
Pandemiaren krisiak eragindako krisiek ara-
zo sistemikoa dela gogorarazten digute. Eta 
anormaltasunaren aurreko normaltasunak 
ez zuen batere normaletik. Larrialdi honek 
premiazko gogoeta ugari uzten dizkigu: zulo-
tik ateratzeko premiazkoena zuloak egiteari 
uztea dela, gauza bera egin eta emaitza des-
berdinak espero izatea alferrikakoa dela, eta, 
beste behin ere, gutako bakoitza salbatzeko 
modu bakarra denok batera salbatzea dela.

Ertzak estutu egiten dira, eta ez dago tarte-
rik adabakiak eta doikuntzak egiteko. Lehen 
trantsizio soziala eta ekologikoa premiazkoa 
bazen, gaur egun deskontu-denborako bete-
beharra da. Krisi honek agerian utzi du hori 
guztia, oinazearen bidez eta puntualtasunez.

Kolapsoen garaia da, ikastekoa eta duela urte 
batzuetatik eratzen joan garen alternatibak 
eraikitzekoa. Gizarte-mugimenduek diotenari 
eta egiten dutenari erreparatuz: ekologismo-
tik —mugen kontzientziatik— feminismoeta-
ra —bizitza, erdigunean—; justizia sozialetik 
demokrazia sakondura hainbeste desberdin-
tasunen aurrean —tratu txarrak jasan di-

tuzten eta gaur egun balio handiagoa duten 
zerbitzu publikoetan—; landa-munduak 
bultzatzen duen elikadura-burujabetzatik eta 
jaki komunaren duintasunetik beherapene-
ra, kontsumo irrazional eta neurrigabearen 
aurrean; paradisu, putre eta ihesen aurkako 
erreforma fiskal eztabaidaezinetik, espekula-
zioa blokeatzen duen etxebizitza eskuratzeko 
eredu berri batera; arrazakeriaren kontrako 
jarreratik internazionalismora, ordena kani-
bal neoliberalaren aurrean. Bai, lehenago ere 
bagenekien, eta orain hobeto dakigu: jakina-
razi behar dugu aspalditik saiatu izan garela, 
eta hori lortzeko gehiago izan beharko dugula. 
Azkenean, bizitzarako ekonomiarantz idatzi 
gabeko ituna da, eredu ekonomiko anitz eta 
eraldatzaile berri batean.

Atzera begira, aurrera jarraitu ahal izate-
ko. Gaur egun are zentzu, indar eta errotze 
handiagoa hartzen du azken hamarkadetan 
kolektiboki, ertzetatik eta ukitzaileetatik, 
eraikitzen joan garen guztiak. Bat-batean, 
lehendik ere bazegoen zentzu berri bat har-
tu du orain denak. Aurten 25 urte betetzeak 
merezi du gogoeta egitea eta zuei guztiei 
eskerrak ematea. Ezin izango ditugu aurrei-
kusi bezala ospatu, baina bai dakigun beza-
la: erantzun sendo, iraunkor eta solidarioak 
emanez. Bai, atzo geroen aurretik eraikitako 
sareek inoiz ez bezala balio dute gaurko. 
Eta biharko. Horregatik balio dute sareek, 
azkenean. Inoiz ez erortzeagatik. Merezi du 
esatea: ez gara alternatibak eraikitzeaz ari. 
Aspalditik daude. Sareak hedatzeaz, zabal-

tzeaz, indartzeaz, sustatzeaz ari gara. As-
palditik ari gara sare horiek posible egiten, 
haien mundu ez posiblearen aurrean.

