta trukea, 
garrantzitsuenak aipatzearren.

Arestian aipatutako 2017ko aukerarekin, ECIUk 
ekimenarekin bat egitea eta proiektu bat abiatzea 
planteatu zuen, barne-eraldaketa xede zuena 
(unibertsitate bakoitzarena) eta partekatua izango 
zen (erakunde berri bat sortuz, 12 unibertsitate kideak 
partaide zituena), aurreko auziei erantzuteko.

Agerian jartzen ari zen eraldaketak Europako goi-
mailako hezkuntzaren arloko auzi garrantzitsuenari 
erantzun behar zion: Zer-nolako unibertsitate 
europarra behar dute Europak, haren antolatzaileek 
eta herritarrek? Galderari ikuspegi humanista, 
akademiko eta kulturaletik ez ezik, lehiakortasunaren, 
garapenaren eta eragin globalaren ikuspegitik ere 
erantzun behar zitzaion. Goi-mailako beste hezkuntza-
sistema batzuk (Estatu Batuak, Kanada, Australia, 
Txina, Singapur, India) oso errendimendu- eta 
eragin- adierazle garrantzitsuak ari ziren –eta ari dira– 
ematen, oso bestelakoak, eta ekimen pribatuarentzat 
erakargarria zen goi-mailako hezkuntzaren eta bizitza 
osorako hezkuntzaren nitxoa. Ez barnean, ez kanpoan, 
Europako sistemak ezin zien datu horiei ezikusiarena 
egin. NBEk GJH gisa planteatutako erronkak, bai eta 
eskualdeetako eta kontinenteko beharrei erantzuteko 
premia eta sistema berritzearen aldeko ezinbesteko 
apustua ere, mahai gainean zeuden.

Zein da ECIU Universityren apustua? Benetan 
europarra den unibertsitate bat eraikitzea, gizartearen 
premiak (herritarrenak eta gizartea osatzen eta 
egituratzen duten erakunde publiko eta pribatuenak) 
ase ditzakeena. Apustu horrek kontuan hartzen 
du hasierako prestakuntzarako eta prestakuntza 
etengaberako testuinguru egoki bat garatzeko 
aukera, ez ohiko titulu europarren bidez (horien 
zailtasunik handiena estatuetako araudi ugarien 
zurruntasuna da, prestakuntzaren kontzeptua edo 
produktua bera baino gehiago), baizik eta ikaskuntza-
ibilbide pertsonalizatuak eta malguak eskainiz, 
ikaskuntzaren kontzeptuetan inbertituz eta horiek 
garatuz, erronketan oinarritutako ikerketaren eta 

https://www.eciu.org/
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berrikuntzaren bidez, mikroegiaztagiriak diseinatuz 
goi-mailako hezkuntzako irakaskuntzaren eta 
ikaskuntzaren artefaktu berri gisa, eta espazio 
errealak eta birtualak sortuz inguruko eragileekin 
lankidetzan ezagutza sortzeko (eta hala, elkarrekin 
lotutako berrikuntzarako eskualde-ekosistemen sare 
bat eratuz). Horrek guztiak benetako eragina du gure 
unibertsitateetako unibertsitate-campusetan, bai 
eta garapen-prozesu betean dagoen campus birtual 
berrian ere, zeina irekirik baitago bere burua bizitza 
osoan zehar ikasletzat hartzen duen edonorentzat (life-
long learner).

3. ECIU University UABn: plan estrategikoa 
eta nazioarteko estrategia eta estrategia 
globala lerrokatzeko aukera

2019ko hauteskundeetan hautatutako UABko 
gobernu-taldeak plan estrategiko bat diseinatu 
zuen 2030ra begira unibertsitatea berritzeko eta 
sustatzeko. Planean, ildo estrategiko handiak garatzen 
ziren, eta ildo estrategiko horiek helburutzat zuten 
irakaskuntzaren, ikerketaren eta transferentziaren 
ikuspegi berritu bat bultzatzea, ikuspegitzat harturik 
irakaskuntzako eta ikerketako diziplinartekotasunak, 
lurraldeko eragileen partaidetzak eta lurralde-eraginak 
ekintza-ardatz izan beharko luketela.

UABk bazituen aldez aurretik zenbait ekimen, elkarri 
lotu beharrekoak, eta horien artean, nabarmentzekoak 
dira hauek:

■n Ikerketa-parkea, unibertsitateko jarduera 
zientifikoaren eta akademikoaren eta ingurune 
sozialaren, ekonomikoaren eta produktiboaren 
arteko benetako lotura gisa jarduten duena (ideiak 
sortzeko, inkubaziorako eta ekintzailetzarako 
programa eta jarduera ugari ditu).

■n Ikerketa estrategikora bideratutako komunitateak 
(COREak), ikerketa-taldeen ikerketa-jarduera eta 
transferentzia egituratzen eta bultzatzen dutenak 
arlo estrategikoetan (osasun mentala, hiri eta 
eskualde adimendun eta jasangarriak, hezkuntza 
eta enplegagarritasuna, eta, azkenik, humanitate 
digitalen arloa).

■n UABren Open Labs direlakoak, Design Lab 
(proiektuen prototipoak eraikitzeko) eta 
Digital Lab (humanitate digitalak, irakaskuntza 

eta ikerketa bultzatzeko, arlo horretan 
telekomunikazio-teknologiak, irudi digitalak eta 
3D inprimaketa erabiliz).

■n Hub B30 bultzatzea, berrikuntzarako eta 
garapenerako eskualde-ekosistema gisa.

■n Zerbitzu-ikaskuntzaren (ZI) proiektua, irakasleek 
eta laguntza-taldeek osatutako komunitate 
aktibo batez hornitua, erakunde publikoekin 
eta lurraldeko hirugarren sektoreko hainbat 
erakunderekin lankidetzan.

■n Irakaskuntza-berrikuntzako proiektuak.

Garrantzitsua zen jarduera hori guztia unibertsitate 
europarraren proiektuaren garapen-ildoekin 
lerrokatzea. Beste era batera esanda: sinergia eta 
proiektu jasangarriak sortzeko modurik onena, 
nahitaez, esparru kontzeptual bat eta antolaketa-
eskema bat egituratzea zen, unibertsitatean abian 
ziren proiektuak unibertsitate europarrean garatu nahi 
ziren proiektuekin lotzeko. Horrela, gure proiektuak 
erreferentziazko jardunbidearen adibidetzat hartu 
ahalko lirateke, eta, aldi berean, potentzial guztia, 
energia eta momentuma baliatu ahalko lirateke 
proiektu europarrak unibertsitate barnean berrikuntza 
ere inspiratu eta sustatzeko. Bi noranzkoko bide hori 
bi dinamikei eusteko eta ahaleginean ez hiltzeko 
aukerarik onena zen.

Horregatik, garrantzitsua da ulertzea ez dela ohiko 
proiektu bat, baizik eta programa konplexu bat, 
datozen urteetan unibertsitatea eraldatu beharko 
duena. Euskarri-egitura espezif iko bat sortzea 
beharrezkoa duen programa bat. UABk, bi estrategiak 
batzeko asmoz (unibertsitatearena berarena eta ECIU 
Universityrena), tokiko eta nazioarteko harremanak 
zentralizatuko dituen bulego bakar bat sortzeko 
prozesuari ekin dio. Espazio fisiko eta birtual bat 
izango da, lurraldeko eragileek planteatutako erronkak 
eztabaidatzeko, atzemateko eta kudeatzeko; erronka 
horiek batera eta diziplinartekotasunez landuko dira, 
UABko ikasleekin eta/edo ikertzaileekin batera, eta 
kasu batzuetan, ECIU University osoarekin batera. 
Une hauetan, ECIU Universityk unibertsitatearen 
estrategia orokorra lortzeko bide-erakusle gisa balio 
du, eta ECIU Universityk unibertsitatean integratuta 
gelditu behar du aurki.
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4. Berrikuntza-prozesuaren adibide 
nagusiak: CBL, CBR, CBI, mikroegiaztagiriak 
eta berrikuntza-ekosistemak

Arestian azaldutako guztiak oinarri metodologiko eta 
eraldatzaile bat du, unibersitatearen misio guztietan 
aplikatzen dena: er ronketan oinar ritutako 
irakaskuntza, ikerketa eta berrikuntza, edo, ingelesez, 
Challenge Based Learning (CBL), Challenge Based 
Research (CBR) eta Challenge Based Innovation 
(CBI).

4

Gaur egun, ECIU University bere fase pilotua 
amaitzen ari da, zeina 2019an Europaren lehen 
finantziazio-aldiarekin hasi eta 2022aren amaieran 
bukatuko baita. Fase horretan, esparrua garatzeko eta 
erronketan oinarritutako irakaskuntza-, ikerketa- eta 
berrikuntza-jarduerak diseinatzeko egin da lan. Hala, 
lehen aipatutako egituraren bidez, euskarria ematen 
zaio hiru proiektu europarren inplementazioari, 
eta horrek, proiektu horien finantziazioari esker, 
aukera ematen digu zenbait jarduera probatzeko: 
CBL eta mikroegiaztagiriak, zeinak geroxeago 
azalduko baititugu, ECIUn proiektuaren bidez, 
Erasmus+ programaren esparruan; CBR, SMART-ER 
proiektuarekin batera, Horizon 2020 programaren 
esparruan; eta CBI, EIT-Digital programaren 
esparruan.

