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Euskal Herriko Laborantza Ganbarak 80 000 euro eta eusko biltzea lortu zuen 2020an eraman
duen dohaintza-deialdiaren kanpainarekin, horri esker, laborariekin lan egiten segitzeko ahala
emanez, nahiz eta osasun-krisiak eta Lurrama ez egiteak zailtasunak sortu dituen.
Partikularren diru ekarpena baliabide baliosa da EHLG-rentzat, ekintza eta animatzaile postu
batzu beren osotasunean finantzatzeko ahala emaiten baidiote.
Adibidez, etxaldeen transmisioari buruz laborariekin eramana den laguntza-lanaren kasua da.
Elkarteak lanpostu berezi bat sortu zuen 2019an, ondoriotasun afera bat bakarrik ez den lan
ardatz garrantzitsu hori garatzeko.

Instalazioa transmisioatik ezin bereizia

"L’agriculture paysanne expliquée aux citoyen.ne.s"
Confédération paysanne, FADEAR eta Envie de paysans !
egiturek argitaratu komikiaren zatia. (2015ko otsaila)

Gaurko eta biharko erronka sozialei erantzuteko (tokiko kalitatezko elikadura ekoiztea eta
Iparralde barnekaldeko lurraldea bizirik atxikitzea), laborari belaunaldien berrikuntza eta
Iparraldeko baserrien jarraipena funtsezkoak dira.
Gure lurraldeko laborantzak ez ditu gero eta etxalde eta laborari gehiago galtzen ahal.
Transmisio prozesua konplexua da. Ez da etapa sinpleena laborari baten bizitzan. Transmisioa ez
da sistematikoki familiaren baitan egiten. Bestalde, proiektu-eramaileek etxaldeak eta lurrak
atxeman behar dituzte laborantzan plantatzeko.
EHLG-ren bokazioa jabeak eta laborariak aterabide egokiak plantan ezartzen laguntzea da.
2019-az geroztik, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak etxaldea uztekoa duten 65 laborari ikusi
ditu.
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Urtero, gure egiturak zenbait eguneko ikastaldia antolatzen du, erretreta-eskubide, familiaarrañamendu eta transmisiorako prestaketari buruz, soziologo bat jinaraziz.
Bestalde, EHLG Iparraldeko 13 herri baino gehiagotan ibili da permanentzia eta “kafetransmisioak” antolatuz : informazio eta ideiak trukatzeko mementoak dira, eztabaidatzeko
denbora bereziak, etxaldeak gazteeri transmititzearekin zerikusia duten gaiak aipatzeko ahala
emaiten dituztenak.
Halaber, lan horri esker, segidarik ez zuten 18 laborari jarraiki ditugu :
➔ 5 transmisio bururaino eramanak izan dira,
➔ segida baten mentura duten 7 laborariren jarraikitzen ari gira, gure lurraldean lan hortan
lan egiten duten Trebatu1 eta Zurkaitzak2 egituren partaidetzarekin,
➔ 4 etxaldek arrahartzaileak bilatzen dituzte oraino eta laborari batek bere etxaldea
transmititzeko proiektua bazter utzi du.
Bainan beharrak gero eta handiagoak dira !

Langile taldea indartua
Euskal Herriko Laborantza Ganbarak bere langilegotza indartzea
lurraldearentzat estrategikoa den galde honekin aitzina joaiteko.

erabaki

du,

gure

Horrela, Véronique Gelak langile berria gure taldeari juntatu da :
– etxaldea uzteko duten laborariak haien etxaldea transmititzen laguntzeko : laguntza tekniko
eta humanoa ekarriz ;
– laborantzan instalatu nahi duten gazteak laguntzeko beren proiektuetan.

Gisèle Dufau, Véronique Gelak eta Camille Vignerot,
Euskal Herriko Laborantza Ganbarako Instalazioa-Transmisioa zerbitzuko animatzaileak dira.
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Laborantza treba-gunea
Iparraldeko laborantza egitura hauek federatzen dituen Instalazio-Transmisio sarea : APFPB, AFOG, BLE, AFI, Arrapitz, Lurzaindia, Trebatu, EHLG.
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Dohaintzak baliabide baliosak dira
Gaurko eta biharko erronka sozialeri erantzutea ez da bakarrik eginen !
Emaitzek EHLG molde eraginkorrean lagunduko dute, segidarik ez duten etxaldeak
transmititzen eta laborari berriak instalatzen laguntzeko, gure elkartearen
ofizioaren muina baita hori. Beharrak gero eta handiagoak dira.
Nola parte hartu ?
► Emaitza punktual edo erregular bat eginez, euskoz eta euroz
► Biramenduz : www.ehlgbai.org gunetik edo txekez (Euskal Herriko Laborantza
Ganbara-ren izenean, Zuentzat – 64 220 Ainhice-Mongelos helbidera igorri).
Abantaila fiskala : Emaitzaren % 66-ko zerga apaltzea pertsona arruntentzat, zergapeko irabazi
garbien % 20eko mugarekin.
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