"U" teoria eta administrazio
publikoak.
Eremu soziala aktibatuz

2016ko apirilaren 14a, osteguna.
09:00 - 14:00
Europa biltzar etxea. Gasteiz
Programa
09:00 – 09:45 Hasiera ematea. Jardunaldiaren aurkezpena:
U teoriaren ingurumariak
U teoria aplikatzearen esperientziak
09:45 – 10:15 MemoriaLab. Euskadi
Iñigo Retolaza eta Alex Carrascosa
10:15 – 11:00 Moneda Social Bioregional. Madril
Franco Llobera
11:00 – 11:20 Atsedenaldia Kafea
11:20 – 12:30 Ulab 2.0 esperientzia Eskozian
Keira Oliver. Eskoziako gobernua
Peter Ashe. Eskoziako Hub-ak
12:30 – 13:45 Dinamika parte-hartzailea U teoria aplikatuta
13:50 – 14:00 Amaiera

Izen ematea doakoa
Q-epea taldeko kideak sharepoint bidez
(zure erakundea Q-epean ordezkatzen duen pertsonari galdetu)
Q-epea taldekoak ez diren pertsonak bidali mezua timaz@vitoriagasteiz.org helbidera, eta bertan adierazi izen-deiturak, erakundea eta
harremanetarako telefonoa
Lekuak mugatuak dira.
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Mem oriaLab. Euskadi
Ekimen hau Gernika Gogoratuz Bakearen Aldeko Aztertegiak, Gernikako
Bakearen museoak eta Bakeola zentroak bultzatu dute, eta herritarren arteko
topaketan eta elkarrizketan datza. Horietan motibazio politikoko indarkeriek
(terrorismo, tortura) eta herritarren arteko elkarbizitzaren asaldurek (enpatia
falta, gizarte harremanen haustura, beldurra eta isiltasuna) euskal gizartean
eragin dituzten esperientzia sozialak partekatu nahi dira.
MemoriaLab 2013an sortu zen, ETAk borroka armatua behin betiko utzi eta
urte eta erdira, Glencree, Bakeaz Bali o BatzART! bezalako ekimenetan
oinarrituta. Eszenatoki sozial eta politiko berri batean sortu zen;
elkarrizketarako, iraganaren
berrikusketa (auto)kritikarako
eta talkan
oinarritutako ekimen eta lidergoak gainditzeko aukera ematen duen
eszenatokian.
MemoriaLabek honakoak ditu xede: euskal gizartean elkarrizketarako eta
hausnarketarako gune lasaiak jartzea; elkarrizketaren kultura sustatzea eta
memoriaren
eraikuntza
soziala;
indarkeriarik
gabeko
elkarbizitzan,
dibertsitatearen errespetuan eta elkarrizketa demokratikoan oinarritutako
harreman sozial eta politikoak bultzatzea; eta herritarren esperientziak,
bizipenak eta ekimenak bildu eta sozializatzea.
http://www.gernikagogoratuz.org/es/agenda/show/id/67
Iñigo Retolaza
Hainbat alorri buruzko aholkularitza
eta gaikuntza lanak egin dizkie
gobernuz
kanpoko
erakundeei,
instituzio publikoei eta nazioarteko
organismoei:
elkarrizketa
demokratikoa, aldaketaren teoria,
gobernantza parte-hartzailea eta
ikasketa-ekintza
parte-hartzailea.
Esperientzia eta lankidetza bidezko
prozesuak
bideratu
ditu
Latinoamerikako
hainbat
lurraldetan
(Bolivia,
Kolonbia,
Guatemala,
Mexiko,
Nikaragua,
Paraguai, El Salvador, Peru...)

Iñigo
Retolaza
Alex Carrascosa
eta munduko beste lurralde batzuetan (Bosnia- Herzegovina, Kenia, Nigeria,
Tailandia, Suedia eta abar.). Euskadiri dagokionez, egun honakoak bideratzeak
pizten dio interesa: batetik, eragile anitzeko prozesu eta elkarrizketa
espazioak, eta, bestetik, memoriaren eraikuntza soziala herritarren
partaidetzatik abiatuta.
Alex Carrascosa.