4. Ikerketa-, ikaskuntza- eta berrikuntza-arloko erronkan 
oinarritutako ikuspegia.

ECIU Universityren irakaskuntza-eskaintza bi 
«produktu» bereizi eta berritzaile dira, partaideek 
(arautuek zein bizitza osoko ikasleek) gaitasunak 
eskuratzea helburutzat dutenak, beren gaitasun-profil 
propioa eraiki dezaten: erronkak eta mikromoduluak.

Lehenik eta behin, erronkak5 edo «challenges» 
direlakoak prestakuntza-esperientziak dira, eta 
helburutzat dute lurraldeko eragileek proposatutako 
bizitza errealeko problemak lantzea, irtenbide-
proposamen bat egitea eta eragin jakin bat sortzea. 
Helburu hori lortzeko, lantaldeak sortzen dira, eta 
lantalde horietan, elkartzen dira partaideak (aipatu 
bezala, bizitzako osoko ikasleak izan daitezke), 
koordinatzaileak (ingelesez, «teamcher» deritze, 
«teacher» eta «team» hitzen batura) eta egoera 
problematikoa edo erronka proposatzen duten 
lurraldeko eragileak (izan daitezke erakunde 
publikoak, enpresak, GKEak...).

ECIU Universityko erronkak Challenge Based 
Learning metodologiaren arabera lantzen dira: 
taldeak ez dira koordinazioaren eskutik nozioak eta 
ezagutza jasotzera mugatzen; aitzitik, aktiboki parte 
hartzen dute ikerketan, ideien formulazioan eta, 
azkenik, irtenbideen proposamenean. Irakasleen eta 
ikasleen arteko rol-banaketa tradizionala gainditzea 
da lankidetza bidezko sorkuntza-prozesuaren oinarria, 
eta prozesu hori, era berean, erronketan oinarritutako 
ikaskuntzaren funtsezko osagaia da.

ECIUren erronken beste berezitasun bat da ikasleak eta 
irakasleak nazioarteko lan-ingurune baten eraginpean 
egoten eta garatzen direla. Ingurune horretan, 
kide diren unibertsitateetako eragileak elkartu eta 
lankidetzan aritzen dira, eta aurrez aurre, online edo 
formatu hibridoan egiten dute lan. Aniztasun horren 
ondorio zuzena da landutako soluzioak arazo jakin 
batera bideratuta daudela, baina, aldi berean, beste 
lurralde-errealitate batzuetara «esporta» daitezkeela 
(erronka gehienak garapen jasangarrirako helburuekin 
lot daitezke, eta, beraz, beste lurraldeetan ere antzeko 
moduan existi daitezke).

5. ECIU Universityren erronken eskaintza eguneratua hemen 
eskuratu daiteke: https://challenges.eciu.org/challenges/. 

https://challenges.eciu.org/challenges/
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Bigarrenik, mikromoduluak6 daude, hau da, ikasleei 
edo unibertsitatetik kanpoko edonori arlo jakin batean 
gaitasunak garatzeko aukera ematen dieten ikastaro 
laburrak eta prestakuntza-pilulak. Mikromoduluak 
kide diren unibertsitateetako irakasleek irakasten 
dituzte, eta hiru motatakoak dira, haien edukia 
kategoria hauetako batean sartzen den kontuan hartuta:

■n ECIU Universityko erronkak ebazteko oinarrizko 
gaitasunak (esate baterako, kulturarteko 
komunikazioa).

■n Hiri eta komunitate jasangarrien gaiarekin 
lotutako gaitasunak (Nazio Batuen garapen 
jasangarrirako 11. helburua).

■n Kide diren unibertsitateen herrialdeetako batean 
hitz egiten den hizkuntza bat ikastea.

Kasu horretan ere, prestakuntza-esperientzia aurrez 
aurre, online edo modu hibridoan irakats daiteke, eta 
laneko giroa nazioartekoa da.

Mikromoduluak, edonola ere, ez dira ezinbestean 
oinarritzen erronkan oinarritutako ikaskuntzaren 
metodologian, eta beste edozein irakaskuntza- eta 
ikaskuntza-metodologia erabiliz irakats daitezke.

Erronkak eta mikromoduluak mikroegiaztagirien 
mekanismo berriaren bidez aitortzen dira. 
Europako Batzordeak, unibertsitateen garapen- eta 
eraldatze-prozesu osoan, apustu sendoa egin du 
mikroegiaztagirien bidez aitortzen den prestakuntza 
espezifiko eta labur mota berri hori bultzatzearen alde. 
Estatu kide guztiek egin behar dute lan 2023. urtean, 
protagonista berri hori arautzeko eta onartzeko, zeina 
funtsezko elementu bat baita ECIU Universityn.

Bere aldetik, ANECA, Espainian, mekanismo hori 
ulertzeko modu bateratu bat sortzeko definizio bat 
lantzen ari da. ANECArentzat, mikroegiaztagirien 
helburua da bizitza osoan zehar ikasteko formula 
malgu bat eskaintzea, pertsona guztien prestakuntza-
premiak asetzeko, gizartean erabat parte har 
dezaten errazteko eta lan-merkatuaren trantsizio 
digital eta berdean enplegagarritasuna bultzatzeko. 
Horrez gain, mikroegiaztagiri batek izan beharreko 
ezaugarri multzo bat ezartzen du; mikroegiaztagiria 
ikaskuntzaren emaitzatzat hartzen da, eta eskuratutako 
beste gaitasun batzuekin batera metagarria izan behar 
du.

6. ECIU Universityren mikromoduluen eskaintza eguneratua 
hemen eskuratu daiteke: https://challenges.eciu.org/micro-
modules/. 

Duela gutxi argitaratutako position paper7 batean, 
unibertsitateek ikaskuntzaren eraldaketan duten 
zeregina funtsean aldatzeko aukera gisa hartzen 
ditu ECIU partzuergoak mikroegiaztagiriak. 
Mikroegiaztagiriek zabaldu eta berriro definitzen 
dituzte eskaintzen diren kalif ikazio motak, eta 
unibertsitateen misioak gizarte-, ekonomia- eta 
ingurumen-arloko helburu zabalagoen arabera 
lerrokatu ditzakete.

Kalifikazio berri horien erabilera indartzeko eta 
sustatzeko modu gisa, ECIU Universityk «gaitasunen 
pasaporte europar» bat sortzea proposatzen du, 
ikaskuntza-ibilbide indibidual eta malguetan oinarritua; 
pasaporte horretan, eskuratutako ezagutzak eta 
gaitasunak mikroegiaztagirien bidez egongo dira 
egiaztatuak. Egiaztagiri mota hori etorkizuneko gradu 
europarrak8 aitortzeko oinarri izan daiteke, zeinak 
gradu tradizionalekiko berrikuntza gisa ulertzen baitira.

ECIU Universityn, ikerketaren garapena SMART-
ER9 proiektuaren bidez lantzen da. Proiektu horren 
helburua ikerketa-institutu birtual bat sortzea da, eta 
institutu hori osatzen duten unibertsitateen artean 11. 
GJHekin lotutako agenda partekatu bat izatea.

Unibertsitate europar berri horretan, berrikuntza 
BOOGIE-U10 proiektuaren esparruan ari da lantzen. 
Proiektu horrek, besteak beste, berrikuntzarako eta 
ekintzailetzarako aukerak aztertzen ditu, planteatutako 
erronkentzat proposatutako irtenbideetan oinarrituta. 
Era berean, ECIU Universityko kideei ekintzailetzarekin 
eta berrikuntzarekin lotutako gaitasunetan prestakuntza 
eta trebakuntza ematea du helburu.

Azkenik, UABn, beste proiektu europar bat ari 
gara kudeatzen, INCENTIVE11, hori ere Horizonte 
2020 programak finantzatua. Proiektu hori ez da 
ECIU Universityren parte, baina bai nazioarteko 
ekimenarekin lotuta dagoen UABren estrategia 

7. Orain arte, ECIUk hiru dokumentu argitaratu ditu 
mikroegiaztagiriei buruz: Towards a European Micro-
Credentials Initiative (2020), Paving the Road for the 
Micro-Credentials Movement (2021), eta ECIU University 
Micro-Credentials - A vision for European learners, values 
and priorities (2022).

8. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi dokumentu 
hau: «Flexible European life-long learning pathways: ECIU 
University’s take on the «european degree»» (2021).