Ekonomia sozial eraldatzaileak azken ho-
geita bost urteetan ia itsu-itsuan izan duen 
ahalmen aurrerakoi eta aitzindariak hazi 
berriak landu ditu gure lurraldeetan. Hazi 
horiek ernatzen doaz gure barnean, eta, 
zorionez, ez gaituzte babesgabe utzi egoera 
honetan. Gainera, premiazko erantzunak 
emateko balio izan digute, etorkizuneko 
ikuspegiarekin. Bakarrik eduki nahi gintuz-
ten, baina beti elkarrekin topatu gaituzte. 
Krisi honetan ere bai. Gauza berririk ere ez 
genuen asmatu. “Normaltasun berria” baino 
gehiago, elkartasuna, antzinako begirunea 
eta garai bateko sen komun, komunitario 
eta kooperatiboa itzultzea eskatzen du. 
Azkenean, horrek eman izan digu beti auke-
ra elkarrekin bizitzeko. Hemendik ateratzea 
ez da erraza izango, baina askoz zailagoa 
izango da ez ateratzea.
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Iraganera itzultzea
ez da etorkizuna

“Aurten 25 urte beteko ditugu.
Ezin izango ditugu
aurreikusi bezala ospatu,
baina bai dakigun bezala:
erantzun sendo, iraunkor
eta solidarioak emanez.”

Lehen trantsizio soziala eta 
ekologikoa premiazkoa bazen,
gaur egun deskontu-
denborako betebeharra da.
Krisi honek agerian utzi du 
hori guztia, oinazearen bidez
eta puntualtasunez.”



Coop57k erantzunak
ematen ditu

Egoera bereziko garai hauetan, ideia ba-
tek gidatu du Coop57ren jarduera osoa:
erantzuna ematea.

Gogoratuz Coop57 finantza-tresna era-
bilgarria izateko existitzen dela, elkar-
tasunaren eta elkarrekiko laguntzaren 
irizpideen arabera gidatua, eta ekonomia 
sozial eraldatzailearen eta elkartasuna-
ren zerbitzura. Ez da existitzen kapitala-
ren zerbitzurako edo irabaziak maximi-
zatzeko finantza-tresna gisa.

Hasiera-hasieratik, Coop57 konturatu 
zen osasun-larrialdiak aldi berean gizar-
te- eta ekonomia-alderdiak zituela, eta 
ezinbestekoa izango zela mekanismo es-
pezifikoak aktibatzea sortuko ziren behar 
berriak konpontzeko.

Eta erronka bikoitza zen: krisi-egoerak 
zuzenean eragindako behar espezifikoei 
irtenbidea ematea eta, aldi berean, koo-

peratibaren ohiko jarduera-kanalak akti-
bo eta bizirik mantentzea.

Beraz, beharrezkoa izan zen prozesu politiko, 
sozial, ekonomiko eta teknikoak aldi berean 
errealitate berrira egokitzea. Hori guztia, 
estandar sozialak, etikoak eta finantza-ze-
haztasunekoak murriztu gabe. Urrutitik eta 
askotan baldintza ez oso onetan lan egiteko 
erronka oztopo gehigarria izan zen. Eta are 
gehiago kontuan hartuta Coop57ren aburuz, 
hurbiltasunaren, ezagutzaren eta konfian-
tzaren balioa beti izan direla funtsezkoak, 
eta giza harremana, oso garrantzitsua.

Esparru politikoan, lurralde-sailetako 
kontseiluek eta Kontseilu Errektoreak 
mekanismoak ezarri zituzten telemati-
koki biltzeko, Coop57ren jarduerari buruz 
eztabaidatzen eta erabakitzen jarraitze-
ko, mailegu berriak onartzeari edo par-
taidetzatik eta demokraziatik erakunde 
berriak sartzeari dagokionez.

Gizarte-esparruan, batzorde sozialek, en-
titate berriak sartzeko azterketa-proze-
sua gauzatzeaz arduratzen direnek, 
prozesuak egokitu dituzte entitate be-
rriak ebaluatzen jarraitzeko, bitartekoak 
berregokituz, baina ez ebaluazio-irizpi-
deak eta -baldintzak.