Bakearen aldeko artibista (artista eta aktibista). Elkarrizketen, gatazkak
sormenez eraldatzeko prozesuen eta hainbat herrialdetako herritarren
partaidetza-prozesuen diseinatzailea eta bideratzailea (Latinoamerikan 20 esku
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hartze inguru egin ditu). Gernika Gogoratuz Bakearen Aldeko Aztertegiko kide
2001etik. “Dia-Tekhnē -Artearen bidezko elkarrizketa" metodologiaren
sortzailea.
MemoriaLab bideratzen laguntzeaz gain, Donostia 2016 Europako Kultur
Hiriburuko Bakearen Itsasargiko "La Embarcada Artivista" programa zuzentzen
du, Hibrilaldiak programako partaide da Euskadiko Lankidetza Zuzenbiderako
Elkartearekin, eta Bizkaiko Arteako partaidetza-prozesua zuzentzen du. Bere
ekarpenik esanguratsuena U teoria, prozesuen lana (Process Work) eta beste
teknologia sozial batzuk arte-prozesuekin uztartzean datza.
Moneda Social Bioregional. Madril
Madrileko MediaLab Pradon U teoriari buruz egindako mintegiaren markoan,
2016ko urtarrilean pertsona talde bat trukerako sistema berriei buruzko ideia
jorratzen hasi ginen, 2011an sortutako txanpon sozialen esperientzia baliatuta.
Hainbat esperientzia aztertu eta ahultasunak identifikatu genituen, eta,
ondoren, aukera berriak sormenez aplikatu, testuinguru erabakigarrien
presioetatik kanpo. Horri jarraikiz ZECA diseinatu zen, tokikoak baino
bioeskualde zabalagoa hartzen zuen txanpona, gizarte erakundeenak baino
inklusiboagoa zena eta hondakinen kudeaketarako politika publikoetako
efizientzia hobetzera bideratutakoa. Hainbat eszenatoki diseinatu ziren:
merkataritzakoa, eurotan babestua (crowfunding bidez), aurrezpen eurotan eta
biohondakinen eta nekazaritzako konpostajearen kudeaketa-sistemen ereduan
babestua, eta fiduziarioa, nekazaritza ekologikorako ongarri gisa erabiltzen den
materia honen balio sozial eta ekologikoaren haritik. Ekainean bioeskualdeko
ekonomien elkartea eratu genuen, eta Madrilen eta Valentzian taldeak ditugu.
Urte bete pasata, inplementatzen hasia dago eta txanponak bultzatzeko
hainbat prozesutan lagundu da, Valentzia, Euskadin eta hainbat udaletan
(Madril, Alcala de Henares
edo Azuqueca de Henares, besteak beste),
biohondakinen kudeaketaren efizientzia ekologikoa eta sozialaren hobekuntza
bultzatzen duten txanponak sustatzeko.
Franco Llobera
http://www.monedasocial.org/francollobera/
Ikertzailea eta politika publiko eta sozialen
diseinatzailea.
Garapen
komunitarioko
prozesuetan
bideratzailea.
Nekazaritza
ekologikoaren
garapenean,
ekonomia
zirkularraren eta nekazaritzako elikagaien
sistemetan aditua. Tokiko garapena, kultura
eta garapena, elkarrizketa eta berrikuntza
soziala,
klusterra
sortzea,
lurralde
inteligentzia eta kolektiboa, plangintza
estrategiko
partaidetua.
Komunitate
garapenerako lanabes gisa, txanpon sozial
osagarrien diseinatzailea eta bideratzailea,
batez eta nekazaritza eremuetan.
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Laguntzaile teknikoa, hirugarren sektoreko erakundeekin, tokiko ekintzetarako
taldeekin, GGKE-ekin eta sindikatuekin. Graduondoko hainbat ikastarotako eta
tokiko eta nekazaritza ekologikoaren garapenaren arloko profesionalentzako
lankidetzazko prestakuntzako irakasle.

Eskoziako gobernua
Eskoziako gobernuak "Negozioak, gizartea eta pertsona aldatzen U.Lab" Mooca
baliatu du gizarte zibila aktibatzea eta indibidualki zein komunitatean
etorkizunaren kargu egiteko sortzen ari den nahi hori bideratzeko prozesu bat
eratzeko plataforma gisa. Haiek berek antolatutako 80 hub -topaketetarako
leku fisikoak- sortzea sustatu dute, eta hainbat sektoretako partaideak
(ekonomia, kultura, gizarte, hezkuntza...) elkartu dira haiek lantzen diharduten
erronkak identifikatu, aztertu eta horiei aurre egiteko prototipoak sortzeko.
Lurraldeko 1000 parte hartzaile baino gehiago bilduta, hausnartu, sentitu eta
beraiek izan nahi duten etorkizuna eraiki ahal izateko elkarrekin lanean. Hub-ek
eremu desberdinak hartzen dituzte, batzuk eremu geografikoa, beste batzuk
gai zehatz bat eta beste batzuk sektoreak edo sektore artekoak.
Gobernuaren zeregina prozesua bideratzea, sareak eta taldeak elkartzea eta
laguntzeko tresnak ematea izan da. Parte-hartzaileek eta hubek berek antolatu
dute lana.

https://vimeo.com/161465797

(7´32´´)

https://vimeo.com/161467015

(5´23´´)

https://vimeo.com/161467464

(3´40´´)

Keira Oliver

Eskoziako
gobernuko
Ulab
Escoziaren
arduraduna. UlabScoteko komunitatearekin lan
egiten du, Eskozian lanerako modu hau
ugaritu dadin eta horri euskarri emateko.
Ikertzaile sozial gisa sartu zen Gobernuan
2004an, eta haur, gazteak, erakundearen
eraldaketa eta garapen profesionala izan ditu,
bereziki, lan jardun nagusi. Zeharkako
proiektuetan
eta
lehentasun
bizikoetan
gobernuaren barne aholkularia ere izan zen.
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Gobernura batu aurretik, bi urtez aritu zen nazioko agentziarentzat lanean, eta
haurren epaitegiko kide izan da (Eskoziako legezko epaitegia). Ahuldade
egoeran dauden haurrei eta gazteei laguntzeko erabakiak hartu ditu.
Zuzenbidean lizentziaduna da (Edimburgoko unibertsitatean).
Peter Ashe
Eskoziako zerbitzu nazionaletako informazio
aholkularia da, osasun sistema nazionalean, eta
nazioko estrategiarako euskarria eta aholkuak
ematen ditu.
Portobelloko Ulab Hubeko anfitrioia da, eta
Eskoziako gaineko Hub-ekiko lotura egiten du.
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