9. https://www.eciu.org/smart-er-for-researchers 
10. https://eit-hei.eu/projects/boogie-u/ 
11. https://incentive-project.eu/ 

https://challenges.eciu.org/micro-modules/
https://challenges.eciu.org/micro-modules/
https://www.eciu.org/news/towards-a-european-micro-credentials-initiative
https://www.eciu.org/news/towards-a-european-micro-credentials-initiative
https://www.eciu.org/news/paving-the-road-for-the-micro-credentials-movement
https://www.eciu.org/news/paving-the-road-for-the-micro-credentials-movement
https://www.eciu.org/news/presentation-of-the-third-eciu-university-micro-credentials-paper-a-vision-for-european-learners-values-and-priorities
https://www.eciu.org/news/presentation-of-the-third-eciu-university-micro-credentials-paper-a-vision-for-european-learners-values-and-priorities
https://www.eciu.org/news/presentation-of-the-third-eciu-university-micro-credentials-paper-a-vision-for-european-learners-values-and-priorities
https://www.eciu.org/news/flexible-european-life-long-learning-pathways-eciu-universitys-take-on-the-european-degree
https://www.eciu.org/news/flexible-european-life-long-learning-pathways-eciu-universitys-take-on-the-european-degree
https://www.eciu.org/smart-er-for-researchers
https://eit-hei.eu/projects/boogie-u/
https://incentive-project.eu/
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orokorraren parte, non beste unibertsitate batzuek 
parte hartzen baitute, horietako batzuk ECIUkoak. 
INCENTIVEk helburutzat du UABn Herritarren 
Zientziako Hub bat diseinatzea eta aplikatzea. 
Gure kasuan, hub hori arestian aipatutako laguntza- 
eta euskarri-egitura da, zeinak gizartearekiko 
elkarrekintza guztien eta, lehen esan bezala, CBL, 
CBR, CBI eta herritar zientziako proiektuen bidez 
lantzen diren erronken esparrua izan behar baitu.

5. Ondorioak: work in progress to be continued…

2023. urtearen hasieran, ECIU Universityren Start-up 
Phase hasiko da, eta aurreko fasean diseinatu eta 
probatutako jarduera eta prozesu guztiek jauzi bat egin 
beharko dute, eta modu estrukturalean ezartzen hasi 
eta etengabe hazi. Hasiera eta bukaera jakin bat eta hiru 
urteko iraupena duen proiektu batean zentratutako aldi 
batetik programa-fase batera igaroko da. Programa-
fase horretan, ECIU University unibertsitate gisa 
funtzionatzen hasiko da.

Ibilbide horretan, UABk bere plan estrategikoa 
Europako unibertsitateen ekimenarekin konbinatu du; 

gure ustez, hori da horrelako ekimen batek irautea 
eta garrantzia izatea lortzeko modu bakarra. Garapen 
jasangarrirako helburu batekin lotura ezartzeak 
(lehen fasean, 11. helburuarekin –hiri eta komunitate 
jasangarriak– ezarri da lotura) aukera ematen 
du ikuspegiak bateratzeko eta sinesgarritasuna, 
baliagarritasuna, eragina eta partaidetza-aukerak 
irabazteko. Horrez gain, aukera ematen du estaldura-
esparru berean multzokatzeko hainbat ekimen, hiri 
eta komunitate jasangarrien garapenean zuzeneko 
edo zeharkako eragina dutenak eta, aldi berean, lotura 
dutenak beste GJH askorekin (hiri eta komunitate 
erresilienteak eta jasangarriak garatzen laguntzen 
duten GJH guztiekin). Etorkizunean, beste GJH 
batzuk txertatu eta taxutuko dira prozesuan.

Ekimen berritzaile handia denez, azken emaitza, 
erdietsi nahi diren lorpen guztiak eta garatu nahi diren 
produktu guztiak oraindik zehaztu gabe daude edo ezin 
dira xehetasunez deskribatu. Work in progress bat da, 
erronka handiei aurre egiteko estrategia, partaidetza, 
konpromisoa eta ahalmena beharrezko dituena. 
Hori dela eta, artikulu hau zabaldu eta eguneratu 
egin beharko da, dinamikek eta haien ondorioek edo 
emaitzek kontakizuna eta haren indarra aberasteko 
aukera eman ahala. n
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GENERO-IKUSPEGIA IRAKASKUNTZAN TXERTATZEKO GOMENDIOAK. SUPERA PROIEKTUAREN ESPERIENTZIA 
MADRILGO UNIBERTSITATE KONPLUTENTSEAN 

Paula de Dios Ruiz
Proiektu kudeatzailea, SUPERA 

SUPERA (Supporting the Promotion of Equality in 
Research and Academia1) proiektuaren testuinguruan, 
2018az geroztik eta 2022. urtera bitartean, hainbat 
jarduera garatu dira genero-berdintasuneko planak 
prestatzeko eta unibertsitateetan eta ikerketa 
finantzatzen duten agentzietan txertatzeko. Europako 
lau unibertsitatek hartu dute parte proiektuan, horien 
artean Madrilgo Unibertsitate 
Konplutentseak, partzuergoko 
buru denak.

Proiektuak bere baitan jasotzen du 
berdintasunaren gaiak ikerketan 
eta akademian ikuspegi holistikoa 
eskatzen duela eta jarduera guztiak 
lau printzipiotan oinarritzen 
direla. Lehenik eta behin, 
metaketa2 printzipioa, aldez 
aurretik askotariko esperientziak 
daudela onartzea esan nahi 
duena, bai gure erakundeetan, 
bai Europar Batasun guztian; 
esperientzia horiek dagoeneko 
erabili eta ebaluatutako tresnak 
eta proposamenak eskaintzen 
dizkigute, bai eta ikasitako 
irakaspenak aprobetxatzeko 
aukera ere. Berdintasun-politika eraginkorrak 
garatzeko baterako bide horretan, gure lana atal bat 
gehiago dela ulertuz, prozesu guztiak sistematizatu 
egin dira eta ikasitako irakaspenak eta esperientziak 
interesa duen pertsona edo erakunde ororen esku 

1. SUPERA proiektuak Europako Horizonte 2020 ikerketa- 
eta berrikuntza-programako funtsak jaso ditu 787829 
finantzazio-akordioaren baitan.

2. Genero Berdintasunerako Europako Erakundeak (European 
Institute for Gender Equality) landutako GEAR Tool 
baliabideak jardunbide egokiak eta gomendioak biltzen 
ditu genero-berdintasuneko planak garatzeko EB osoan 
zientziaren eta akademiaren esparruan: https://eige.europa.
eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear 

jarri dira txosten, artikulu edo material gisa3. 
Bigarrenik, berrikuntza printzipioa. Ikerketa-ekintza 
ikuspegiarekin garatu da proiektua, metodologia 
parte-hartzaileak erabiliz, bai arazoak identifikatzeko 
eta aztertzeko, bai proposamenak eta neurriak 
bilatzeko eta diseinatzeko, balioetsiz, betiere, 
horien aplikagarritasuna eta benetako inpaktua gure 

unibertsitateetan. Hirugarrenik, 
inklusio printzipioan oinarritu da 
proiektua. Horrek esan nahi du 
jorratutako arazo guztiak ikuspegi 
parte-hartzailearekin jorratuko 
direla eta uniber tsi tateko 
komunitate guztiari zuzenduko 
zaiola,  hots,  irakasle eta 
ikertzaileen kategoria guztiei, 
ikasleei eta administrazioko eta 
zerbitzuetako langileei, horien 
guztien dibertsitatea kontuan 
izanik eta uste osoz sinetsiz 
berdintasun-plana eraldatzailea 
izateko modu bakarra hura 
txertatuko duen komunitateak 
diseinatu eta bere egitea dela. 
Azkenik ,  j a sangar r i t asun 
printzipioak bideratu ditu jarduera 
guztiak, erronka bilakatuz kasu 

askotan proiektuarekin bat egiten duten erakundeei 
eragin dieten aldaketa ugariak direla-eta. Hala ere, 
horrek aldi berean aukera-leihoak identifikatzeko 
aukera eman du proiektuak iraun dituen lau urteen 
amaieran sortutako neurriei edo egiturei jarraipena 
ematea bermatuko duten neurriak edo akordioak 
finkatzeko.

EBko estrategiekin eta genero-berdintasuneko 
planei buruzko Espainiako legediarekin bat eginik, 
lanerako hiru ardatzetan zentratu da proiektua: 
talentuaren hautaketa, atxikipena eta karreraren 
garapena; erabakiak hartzeko moduaren eraldaketa, 

3. SUPERA proiektuaren emaitzak eskuragarri daude 
webgune honetan: https://www.superaproject.eu/ 

Proiektuak bere baitan 
jasotzen du berdintasunaren 
gaiak ikerketan eta akademian 
ikuspegi holistikoa eskatzen 
duela eta jarduera guztiak 
lau printzipiotan oinarritzen 
direla. Lehenik eta behin, 
metaketa printzipioa (…). 
Bigarrenik, berrikuntza 
printzipioa.(…). Hirugarrenik, 
inklusio printzipioan 
oinarritu da proiektua (…). 
Azkenik, jasangarritasun 
printzipioak…

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear
https://www.superaproject.eu/
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eta genero-alderdia ikerketan eta irakaskuntzan. Aldi 
berean, genero-estereotipoak, genero-indarkeriak eta 
sexu-jazarpena eta jazarpen sexista zeharka landu 
dira, adierazitako laneko hiru ardatzekin duten lotura 
landuz.

Proiektuak iraun dituen lau urte hauetan, SUPERA 
proiektuaren baitan gai ugari jorratu ditugu Madrilgo 
Unibertsitate Konplutentsean, hala nola genero-
diagnosia egin dugu datuak biltzeko eta arazoak 
identifikatzeko lan-ardatzetan, arazo konplexuen —
genero-desberdintasunak lidergoan, sexu-jazarpena 
eta jazarpen sexista eta 
sexu-orientazioagatiko eta 
genero-identitate eta genero-
adierazpenagatiko jazarpena 
eta irakasleek eta ikertzaileek 
bizitza pertsonala, familiarra 
eta lanekoa uztartzeko dituzten 
zailtasunak— diagnosi parte-
hartzaileak eta kualitatiboak 
egin ditugu. 