Eskala ekonomikoan, dagoeneko ezarrita 
dauden finantza-produktuekin jardue-
ra mantentzeaz gain, lan egin da bai be-
rehalakoan, bai ibilbide luzeagoan. Alde 
batetik, mailegu bizietan gabezia- eta 
birfinantzaketa-mekanismoak ezarriz 

COVID-19ren krisiari erantzun zuzena
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“Hasiera-hasieratik,
Coop57 konturatu zen
osasun-larrialdiak
aldi berean gizarte-
eta ekonomia-alderdiak 
zituela”



eta, beraz, datozen hilabeteetarako kuoten itzulke-
ta atzeratuz. Horrek saihestu egiten du Covid-19ren 
krisiaren ondorioz jarduera murriztuta edo geldituta 
geratu zaien entitateen egoera larriagotzea.

Bestalde, likideziako berariazko finantza-produktu 
berriak diseinatzeko lan egin da, jarduera gutxitzea-
ren ondorioz epe ertainera sor daitezkeen diruzain-
tzako tentsioak arintzeko mailegu berriak emateko.

Bigarren ildo horretan, lan osagarria egin da beste 
eragile batzuekin akordioak lortzeko, berme parte-
katuen mekanismoak ezartzeko, Coop57k bere gain 
hartutako arriskuari eusteko.

Eta, azkenik, esparru tekniko eta administratiboan, 
lan egiteko modua egokitu da, Coop57ren egune-
rokotasuna eta oinarrizko eragiketa bermatzen 
jarraitzeko, bai pertsonei bai entitate bazkideei da-
gokienez: ekarpenen eta itzulketen eguneroko ku-
deaketa, bazkideen altak eta bajak, kapital-trans-
ferentziak eta -xedapenak, maileguak itzultzeko 
kuoten kudeaketa, bulego birtualaren jarduna eta 
kooperatibaren administrazio- eta kontabilitate-ku-
deaketa, eta bazkideen komunikazio- eta arreta-bi-
deak bizirik mantentzea.

Neurri horiek guztiek lan honen emaitza adierazten 
duten zifrak ematen dituzte, eta agerian uzten dute 
Coop57k egoera berrira egokitzen jakin duela.

Zifrek erakusten digutenez, kooperatibaren jarduera 
jarraitua eta iraunkorra izan da bi hilabete hauetan, 
bai jarduera arruntari dagokionez, bai ez ohiko jar-
duerari dagokionez, bai jarduera sozial zein kredi-
tu-jarduerari dagokionez ere.

Zehazki, 16 entitate berri sartzea onartu da zerbi-
tzuen bazkide gisa, eta 60 bazkide laguntzaile berriri 
eman zaie alta. Bestalde, 42 mailegu berri eman dira, 
guztira ia 3,2 milioi eurokoak.

Eta egungo krisiak eragindako beharrekin bereziki 
lotutako erantzun hurbilenari dagokionez, neurriak 
aplikatu zaizkie likidezia-tentsioak arintzeko be-
harra duten entitateei lehenago emandako ia ehun 
maileguri, eta, beraz, gabeziak eta birfinantzaketak 
aplikatu dira entitateak behar izan duen neurrian.

Akordio berriak 
erantzuna indartzeko
Osagarri gisa, arriskuak partekatzeko eta kooperatiba osatzen du-
ten entitateen egungo beharrei erantzuteko irtenbideak emateko 
mekanismoak aktibatu ditu Coop57k. Horregatik, akordio berriak 
landu dira hainbat entitaterekin, finantza-tresna berriak abian jar-
tzeko. Hona hemen orain arte zehaztu direnak:

Avalis, Kataluniako 
elkarrekiko berme-elkartea 
Akordioari esker, Avalisen berme-lerroetara jo daiteke. Berme ho-
rien artean, Covid-19rekin lotutako kontingentzien eraginpean dau-
den entitateetan likidezia emateko finantza-eragiketetarako aba-
len programa berezia dago. Baldintza gisa, lerro horrek eskatzen 
du finantzaketa jasotzen duen entitateak lanpostuak mantentzeko 
konpromisoa hartu beharko duela. Pandemiaren ondoriozko beha-
rrak finantzatzeko maileguen arriskuaren %100 estaltzen du Avali-
sek.  

