
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFIKAZIOA 

Beldurra talde, erakunde, gizarte baten erdigunean kokatzen denean, 

errealitatea belzten duela dirudi. Pertsona guztiek horretan jartzen dute arreta, 

gertatzen ari den horren dimentsio guztietan zabalduz. Beldurra bihurtzen da 

interpretazioaren erdigunea eta definitzen duen pertsonaren eta moduaren 

arabera, banakako eta taldeko erantzun motak zehazten ditu.  

Beldurra oinarrizko emozioetako bat da, eta era berean, ahaltsuena eta 

arriskutsuena ere bada. Oinarrizko erantzuna eta erantzun unibertsala da, 

espezie gisa, bizirauten eta aurrera egiten lagundu diguna. Gizateriaren historian 

zehar, genituen mehatxuez ohartarazi gaitu, eta ohartarazpen horri esker, ihes 

egin, gelditu edo eraso egin dugu, egoera bakoitzak eskatutakoaren arabera. 

Beldurrak gainerako animaliekin batzen gaitu eta gure garun oinarrizkoenaren 

eta primitiboenaren parte da. Baina era berean, beldurra erreakzio kultural bat 

ere bada. Ikasitako interpretazioz, erritualez eta adierazpenez betetako 

erreakzioa, eta ingurune kolektiboetan eta erakundeetan ondo kudeatzeko eta 

gaizki kudeatzeko erabili dena.  

Erakunde batean, lantzen eta kudeatzen ez den beldurrak hura eusten duten 

oinarriak hondatuko ditu. Kolektiboan gertatzen den erreakzio indibiduala dela 

kontuan hartuta, modu kontzientean eta esplizituan erabili eta horri aurre egiteak 

beldurraren bizipenaren iraupena identifikatzea eta zerbait errealean, lehendik 

dagoenean eta objektiboa izan daitekeenean oinarrituta ote dagoen aztertzea 

eskatzen du, edo bestela, erakundean gertatzen ari den zerbaitetan behar bezala 

oinarritu gabe eraikita dagoen.  

Erakundeetan ezin da beldurra, batez ere “likidoa”, dena geldiarazteko 

esperientzia gisa bizi. Ezin da hitz egiteko eta aurre egiteko beldurrik izan. Hori 

mugatzeak eta kudeatzeak esperientzia errealetan eta lehendik daudenetan 



kokatzea ahalbidetzen du, erakundean bizitzen ari diren egoeretan behar bezala 

oinarrituta, eta pertsonek eta erakundeek sortzeko eta berritzeko gaitasuna 

mantentzeko, eta zenbaitetan, sustatzeko ekarpen gisa hartzea. Ez da inoiz 

ahaztu behar oinarrizko emozioa, boteretsua eta arriskutsua dela, bizirauten 

eta aurrera egiten lagun dezakeena.  

Hortik aurrera, gaia ikuspegi marko eta orokor batekin hasiz landuko dugu, 

bi proposamen edo ikuspegirekin bat etorriko dena, erakundeetan benetan 

bizi diren koiuntura zehatzekin jarraitzeko (gogoeta estrategikoak, erabaki 

operatiboak, postu-aldaketak, pertsona aldaketak, lan-erabakiak, kontratazioak, 

kaleratzeak, lanpostu berria izatea, proiektuen aldaketak, rol-aldaketak, 

erreferentziako pertsonak aldatzea... Hainbeste gauza...). Beldurra sortzen duten 

koiunturak.  

Egitaraua 

9:30-10:00 Guillermo Fouce-ren aurkezpena, beldurrari buruz bere dimentsio 

sozialenean eta politikoenean. Hala ere, erakundeen munduari eta bere barne-

errealitateari begira.  

10:00-10:30 antolaketa-eredu bat bultzatzen duen pertsonak ekarpenei 

egindako erreakzioa, tradizionaletatik desberdina: NER Group-en eredua  

10:30-11:00 Euskadin hirugarren sektore sozialeko hiru erakundetako hiru 

pertsonek ekarpen guztiei egindako erreakzioa.  

11:30-12:00 Bateratzea eta azken elkarrizketa. 

Hizlariak 

Guillermo Fouce: Psikologian doktorea, 21 urteko esperientzia irakaskuntzan 

unibertsitate desberdinetan. Oraintxe bertan Unibertsitate Konplutentsean, 

betiere, irakasle laguntzaile moduan, irakaskuntza eta praktika profesionala 

bateratuz; Fundación Psicologia sin Fronteras fundazioko presidentea, hainbat 

liburu eta artikuluren egilea; horien artean, gaia kontuan hartuta, hauek 

nabarmendu behar dira: “psicologia del Miedo” edo “primer mapa de riesgos 

psicosociales de la Comunidad de Madrid” 

Pablo Aretxabala: Zuzenbidean lizentziaduna Deustuko Unibertsitatean, MBA 

Euskal Herriko Unibertsitatean, eta lidergoan, taldeen kudeaketan, kultura-

aldaketan eta erakundeen eraldaketan aditua. Duela 13 urtetik Koldo 

Saratxagaren taldeko kidea da K2K Emocionando taldean, Euskadiko enpresa-

erakundeen kultura eraldaketaren ardura hartuz harremanen estilo berrirantz 

(Nuevo Estilo de Relaciones-NER). Uneotan, Red Social Koopera-ko 

Koordinatzaile Nagusia da. 

Beatriz Santamaría Trincado (Bizipoz kooperatiba): Bilbon Kudeaketa 

Komertzialeko eta Marketineko Goi Mailako Zikloa amaitu ostean, Mondragon 

Unibertsitateko Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza unibertsitateko graduan egin 

ditu ikasketak. Ondoren, Zahartze Aktiboko Graduondokoa ere egin du, eta Eider 

Etxebarria kidearekin batera, 2017an, Bizipoz Kooperatiba sortu zuten 



Gipuzkoan. Proiektuen kudeaketako arduraduna da, baita finantza-kudeaketako 

arduraduna ere. Ordutik, 1.000 pertsona baino gehiagorengan izan du eragina. 

Raquel Lázaro (Matia Fundazioa): Gestalt korronteko ekonomialaria. 

Bideratzaile Sistemikoa Ibilbide profesionalari dagokionez, sektore 

desberdinetako erakundeetan hogeita zortzi urtez aritu da: aholkularitza, 

nazioarteko lankidetza, industria eta ingurumena, eta azken 15 urteak zaintza 

arloan, hemen, Matia Fundazioan, hainbat lanetan. Orain, kultura arloan eta 

lidergoaren garapenean, profesionalak eta taldeko prozesuak zainduko dituzten 

egiturak sustatuz, betiere, helburuaren eta profesionalen autozaintzaren 

mesedetan. 

Josu Gago Palacios (Zabalduz-Agintzari kooperatiba): psikologoa da, 

familiako terapeuta eta Agintzariko zuzendaria Gipuzkoan. Agintzari SCISko kide 

sortzailea (1991n kooperatiba gisa sortua). Erakunde honetan, udaleko, foruko 

eta zerbitzu eta programa publiko autonomikoen sorreran hartu du parte 

(indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta, babesgabe-egoeran dauden 

adingabekoei eta haien familiei, haurren sexu-gehiegikeria egoeran daudenei... 

arreta zerbitzua). 2012an Agintzariko zuzendari kargua hartu zuen Gipuzkoan, 

eta egun, Zabalduz Kooperatibako zuzendaria da.  

Izen-emateak 

Izena emateko, esteka honen bidez egin dezakezu. 

https://forms.gle/BULZA3p3FQJJXGQZ6  
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