Prozesuan ikasitako irakaspen 
nagusietako bat izan da 
egiaztatzea eraldaketa-
prozesuek eta generozko 
egitura-aldaketako prozesuek 
malguak izan behar dutela 
testuinguru jakin bakoitzera 
eta gertatzen diren aldaketetara 
egokitzeko. Ez dago erakunde 
guztietan aplika daitekeen 
eta emaitza berak lortuko 
dituen errezeta magikorik. 
SUPERA proiektuak iraun 
duen bitartean, lau unibertsitateek eta ikerketa 
finantzatzen duten bi agentziek gutxienez aldaketa bat 
izan dute errektore- edo gobernu-taldeetan. Horrek, 
era berean, aldaketak ekarri ditu berdintasun-planak 
diseinatu eta txertatzeko ardura zuten taldeetan eta, 
ondorioz, atzerapenak eragin ditu horien onespenerako 
negoziazioetan. COVID-19aren krisiaren eta horren 
ondorioen eraginez ere, proiektuaren planifikazioan 
erabateko aldaketak egin eta testuinguru berrira 
egokitu behar izan da. Espainiaren kasuan, gainera, 
lege-garapena gertatu da berdintasun-planetako 
negoziazio-edukien eta -prozesuen harira. Aldaketak 
eta ziurgabetasunak nagusi diren testuinguru horretan, 
mugimendu feministek presioa egiten duten arren, 
berdintasun-politikak ez dira izaten jorratzen diren 
lehen gaiak gobernu-aldaketak gertatzen direnean. Hori 

dela-eta, proiektuan parte hartzen duten erakundeetan 
talde-aldaketak gertatu ostean, hilabeteak igaro ziren 
harik eta erabaki-guneetan berdintasun-agendari 
minutu batzuk eskaini zitzaizkion arte. Horrez gain, 
COVID-19ak eragindako larrialdi-egoeraren aurrean, 
unibertsitateak lana etxeetara bideratu zuela ere ikusi 
dugu, aintzat hartu gabe etxe bakoitzeko egoera oso 
desberdina zela eta genero-analisia egitea eskatzen 
zuela genero-berdintasunaren gaineko krisiaren 
ondorio negatiboak arinduko zituzten neurriak 
hartzeko.

Testuinguru horretan, UCMn 
( M a d r i l g o  U n i b e r t s i t a t e 
Konplutentsean) txertatutako 
SUPERA proiektuak genero-
berdintasuna bultzatzeko nodoen 
sare deszentralizatua sortzeko, 
sendotzeko eta bultzatzeko estrategia 
hartu zuen, etorkizunerantz, 
j a sanga r r i t a sune ran tz  e t a ,  
erakundeetan eta, beraz, prozesu 
geldo eta konplexuetan, benetako 
inpaktua duten eraldaketa-
prozesuetarantz begiratzeko 
xedearekin. Genero-berdintasuneko 
nodoen sare horrek arduradunak 
ditu 26 fakultateetan eta, gainera, 
fakultate bakoitzean ekintza-
talde txikiak sortu dira genero-
berdintasunean interesa duten 
pertsonekin. Lau urteren buruan, 
sarea trukerako eta prestakuntzarako 
sarea bilakatu da eta funtsezko 
e g i t u r a  b e r d i n t a s u n a r e n 
sustapenerako jarduerak garatzeko 

UCMn. Sare hori dekanotzen babesarekin sortu zen, 
fakultateetako irakasleen eta ikertzaileen artetik 
nodoen arduradunak izango zirenak proposatuz 
eta, ondoren, nodo bakoitzak bere fakultateko 
errealitateetara egokitutako estrategia espezifikoak 
finkatu ditu. Egitura formalik ez duen arren, hau da, 
parte-hartzaileei salbuespeneko ordurik eman gabe 
eta fakultate-mailan aginte formalik gabe, sarea gai 
izan da unibertsitate-mailako komunitatean inpaktu 
eta aitortza handia izan duten jarduerak antolatzeko. 
Hori horrela, ekintza-taldeetan aliantzak sortu dira 
akademikoen, ikasleen, administrazioko langileen eta 
zerbitzu feministetako langileen artean, haien laneko 
eta ikasteko eremuak hobetzeko xedearekin. UCMko 
berdintasun-diagnosiaren emaitzak abiapuntu hartuta, 
tailerrak antolatu dira eta horietan berdintasun-

(…) sarea gai izan da 
unibertsitate-mailako 
komunitatean inpaktu eta aitortza 
handia izan duten jarduerak 
antolatzeko. Hori horrela, 
ekintza-taldeetan aliantzak sortu 
dira akademikoen, ikasleen, 
administrazioko langileen eta 
zerbitzu feministetako langileen 
artean, haien laneko eta 
ikasteko eremuak hobetzeko 
xedearekin. UCMko berdintasun-
diagnosiaren emaitzak abiapuntu 
hartuta, tailerrak antolatu dira eta 
horietan berdintasun-planerako 
proposamenak eta ekintzak 
diseinatu dira.
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planerako proposamenak eta ekintzak diseinatu dira. 
Irakasleei eta ikertzaileei ordutegiak eta eskolak 
esleitzeko lehendik dauden prozesuei eta horiek 
kontziliazioan duten inpaktuari buruzko kontsultak 
antolatu dira eta zenbait dekanotzatara bideratu diren 
proposamenak diseinatu dira. Azkenik, sareak tailerrak 
antolatu ditu sexu-jazarpenari, jazarpen sexistari 
eta sexu-orientazioagatiko jazarpenari eta genero-
identitate eta -adierazpenari buruz. Tailer horietan 
eztabaidarako guneak sortu 
dira ikasleen, administrazioko 
eta zerbitzuetako langileen eta 
irakasleen artean, ingurune-
jazarpenaren eta jazarpen-
eg o e r e n  e r r e a l i t a t e a r i 
buruz eta, horietan, beste 
behin ere, agerian jar ri 
da ikasle feminista askok 
proposamen ugari dituztela 
beren fakultateak hobetzeko 
eta indarkeriarik gabeko 
uniber tsi tatea bizitzeko 
eskubidea aldarrikatzeko.

N o d o - s a r e a r i  k e z k a 
gehien sortzen zion gaien 
ar tean ,  uniber t s i ta teko 
i r akaskun tzan  gene ro -
ikuspegia txertatzeko beharra 
zegoen, bereziki genero-
ikuspegiko ikerketa gutxien 
duten ezagutza-esparruetan. 
Berdintasunezkoagoa den 
unibertsitatea eraikitzeko, 
beren ahaleginak, ideiak eta 
denbora eskaintzen dituzten 
diziplina ezberdinetako 
akademikoen arteko truke-
esperientzia da sarea. Nodo-
sa reko  pa r t e -ha r t za i l e 
asko eta asko motibazio 
pertsonalagatik hasi ziren parte 
hartzen, berdintasun-politikei 
buruzko aldez aurreko ezagutzarik edo beren ikerketa-
esparruetan genero-analisiari buruzko ezagutzarik 
izan gabe. Bestalde, hainbat ezagutza-esparrutako 
genero-azterketan adituak diren kideak ere baditu 
sareak, hala nola soziologian, antropologian, zientzia 
politikoan, filosofian, ekonomian, psikologian eta 
hezkuntzan. Horiek guztiek beren ezagutza eskaini 
diote sareari eta horrek truke oso aberatsa ahalbidetu 
du diziplina ezberdinen artean. Truke horretan, 
irakasleek eta ikertzaileek beren ikasgaietan genero-

ikuspegia txertatzeko topatzen zituzten gabeziak 
eta zailtasunak identif ikatu zituzten askok eta 
askok. Horren ondorioz, irakasleek eta ikertzaileek 
irakaskuntza-praktiketan genero-ikuspegia errazago 
nola txerta dezaketen hausnartzeko prozesuari ekitea 
proposatu zen.

Lehen urratsa fakultateei zer egiten ari zen kontsultatzea 
izan zen. Horrek aukera eman zuen ohartarazteko oso 

zaila dela diagnosi zehatza 
egitea UCM bezain handia 
den unibertsitate batean 
eta, hortaz, ezinezkoa dela 
existitzen diren jardunbide 
guztiak identifikatzea. Hori 
kontuan izanik, helburu gisa 
planteatu zen komunitate 
guztiarentzat irisgar riak 
izango ziren materialak egitea 
eta gomendioak komunitate 
zabalari bideratzea, hartara, 
norberak bere kabuz hausnartu 
ahal izango du horri buruz eta 
ahal duena aplikatu.