Kataluniako kooperatibismoa finantzatzea
Coop57 eta Seira Fundazioaren arteko akordioak —kooperatibis-
moa sustatzeko lan egiten duen erakundea— mekanismo bat jarri 
du abian Covid-19ren ondorioz diruzaintzako gorabeherak konpon-
du behar dituzten kooperatiba katalanei laguntzeko. Coop57k 
2.000.000 euroko berariazko finantziazio-lerroa zabaldu du, eta 
fundazioak 400.000 euroko funtsa osatzen du, ildo horren espa-
rruan emandako maileguak, kooperatibarekin batera eta zati berdi-
netan, bermatzeko. Kreditu polizak edo likidezia maileguak ematea 
ahalbidetuko du. 

Erantzunak beharretara egokituz, 
Bartzelonako Udalarekin
Coop57ren eta Udalaren artean aurretik ezarritako hitzarmen bat 
zabaltzeko akordioa da. Funts ekonomiko mankomunatua sortu 
da, eta Bartzelona hirian ekonomia sozial eraldatzaileko proiektu 
berrietarako finantzabidea. Hitzarmena zabaldu da, Covid-19k gaur 
egun sortu dituen kontingentzien ondoriozko finantzaketa-beharrei 
erantzun ahal izateko. Hori dela eta, maileguen ildoa ireki zaio ESEko 
edozein erakunderi, nahiz eta hasiera batean proiektu berrietarako 
edo entitate sortu berrietarako bakarrik izan.

Avalmadrid, Madrilgo  
elkarrekiko berme-elkartea
Avalmadrid Madrilgo elkarrekiko berme-elkartearekin hitzarmena si-
natzeko akordioa lortu da. Akordio horren bidez, bere abalen lerrora sar 
daitezke, lehen fasean, proiektu zehatzak, eta espero da bigarren fa-
sean esparru-hitzarmen bat egin ahal izatea Madrilgo ekonomia sozial 
eraldatzaileko proiektuetarako. 

Hitzarmena Olatukoop sarearekin
Olatukoop sarearekin akordio-proposamena onartu da, berme ko-
lektiboen mekanismoak dituzten finantziazio-lerroak ezartzeko. 
Olatukoop ekonomia sozial eraldatzaileko 40 entitatek osatutako 
euskal sarea da. Hitzarmenaren bidez, mutualitate-funts bat eta 
abal-emaileen sare bat sortzea bultzatzen da, Coop57ko finantzia-
zio-lerro bat sostengatzen dutenak Olatukoop sareko entitate baz-
kideentzat.

“Zifrek erakusten digutenez,
kooperatibaren jarduera
jarraitua eta iraunkorra izan da
bi hilabete hauetan”

gehigarri 
berezia



Coop57 Fundazioa
Krisitik irteteko modu onena elkartasuna da

Fundazioa 2014an sortu zen, Coop57 barruan eztabaida luze eta emankor baten ondoren, 
haren beharrari, eraginkortasunari eta bideragarritasunari buruz, kontuan hartuta, halaber, 
kooperatibak zer muga zituen ekonomia sozial eraldatzailearen gizarte- eta finantza-premia 
berriei erantzuteko, ikuspegi argi eta garbi postkapitalista, feminista, ekologista eta antiarra-
zistatik. Gaur egungo munduko larrialdi eta premiei erantzunak emateko.

Kataluniako Gizarte eta 
Osasun Larrialdietarako 
Funts Kooperatiboa

Coop57 Fundazioak, hainbat entitaterekin 
batera, Gizarte eta Osasun Larrialdietarako 
Funts Kooperatiboa (Fons Cooperatiu per 
l’Emergència Social i Sanitària) sustatu du.

Lurralde osoko ekimenek eguneroko jardue-
ra birbideratu dute, larrialdiari erantzuteko: 
musukoak eta mantalak josi, 3Dko biserak 
fabrikatu, nekazaritzako produktu ekologi-
koak ekoitzi eta banatu, pertsonak zaindu 
eta telelanerako teknologia libreak garatu, 
besteak beste.