Kontsulta eta bilketa egin 
ostean, sareak jardunaldi 
bat antolatzea erabaki zuen 
2022ko otsailean egindako 
lana eta identif ikatutako 
jardunbide inspiratzaileak 
aurkezteko. Prozesu honen 
emai tzak ,  ba i ta  nodo-
sareko ezagutza-esparruek 
antolatutako lantaldeenak ere, 
sistematizatu egin dira material 
batean, zeinean biltzen baitiren 
gomendio orokorrak eta gai 
zehatzak ezagutza-esparru 
ezberdinetarako4. Gomendio 
garrantzitsuenetako batzuk 
honako hauen ingurukoak 
dira: alde batetik, genero-

ikuspegia ikasgelako kudeaketan, metodologian eta 
ebaluazioan txertatzearen garrantzia eta, bestetik, 
genero-ikuspegia duten edukiak berrikusteko beharra. 
Ikasgelako kudeaketaren harira, eskoletan ikuspegi 

4. «Genero-ikuspegia irakaskuntzan UCMn» jardunaldiko 
edukiak eta horren hedapenerako landutako materiala 
eskuragarri daude UCMko webgunean, proiektuaren 
atalean: https://www.ucm.es/supera/recomendaciones-
incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-docencia

Gomendio garrantzitsuenetako 
batzuk honako hauen ingurukoak 
dira: alde batetik, genero-
ikuspegia ikasgelako kudeaketan, 
metodologian eta ebaluazioan 
txertatzearen garrantzia eta, 
bestetik, genero-ikuspegia duten 
edukiak berrikusteko beharra. 
Ikasgelako kudeaketaren harira, 
eskoletan ikuspegi parte-
hartzailea sustatzea proposatzen 
da, huts egiteko beldurrik gabeko 
eztabaidarako gune seguruak 
eta inklusiboak sortzen lagundu 
dezan. Horrez gain, ikasle guztien 
parte-hartze publikoa bultzatzea 
proposatzen da, baita parte 
hartzeko eta hitza erabiltzeko 
denbora kontrolatzea eta txanda 
hartzeko zailtasun gehien dituztenei 
laguntzea ere, kontuan izanik 
pertsona batek partaidetza bere 
egiten duenean beharrezkoa dela 
laburra izan dadila proposatzea eta 
entzutearen garrantzia sendotzea.

https://www.ucm.es/supera/recomendaciones-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-docencia
https://www.ucm.es/supera/recomendaciones-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-docencia
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parte-hartzailea sustatzea proposatzen da, huts egiteko 
beldurrik gabeko eztabaidarako gune seguruak eta 
inklusiboak sortzen lagundu dezan. Horrez gain, 
ikasle guztien parte-hartze publikoa bultzatzea 
proposatzen da, baita parte hartzeko eta hitza 
erabiltzeko denbora kontrolatzea eta txanda hartzeko 
zailtasun gehien dituztenei laguntzea ere, kontuan 
izanik pertsona batek partaidetza bere egiten duenean 
beharrezkoa dela laburra izan dadila proposatzea 
eta entzutearen garrantzia sendotzea. Era berean, 
ikasleekin komunikazioa etengabea, hurbila eta 
eskuragarria izatea gomendatzen 
da.  Lantaldeak antolatzea 
erabakitzen denean, garrantzitsua 
da kontuan izatea taldeetako rolen 
banaketak berdintasunezkoa izan 
behar duela. Egindako kontsultek 
erakusten dutenaren arabera, 
emakume asko deseroso sentitzen 
dira talde-lanarekin, lan-kargak 
ez direlako bidezko moduan 
banatzen eta zailtasunak topatzen 
dituztelako zereginen bidezko 
banaketak eskatzeko. Hori guztiaz 
gain, harreman guztietan hizkera 
inklusiboa eta komunikazio ez-
sexista erabiltzearen garrantzia 
azpimarratzen da eta, irudien 
edo  ad ib ideen  e r ab i l e r a 
berrikustea edo hitzezkoa ez 
den gure komunikazioan gure 
genero-ikuspegia sendotzeko 
sentsibilitatea izatea, esate 
baterako. Maila metodologikoan, 
e lkar lanerako ingur uneak 
bultzatzea eta trukea eta partaidetza 
bultzatzen duten metodologien 
erabilera sustatzea gomendatzen 
da, segurtasun-gabezia eta, kasu 
askotan, ikasgaiak edo karrera 
akademikoak bertan behera uztea 
eragiten duten ingurune lehiakorragoen aldean.

Ebaluazioa alderdi erabakigarria da, zalantzarik gabe. 
Ikasleek arreta berezia eskaintzen diote ebaluatzen 
denari eta, ondorioz, garrantzitsua da generozko eduki 
espezifikoak esanguratsuak izatea ebaluazioan. Ildo 
horretatik, generozko ebaluazio-irizpide esplizituak 
txertatu daitezke, hots, hizkera ez-sexista erabiltzea 
edo bibliografiaren aniztasuna aipuetan, besteak beste. 
Ebaluazio-irizpideak argi eta modu gardenean azaltzea 
gomendatzen da; izan ere, pertsona guztiak seguru 

sentiarazten ditu horrek eta joera inkontzienteak 
murrizten ditu.

Edukiei dagokienez, bibliograf iak berrikustea 
gomendatzen da, genero-aniztasuna adieraz dezaten 
eta estereotipoak eta generozko joerak zalantzan jarriko 
dituen literatura jaso dezaten. Ikasgaiaren hasieratik 
esplizituki adierazi behar da garrantzitsua dela 
genero-ikuspegia txertatzea eta nola egin daitekeen 
azaltzea. Hori horrela, berdintasunarekin zerikusia 
duten lanak edo genero-azterketa espezif ikoak 

txertatu daitezke, esate baterako; 
«generoa»/»emakumeak» 
aldagaiak azter tu daitezke 
ikasgelako analisi praktikoetan eta 
landutako gaiak genero-inpaktu 
bereizgarria nola izan dezakeen 
azaldu.

Nodo-sarearen artean galderak 
sortu ziren genero-ikuspegia 
d i z i p l i n a  d e s b e r d i n e t a n 
txertatzeko erronkari aurre egiteko 
moduei buruz eta lantaldeak sortu 
ziren zenbait gomendio orokor 
plantea ote zitezkeen aztertzeko. 
Jakitun izanik ia ezagutza-
alor guztiei buruz garatutako 
materialak badirela5, honako 
hauetan zentratzearen alde egin 
zuten sarean: nola egin, nola 
sartu hobekuntzak bakoitzari 
zegokion esparruan eta alor 
bakoitzean funtsezkoak iruditu 
zitzaizkien zenbait gai jorratzea. 
Artean eta Giza Zientzietan 
narrazioak (kontakizunak) hainbat 
iturriren bitartez «emakumea» 
beti mendeko gisa duten kultur 
ereduak nola errepikatzen dituen 
eztabaidatu zen. Emakumearen 

gorputza objektutzat jotzeak, sexualizatzeak eta 
ikonografia femeninoak berrikusketa egitea eskatzen 
du emakumeen irudikapen historikoa Artean eta 
Giza Zientzietan nola izan den mugatua, zeharkakoa 
edo sexista aztertzeko. Ezagutza sortu, historia 
kontatu edo balioa zerk duen edo ez erabaki duen 

5. Aipagarriak dira Xarxa Vives d’Universitats sarearen 
genero-ikuspegiko irakaskuntzarako gidak eta halako 
materialak: https://www.vives.org/programes/igualtat-
genere/guies-docencia-universitaria-perspectiva-genere/

Artean eta Giza Zientzietan 
narrazioak (kontakizunak) 
hainbat iturriren bitartez 
«emakumea» beti mendeko 
gisa duten kultur ereduak nola 
errepikatzen dituen eztabaidatu 
zen. Emakumearen 
gorputza objektutzat 
jotzeak, sexualizatzeak eta 
ikonografia femeninoak 
berrikusketa egitea eskatzen 
du emakumeen irudikapen 
historikoa Artean eta Giza 
Zientzietan nola izan den 
mugatua, zeharkakoa 
edo sexista aztertzeko. 
Ezagutza sortu, historia 
kontatu edo balioa zerk 
duen edo ez erabaki duen 
subjektu hegemonikoari 
buruz hausnarketa egitearen 
garrantzia ere planteatu zen.

https://www.vives.org/programes/igualtat-genere/guies-docencia-universitaria-perspectiva-genere/
https://www.vives.org/programes/igualtat-genere/guies-docencia-universitaria-perspectiva-genere/
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subjektu hegemonikoari buruz hausnarketa egitearen 
garrantzia ere planteatu zen. Beharrezkoa da beti 
pentsamendu hegemonikotik interpretatu diren 
oinarrizko kontzeptuak berrikustea; adibidez, lana, 
indarkeria, aurrerabidea edo demokrazia. Horretarako, 
beharrezkoa da emakumeen esperientziak, ezagutzak 
eta ekarpenak gehitzea.

Osasun-arloko Zientzien alorrean, diziplina horietan 
begirada androzentrikoak dituen ondorioei buruz 
hausnartzearen garrantzia planteatzen da. Genero-
estereotipoek eta -rolek zuzenean eta zabalki 
eragiten dute osasunaren eta zaintzen alorrean. 
Generoa prozesu soziokultural gisa eta beste aldagai 
batzuk, hots, jatorria, adina, sexua, sexu-orientazioa, 
genero-identitatea, gaitasunak edo gizarte-maila, eta 
horiek osasunaren gain duten ondorio bereizgarria 
kontuan hartuko dituen osasunaren ikuspegi bio-
psiko-soziala txertatzea gomendatzen da. Esparru 
horretan, funtsezkotzat jo zen ikasgeletan azaltzea 
historikoki nola hartu diren gizonezkoen gorputzak 
erreferentziatzat eta/edo eredutzat, aintzat hartu 
gabe arriskuak, sintomatologia eta osasun-arazoak 
desberdinak izan daitezkeela. Hori dela-eta ulertzen 
dira, esate baterako, aldagarritasun-faktoreak 
farmakoekiko, medikamentuekiko eta elikagaiekiko 
erreakzioetan edo neurri bereizgarrien beharra osasun-
arazoen prebentzioari, planifikazioari eta kudeaketari 
dagokionez.