Jendea erakartzeko prozesua joan den apiri-
laren 14an hasi zen, eta, bi astetan, Funtsak 
46.240 euro bildu zituen 332 kofinantza-
tzailetik. Horiek, Federació de Coopera-
tives de Treball de Catalunyaren ekarpen 
bereziari gehituta, 76.240 euro dira, larrial-
diari irtenbide zuzenak ematen dizkioten 
eta iraunkortasunaren aldeko baliabideak 
behar dituzten 26 ekimenetara bideratzeko.

Maiatzaren hasieran lortu da lehen fasearen 
helburua, eta bigarren fasean ari gara ora-
in lanean. Bigarren fase horretan lortu nahi 
da helburu gehiago erdiestea, proiektuak 
iraunkorrak izateko.

Informazio gehiago:
http://www.economiaperlavida.cat

Borroken funtsa: 
honetarako sortu zen, 
elkartasunerako

Coop57 Fundazioaren Lan-borroka Herri-
koien Funtsa 2016. urtean sortu zen, Telefó-
nicaren azpikontratazioetako langile auto-
nomoek egindako Eskaileren Matxinadaren 
harira. Funts horrek ekarpen solidarioak 

egin dizkie Covid-19k eragindako krisiaren 
ondorioz sortutako elkarrenganako erresis-
tentzia- eta laguntza-kutxei.

Ekarpenak berdin banatu dira etxeko zain-
tzaileen, sexu-langileen, manteroen eta 
Ribera auzoko gazte migratzaileen kutxen 
artean. Zuzenean lan egin da Manter sin-
dikatuarekin, Mujeres Migrantes Diversas 
elkartearekin, OTRAS sindikatuarekin eta 
Did L3onf-Contra la violència taldearekin.

Horiekin guztiekin adostuta, ekarpenak era-
bili dira ekonomia sozial eta solidarioko koo-
peratibetan elikagaiak erosteko eta banat-
zeko. Alde horretatik, eskerrak eman nahi 
dizkiegu hasieratik laguntzen izan ditugun 
guztiei: L’Olivera SCCL, Cal Roio, Més Fres-
ques Que Un Enciam SCCL, Santseko Econo-
mat Social eta Queviure SCCL. Eskertu nahi 
dugu, halaber, Trèvol SCCL, mezularitza-koo-
peratibaren laguntza logistikoa.

Informazio gehiago:
https://fundacio.coop57.coop/2020/ 
04/29/fons-de-lluites-per-a-aixo-va-
neixer-per-a-la-solidaritat/

 
Bizihotsa  
erresistentzia-kutxa

Talde feministek, emakumeen elkarteek, 
arrazakeriaren aurkako taldeek eta talde 
antikapitalistek, Euskal Herriko kooperati-
ben sareek, sindikatuek eta herritarren sa-
reek sortutako erresistentzia-kutxa.

BiziHotsak elkartasunaren eta elkarrekiko 
laguntzaren indarra aldarrikatzen du, eta 
horregatik bultzatu du hamahiru proiekturi 
laguntzeko lehen deialdia. Proiektu horiek, 
kaletik eta oinarrietatik, erakundeak arta-
tzen ari ez diren larrialdi-egoerari erantzuten 
ari dira. Ekimen politikoak dira, zuzeneko 
konponbideak ematen ari direnak eta bost 
esparrutan parte hartzen dutenak: elikadura, 
etxebizitza, indarkeria matxista, osasuna eta 
ahalduntzea errepresioaren aurrean.

Coop57 fundazioak ekimen horren zerbi-
tzura jarri du bere kudeaketa-gaitasuna, 
eta, kasu honetan, erakartze-kanpaina  
bizihotsa.coop57.coop plataformatik egin da.

Informazio gehiago:
www.bizihotsa.eus

“Hemendik ateratzeko, ezinbestekoa izango
da aldatzea ekonomia, politika eta bizitza
antolatzeko moduak”. [ Yayo Herrero ]

https://coop57.coop

Espiritu horretatik abiatuta, ekonomia eraldatzaileko beste erakunde batzuekin eta gizarte-mugimenduekin beharrezko mekanis-
moak eta sinergiak aktibatu ditu fundazioak, egungo krisiak eragindako gizarte-larrialdiko egoerei erantzuteko.