Natura Zientzietan eta Matematikan dibertsitatearen 
eta intersekzionalitatearen faktorea gehitzearen 
garrantzia planteatzen da zientziari eta berrikuntzari 
buruz hitz egitean eta erabiltzaileengan pentsatzean, 
kontuan izanik adina, sexu- eta genero-identitatea, 
familia-eredua, ikasketa-maila edo diru-sarrera 
maila, teknologiarekiko trebetasuna eta sarbidea, 
eta behar, itxaropen eta/edo erabilera desberdinak 
horren guztiaren arabera. Zientziak ebatzi nahi 
dituen arazo guztietan genero-analisia bultzatzeko 
beharrari buruz eztabaidatu zen, analisi horietan 
aplikatu ohi diren joera inkontzienteak deseraikitzen 

ahaleginduz. Era berean, eduki guztiak testuinguruan 
kokatzea proposatzen da; izan ere, askotan, diziplina 
horietan gaiak errealitateko testuingurutik aterata 
aurkezten dira, eta genero-berdintasunarekin lotutako 
edo espezifikoki generozkoak diren edo nagusiki 
emakumeei eragiten dieten arazoak aztertzeko 
aukera ematen duten adibide praktikoak eta ariketak 
erabiltzea proposatzen da.

Gizarte Zientzien esparruan, genero-azterketen 
garapen handia aldarrikatu zen eta nola gaur egun 
ezinezkoa den edozein diziplina azaltzea ekarpen 
horiek kontuan izan gabe. Hori horrela, funtsezkoa 
bilakatzen da generoa kategoria sozial analitiko gisa 
txertatzea mundua antolatzen duten printzipioetako 
bat nolakoa den eztabaidatzeko eta ezagutarazteko, 
maila soziopolitikoan, ekonomikoan, hezkuntza-
mailan eta kultur mailan. Hortaz, lantalde honek 
agenda feministako gaiak ikasgai-zerrendan 
gehitzea gomendatzen du; besteak beste, mundu-
mailako zaintza-kateak eta ugalketa estratifikatua, 
lan-baldintzen prekarizazioa, soldata-arrakala edo 
segregazio bertikala eta horizontala, emakumeen 
partaidetza politikoa, sexu-indarkeria edo sexu- eta 
ugalketa-eskubideak.

Ondorio gisa, azpimarratzekoa da, genero-azterketak 
etengabe garatzen diren arren eta genero-ikuspegia 
irakaskuntzan txertatzea errazten duten gida eta tresna 
ugari dauden arren, oraindik ere erresistentziak daudela 
irakasleen artean gehienen jardunbidea bilakatzeko. 
Horrenbestez, garrantzitsua da generozko egitura-
aldaketa prozesuak garatzen jarraitzea, berdintasun-
planetan oinarrituta, horiek errealitatea eraldatzea eta 
beharrezko aldaketak bultzatzea ahalbidetu dezaten 
eta irakasle guztiek izan dezaten beren esku dagoen 
guztia egiteko uste osoa eta borondatea, ikasleek 
aukera berdinak izatea eta kalitatezko prestakuntza 
jasotzea bermatzeko. Prozesu horiek luzeak dira, 
ideia sakonak aldatzea eskatzen baitute eta, beraz, 
ezinbestekoa da gure ahaleginak eta baliabideak 
horretara bideratzen jarraitzea. n
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EKONOMIAREN UNIBERTSITATE-IRAKASKUNTZA HETERODOXOAGO ETA INKLUSIBOAGO BATEN ALDE

Eukonomía1

1. https://eukonomia.wordpress.com/ 

pentsamendu ekonomikoaren historiarekin lotura 
duten irakasgaiak daudela, baina askotan hautazkoak 
dira edo karreran zehar behin eta berriz ikusitako 
kontzeptuen «nahas-mahasa» izaten dira.

Gabezia horiek direla eta, gure borroka da diziplina 
anitzeko ikuspegi heterodoxoa txertatzea ekonomia 

fakultateetako ikasketa-planetan. 
Puntu honetan, argi eta garbi esan 
beharra dago ikasgeletan irakasten 
den ikuspegi eta perspektiba 
bakarra, azken finean, bizi garen 
gizartearen eta munduaren isla 
dela; horretan, oro har, joera 
ortodoxoa nagusitu da, aniztasun 
ekonomikoaren kaltetan.

Artikuluaren ardatza Espainiako 
unibertsitate-irakaskuntza bada 
ere, arazoa ez dagokio bakarrik 
Espainiari. Frantzian, esaterako, 
2000. urtean, unibertsitateko 
ekonomia-irakaskuntzan 
dogmatismo txikiagoa eskatzen 
zuten ikasleen talde bat sortu 
zen, eta haien proposamenak 
Hezkuntza Ministerioraino ere 
iritsi ziren, nahiz ez ziren gauzatu2.

Gure argudioetan aurrera egin 
aurretik, ekonomia heterodoxoaren 
definizioa gogora ekarri nahi dugu. 
Economipedia web-orrialdearen 
arabera:  «Hor rela  dei tzen 
zaio ekonomia heterodoxoari, 

ekonomiaren analisia eskuarki onartzen ez den 
ikuspegi ez-tradizional batetik bideratzen duelako. 
Ekonomia heterodoxoaren kontrakoa ekonomia 

2. Lavoie, M. (2005). La economía postkeynesiana: un 
antídoto del pensamiento único (218. bol.). Icaria 
argitaletxea.

2 030ean klima-krisi larri batek baldintzatutako 
mundu batean biziko gara; horretan, diziplina 

akademikoen arteko elkarrizketa eta lankidetza 
funtsezkoak izango dira premia handiko arazoei 
aurre egiteko. Hori lortuko badugu, funtsezkoa 
deritzogu diziplinak modu zabalagoan ulertzea. 
Diziplina anitzeko ikuspegietatik hausnartzeko 
ga i  i zango  d i ren  bur uak 
behar dira. Lankidetza horrek 
ekonomialarien inplikazioa 
ere beharko du. Urte hauetan, 
b i h a r k o  e k o n o m i a l a r i a k 
p res ta tzen  a r i  ga ra  gure 
unibertsitateetan, akademietan 
eta eskoletan, eta elkarrizketak 
eta ideiak aurrez aurre jartzeak 
duten garrantzia ulertu behar 
dugu aurrerabidean.

Unibertsitate-irakaskuntzaren 
arloan, Espainian ekonomia-
analisirako sarrera-irakasgaiak 
daude makina bat gradutan 
(ez bakarrik Ekonomian edo 
Enpresen Administrazioan eta 
Zuzendaritzan, baita Soziologian, 
Z u z e n b i d e a n ,  Po l i t i k a 
Zientzietan eta abar, eta abar). 
Irakasgai horiek nabarmendu ohi 
dira errealitatearekiko hurbilketa 
bakar eta oso mugatuagatik. 
Hori ulergarria litzateke atariko 
irakasgaiak direlako, baina, 
Ekonomia graduari dagokionez, 
ikasketen lau urteetan eredu 
ekonomiko neoklasikoak (gehienak murriztaileak) 
jorratzen dituzten derrigorrezko irakasgai asko 
sartzen dira. Egia da perspektiba heterodoxoagoak 
dituzten klaseak hautatzeko aukera dagoela, baina 
aukera horiek oso mugatuta daude. Egia da, halaber, 

(…) Ekonomia graduari 
dagokionez, ikasketen lau 
urteetan eredu ekonomiko 
neoklasikoak (gehienak 
murriztaileak) jorratzen 
dituzten derrigorrezko 
irakasgai asko sartzen 
dira. Egia da perspektiba 
heterodoxoagoak dituzten 
klaseak hautatzeko aukera 
dagoela, baina aukera horiek 
oso mugatuta daude. Egia 
da, halaber, pentsamendu 
ekonomikoaren historiarekin 
lotura duten irakasgaiak 
daudela, baina askotan 
hautazkoak dira edo karreran 
zehar behin eta berriz 
ikusitako kontzeptuen «nahas-
mahasa» izaten dira.

https://eukonomia.wordpress.com/
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ortodoxoa da»3. Hain zuzen ere, ekonomiaren ikuspegi 
desberdinak biltzean datza, eta ikuspegi horiek osagarri 
izan daitezke; esate baterako, ekonomia feminista eta 
ekonomia instituzionala. Ildo horretan, nabarmendu 
beharra dago ekonomia heterodoxoaren mamia ez 
dela ideia edo hurbilketa bakar bat ekonomikoaren 
arauak definitzeko. Aitzitik, teoria asko daude, eta 
horiek hainbat alderditan ardazten dira eta ekonomia-
diziplina gizarte-zientzien barruan birpentsatzen dute.

Ekonomia heterodoxoari ikusgarritasun handiagoa 
emate aldera, gure elkarte-sareetan agenda bat sustatu 
nahi dugu, eta horrek bi etapa ditu. Hasteko, gure 
iritziz funtsezkoa da ikasketa-planaren berrikusketa 
orokorra egitea, errealitate ekonomikoari eta horren 
inguruko kontzeptuei heltzeko modu berri batekin. 
Gainera, Ekonomiako ikasketa-planetan egin 
beharreko aldaketak gauzatzeko, lankidetza eta 
komunikazio handiagoa beharko da unibertsitateko 
kidegoen artean. Hurrengo paragrafoetan, funtsezkoak 
iruditzen zaizkigun ideia batzuk idatziko ditugu, 
2030. urteari begirako unibertsitate heterodoxoago 
eta aurrean izango dugun munduarekin bat etorriko 
den unibertsitate horretarako trantsizioan arrakasta 
lortzeko.

Lehenik eta behin, irakasten den ekonomia 
neoklasikoaren alderdiak modu positiboan edota 
negatiboan kritikatzeko espazio bat behar da 
klaseen dinamikan. Ekonomiako ikasketak amaitzen 
dituzten pertsona gehienek pentsatzen dute mundua 
kontzeptu mikroekonomikoek soilik arautzen dutela. 
Mundu horretan, galdu egiten da gizarte-zientzia den 
horren zati bat; alegia, elkarren aurka dauden edo 
bata bestearekin erreproduzitzen diren mekanismo 
desberdinen nahasketa. Gaur egun aplikatzen ari 
diren teoriak garatu zituzten egileen testuinguru 
politiko eta historikoa ulertu behar dugu; zenbateraino 
egiazta daitezkeen eta zein diren haien ahulguneak. 
Eztabaida hori dinamizatzeko modu bat ikasleen eta 
irakasleen arteko eztabaida-gune bat sortzea litzateke, 
aldez aurretik elkarrizketa informatua eta kritikoa 
errazteko nahikoa baliabide eskura jarrita. Ikuspegi 
kritikoagoekin ikasleek ikuspegi zabalagoa izango 
dute ekonomiaren arloan batera dauden dinamikak 
ulertzeko. Kasu honetan, garrantzitsua litzateke 
ekonomia heterodoxoko klaseak nahitaezkoak 
izatea, ekonomia heterodoxorako sarrera-modulu 
batekin eta berariazkoago beste batzuekin, ekonomia 
ekologistara, ekonomia feministara eta bestelakoetara 

3. www.economipedia.com 

bideratuta. Horrek aukera emango lieke ikasleei gai 
batzuk sakonago garatzeko, eta fakultateen arteko 
ikastaro batzuen parte izan liteke, irakasleen arteko 
lankidetzekin.

Ildo beretik, oso interesgarria litzateke ikasketa-
planetan beste diziplina batzuetako irakasgai 
gehiago sartzea, ekonomia-dinamikak beste ikuspegi 
batzuetatik aztertzeko. Adibidez, Ekonomiaren 
Historia nahitaezko irakasgaia da ikasketa-planean. 
Gure iritziz, Ekonomiaren Soziologiari edo dinamika 
kapitalisten inpaktu sozialei buruzko klase bat oso 
egokiak lirateke gaur egungo ekonomia-ereduek 
dituzten ondorioei buruzko ezagutzak osatzeko. 
Era berean, interesgarria izan liteke historiarekin 
edo gizarte-zientziekin lotutako ikastaro horietan 
kapitalismoa eraikuntza gisa kontzeptualizatzea, eta 
ez soilik elkarrekintza ekonomiko lehenetsi gisa. 
Hori lortu liteke ekonomiako lizentziatura askoren 
ikasketa-planetan zeuden garai bateko irakasgaiak 
berreskuratuz; besteak beste, Estatuaren Teoria edo 
Soziologia. Gainera, gure iritziz, funtsezkoa da 
ikasleek ekonomiaren epistemologia ezagutzea, eta, 
beraz, gure ustez, arlo horretan ere irakasgai bat egon 
beharko litzateke. Gaur egun, Ekonomiako ikasleak 
fakultateetako ikasgeletatik atera daitezke ezin hobeto 
jakinda Paretoren zentzuan «optimoa» zer den edo 
Cournot-en «oreka» zer den, baina ez dute jakingo 
nor ziren Pareto, Cournot edo Walras, eta jakina, Joan 
Robinson, Kalecki edo Sraffa-ren izenak inoiz entzun 
gabe; ekonomia —eta oro har, XX. eta XXI. mendeetako 
historia intelektuala— zientzia gisa garatzen eragin 
nabarmena izan duten baina ikasketa-planetan ia 
ahaztuta dauden izen bakan batzuk aipatzearren.

Gaur egun, Ekonomiako ikasleak 
fakultateetako ikasgeletatik atera daitezke ezin 
hobeto jakinda Paretoren zentzuan «optimoa» 
zer den edo Cournot-en «oreka» zer den, baina 
ez dute jakingo nor ziren Pareto, Cournot edo 
Walras, eta jakina, Joan Robinson, Kalecki edo 
Sraffa-ren izenak inoiz entzun gabe; ekonomia 
—eta oro har, XX. eta XXI. mendeetako 
historia intelektuala— zientzia gisa garatzen 
eragin nabarmena izan duten baina ikasketa-
planetan ia ahaztuta dauden izen bakan 
batzuk aipatzearren.

http://www.economipedia.com/
file:///Volumes/Viejo%20Mac/La%20Factori%cc%81a/Clientes/EsF/Dossier/Dossier%2047/Originales/Euskera/Fwd__Contenido_del_nuevo_dossier_de_EsF\h
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Oro har, 2030erako helburua Ekonomian arlo 
ekonomikoari buruzko ikuspegi desberdinak jasoko 
lituzkeen gradu bat izatea litzateke. Horrek jakin-min 
handiagoa, inplikazio handiagoa eta izaera kritiko 
handiagoa sortuko luke ikasleen artean, eta hori, 
gure iritziz, ezinbestekoa da hezkuntza akademiko 
osoa eta eraginkorra izateko. Gogoratu behar da 
Ekonomia gizarte-zientzia bat dela, eta, beraz, ez 
dela sozialki neutrala. Irakasleek, modu kontzientean 
edo ez kontzientean, manipulatzeko aukera dute 
pentsamendu bakarra inposatzeko eta beste ikuspegi 
batzuk erabat alde batera uzteko.

Aldake ta  hor iek  eg i teko 
e ta  modur ik  hoberenean 
funtzionatzeko, hainbat aldaketa 
egin behar dira nahitaez 
akademiako mekanismoen 
oinarrietan. Kritikarako edo 
irakasten diren teoriei buruz 
eztabaidatzeko guneak izatea 
funtsezkotzat jotzen dugun 
bezala, gure ustetan, garrantzitsua 
da ikasleek beren irakaskuntzari 
buruzko feedbacka eman 
ahal izateko espazioak izatea. 
Horretarako, ezinbestekotzat 
jotzen dugu unibertsitateko 
administrazioak eta irakasleek 
eztabaida eta elkar rizketa 
gehiago izatea. Ikasleek, ahal den 
neurrian, ahotsak izan beharko 
lituzkete erakundean hartutako erabakiak osatzeko, 
baztertzeko edo babesteko. Foro orokor irisgarri bat 
sor liteke besteak beste ikasketa-planei, unibertsitatea 
dinamizatzeko ekitaldi-ideiei edota ebaluazio-
metodoei buruz hausnartzeko eta proposamenak 
egiteko.

Azkenik, funtsezkotzat jotzen dugu irakasleen, 
administrazio-kidegoaren eta ikasleen arteko 
kontseilu bat garatzea akademia heterodoxoago 
baterako trantsizioari begira. Adibidez, kontseilu 

horretan lehendik dauden elkarteekin komunikatu 
ahalko lirateke, lankidetzan jarduteko eta ekitaldiak 
antolatzeko, fakultateen barruan ekonomiarekin 
lotura duten egungo gaiei buruz sentsibilizatze aldera. 
Trantsizio arinago bati laguntzeko beste modu bat 
lankidetzarako espazioak sortzea litzateke.

Halaber, garrantzitsua da neurriak lehenbailehen 
hartzea Ekonomiaren ikasketan inklusibitatea 
hobetzeko. Generoen arteko ordezkaritza orekatua 
duen mundu honetan, funtsezkotzat jotzen dugu 
emakumeek eta gizonek antzeko proportzioan 
ekoitzitako irakurketa-edukia proposatzea. 

Horrez gain, litekeena da 
gai heterodoxoak jorratzen 
dituzten egile garaikide gehiago 
irakurriz gero, emakume gehiago 
egotea. Ildo beretik, gure iritziz 
funtsezkoa da ahozko edota 
idatzizko diskurtsoetan hizkuntza 
inklusiboa txertatzea. Neurri 
horiek ekonomia heterodoxoaren 
kontzeptutik haratago doaz, baina 
garrantzitsuak dira ingurune 
akademikoaren barruan eratu 
beharreko pentsamoldeetan 
aurrera egin dela erakusteko.

Aldatzen ari den eta irtenbide 
berriak premiazkoak dituen 
mundu honetan, nahitaezkoa da 
diziplinen arteko lankidetza. Buru 

zabalik eduki gabe eta funtzionamendu ekonomikoen 
ideia berririk gabe, aldaketa hori ez da posible 
izango. Ekonomia fakultateetatik ateratzen diren 
ikasleek merkatuaren elkarrekintzak aintzat hartzeko 
modu bakar batekin kapitalismoaren mekanismoak 
deseraikitzeko ariketarik egin ez badute, ez gara 
prest egongo mundu jasangarri, berdintasunezko eta 
bidezko baterantz aurrera egiteko. Gure akademiak, 
irakasleak eta gainerako unibertsitateak ditugu 
ekonomia inklusiboago eta heterodoxoagoranzko 
bidea egiteko. n

Kritikarako edo irakasten diren 
teoriei buruz eztabaidatzeko 
guneak izatea funtsezkotzat 
jotzen dugun bezala, gure 
ustetan, garrantzitsua da 
ikasleek beren irakaskuntzari 
buruzko feedbacka eman 
ahal izateko espazioak izatea. 
Horretarako, ezinbestekotzat 
jotzen dugu unibertsitateko 
administrazioak eta irakasleek 
eztabaida eta elkarrizketa 
gehiago izatea.
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GOMENDATUTAKO LIBURUA

ugari entseatzen ditu». «Kritika… dakigunaren 
eta garenaren mugak erakustean datza, zentzua 
galdekatzeko eta haren zentzugabekeria alde batera 
uzteko».

Marina Garcésen hausnarketek («erreala denarekiko 
zintzotasunerako» deiarekin) unibertsitateko edozein 
profesional interpelatu beharko lukete biktimen 
ahanztura uxatzera eta, haien errealitatetik, munduari 
begiratzeko eta mundua ulertzen saiatzeko moduari 
kritikoki heltzera. Horrek, nahitaez, nolabaiteko 
liskarra eskatzen du mota guztietako botere nagusiek 
ezarritako ikuspegiekin, akademikoak eta kulturalak 
barne. Ortodoxiak ezkutatzen eta alde batera uzten 
digunaren galderatik (eztabaidatik kanpo dagoela 
dirudiena) abiatuta baino ezin da errealitatera modu 
zehatzean hurbildu.

Autoreak esaten digu: «Azken urteetan, garrantzitsuena 
ez gelditzea da, jarduera iraunkor bat justifikatu ahal 
izatea... Jardueraren agindutik haratago joan behar da, 
ekintzaren kontzeptu zabalago baterantz, hutsarteak, 

D uela hamar urteko lan baten berrargitalpena da hau, 
eta, egileak dioen bezala (filosofia-irakaslea 

Bartzelonako eta UOCeko unibertsitateetan), 
berrirakurtzea «oraindik ere gureak diren arazoen 
mapa bat aurkitzea da». Oso lan iradokitzailea da; 
ezkutuko arlo gehiago ditu erantzunak baino. Nahiz 
eta sakona izan, eta, beraz, liburuaren orrialdeetan 
murgiltzen diren batzuentzat erraza ez izan, kapitulu 
laburretan banatzeak irakurketa errazten du; kapitulu 
horiek hiru edo lau orrialdekoak dira, elkarren 
artean nahiko autonomoak. Horrek aukera ematen 
du proposamen bakoitzera hurbiltzeko, hura agortu 
gabe eta inor nekatu gabe.

Zergatik filosofia-liburu bat ekonomiaz hitz egiteko? 
Gogoratu behar dugu ekonomia filosofiaren arloan 
jaio zela, Aristotelesekin hasi eta XVIII. mendeko 
klasikoetara. Mugarik Gabeko Ekonomialariaken, 
ekonomiak jatorri horiek ezin dituela ahaztu eta 
gainerako gizarte-zientzietatik ere aldentzerik ez duela 
defendatzen dugu. Zenbaki honetan bertan badago 
horri buruzko aipamenenen bat. Testu filosofiko bat 
aukeratzea nahikoa justifikatuta egongo litzateke 
horregatik eta oso gai garrantzitsuez hitz egiteagatik; 
besteak beste, elkarrekiko menpekotasunaz, gizarte-
kontratuaz eta dimentsio komunez.

Bada, ordea, alderdi gar rantzitsuago bat. 
Unibertsitateko arduradunoi ahoa betetzen zaigu 
unibertsitateak herritartasun kritikoa ahalbidetzeko 
duen garrantziari buruzko erreferentziekin. Baina 
errealitateak talka egin ohi du horren esakune 
ederrarekin. Maizegi aurkitzen dira doktrina 
menderatzaileak akritikoki errepikatzen dituzten 
eta ezagutza memoristikoak eta ortodoxiarekiko 
leialak ebaluatzen dituzten irakasleak, kritikarik eta 
disidentziarako aukerarik gabe.

Liburu honen hiru zatietatik, bigarrenak «Encarnar 
la crítica» du izenburu, hain zuzen ere. «Liburu 
honek irudimen kritikoa praktikan jartzeko modu 

MARINA GARCÉS, UN MUNDO COMÚN, BELLATERRA EDICIONES, BARCELONA, 2022
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desbideratzeak, akatsak, dena berriro pentsatu 
beharra barne hartuko dituenerantz». Krisialdi, 
eredu agortze eta aldaketa erabakigarrien garai 
hauetan (ingurumenari, teknologiari, demografiari, 
ekonomiari, soziologiari dagozkionak) inoiz baino 
beharrezkoagoa da dena berriro pentsatzea, paradigma 
nagusiak berrikustea, azalpen eredu berriak bilatzea, 
jada nabarmen zaharkituta geratu direnak ordezkatuko 
dituztenak. Guztiz ezinbestekoa da «ideia baten 
zentzua esperimentatzea eta partekatzea, haren 
porrotaren eraginpean jartzea edo haren ondorioak 
kontrolatu gabe funtzionarazten ausartzea».

Garcések dioen bezala, hezkuntza pentsamendu 
kritiko eta emantzipatzailearen grabitate-zentroa izan 
da. Gaur egun, «berriz ere behar da hezkuntza esku-
hartze kritikoko ideiak eta moduak garatzeko eremu 
eta praktika izatea».

Modernitate ilustratuak hezkuntza/emantzipa-
zioa binomioa bere egin zuen: hezkuntza, bere 
horretan, besteak beste askatasun-, aurrerapen-, 
gizarte-erreformako, berdintasun-, duintasun- 
eta iraultza-praktikatzat hartzen zen. 

Irakasle bakoitzak bere buruari galdetu behar dio 
ea irakaskuntza- eta ikerketa-jardueretan profil 
horri benetan erantzuten dion, edo, aldiz, bide 
bihurrituetatik zirkulatzearekin, jasotako ondarea 
aldaketarik gabe mantentzearekin, eredu zaharkituak 
transmititzearekin, statu quo-a f inkatzearekin 
konformatzen den.

Gaur egun, hezkuntza-apustu kritiko ororen 
erronka da zer pentsatu ematea da, baita gure 
buruari ere. Izugarrizko informazio-kontsumoaren 
aurrean, merkaturako gaitasunetan eta trebetasu-
netan trebatzearen aurrean, esfera mediatikoko 
buruen formateoaren aurrean, kultura-aisiaren 
kontsumo akritikoaren aurrean, horren guztiaren 
aurrean, gaur egun erronka nagusia da pentsatzeko 
espazioa eta denbora ematea gure buruari.

Unibertsitateak ezin dio izaera kritikoari uko egin, 
ez irakaskuntzan, ez ikerkuntzan, eskaskeriarekin 

konformatzeko arriskua baitago, eraginkortasun ezera 
kondenatua aurrerapen-bide berriak ematen ez baditu. 
Unibertsitatearen zeregina ortodoxia dominatzailea 
etengabe berraztertzea da, «kristalezko paretak 
zabaltzeko bat ez datozen ideiekin, inertziak eta tabuak 
desegiten dituzten egiteko moduekin kutsatuz».

Kritika adieraztea ez da aldez aurretik erabakitako 
jarrera bat hartzea... Pentsamenduarekiko borrokan 
murgiltzea da. Horrek esan nahi du pentsamendua 
arazo gisa hartu behar dela, eta ez konponbide gisa.

Garcések dioen bezala, saihestu egin behar da, nahitaez, 
dogmatismoak dogmatismoekin ordezkatzearen 
akatsa, alegia, pentsatzea eragozten duten arrakasta 
akademiko, kultural eta politiko handiko leku komun 
berrien sorkuntzan erortzea. Pentsatzea eragozten 
dute benetan arazoa dena konponbide gisa aurkezten 
dutelako. 

Unibertsitatea edo kritikoa da, edo ez da benetako 
unibertsitatea. Unibertsitateak beti egin behar du 
igeri berriaren, ezezagunaren eta erantzuteko dauden 
galderen ertzetan. Ezinezkoa da konformismotik 
aurrera egitea akademikoki zuzena denarekin. Gure 
azterketen zati handi batek abiapuntu izan beharko 
lukeen ideia da ez dagoela irtenbide bakar bat, baizik 
eta ikasle bakoitzak bere arrazoibidea eta arazo 
berrien konponbidera hurbiltzeko modua erakusteko 
espazioren bat izan behar duela.

Behatz baten ukituan informazio eskerga dagoenean, 
informazio horren zati handi bat faltsua edo 
horren balioa zalantzazkoa denean, inoiz baino 
beharrezkoagoa da edukien irakaskuntza murriztea, 
eta ikasten ari denari edo ezagutza zientifikora 
hurbildu nahi duenari, euskarri logiko bat ematea, 
horretan informazioa, hautatzeko eta baliozkotzeko 
irizpide batzuk eta manipulazioen eta propagandaren 
aurkako espiritu kritiko bat txertatzeko.

Unibertsitatea, Gabriel Celayari jarraiki, etorkizunez 
betetako arma da: «gure kantak ez daitezke bekaturik 
gabe apaingarri izan. Hondoa jotzen ari gara». n
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