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Tesiaren laburpena:

Ikerketa honetan, Fagor Arrasateko Kolektiboan kooperatibagintzari buruzko
sentipenak aztertzea izan dugu egiteko nagusia. Ikerketa Lanki ikertegiaren baitan
kokatzen da. Lanki ikertegian Arrasateko Kooperatiba Esperientzia dugu aztergai
nagusi eta Arrasateko Kooperatiba Esperientziak aldaketa sakonak bizi izan ditu
azken hamarkada hauetan.
Zein dira une honetan oinarriko kooperatibisten, langileen, iritzi eta sentipenak?
Zein diskurtso daude une honetan indarrean lan-kolektibo kooperatiboan?
Arrasateko kooperatiba-esperientzia bidegurutzean dagoela aipatu dute
hainbat egile eta ikertzailek. Alde batetik, joera teknokratikoa eta arlo sozialaren
desgastea bizi du esperientziak; baina, aldi berean, Lanki ikertegiaren inguruko
produkzio intelektualaren abiapuntua da badaudela identitatea berreraiki eta
indartzeko elementuak. Hori lan honen baitako hipotesia.
Testuinguru horretan, beraz, kooperatibisten diskurtso, iritzi eta sentipenak
aztertzea izan dugu helburu. Kooperatibagintzaz dauden pertzepzio eta ideiak jaso
nahi izan ditugu, lan-kolektibo osoa hartuta. Baztertu egin dugu Arrasateko
Esperientziaren egungo egitura –Mondragon Taldea– osatzen duten kooperatiba
desberdinetako laginekin jokatzeko aukera. Bestelakoa da gure hautua:
kooperatiba bakar bateko kolektiboan jartzea gure argazkiaren markoa.
Ikerketa burutzeko hiru helburu izan ditugu:
1. Kooperatiba eta kooperatibagintzari buruz dauden pertzepzio eta
diskurtsoak identifikatu eta aztertzea.
Kooperatibaz eta kooperatibagintzaz Fagor Arrasate Kooperatiba Elkartean
dauden diskurtsoak polarizatu eta aztertzea izan da azterketa enpirikoaren helburu
nagusia. Egungo kooperatibistek kooperatibismoa nola ikusten duten, nola
formulatzen duten jakin nahi izan dugu. Eta formulazio horretan zenbat ikuspegi
desberdin multzoka ditzakegun, zenbateraino adostuak dauden, diskurtso
kontrajarririk dagoen ala ez.
2. Belaunaldi ezberdinen diskurtsoen arteko konparaketa.
Belaunaldiaren arabera, kooperatibagintzari buruzko diskurtso eta sentipenak
modu esanguratsuan aldatzen diren jakin nahi izan dugu. Gazteek nola ikusi eta
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sentitzen dute kooperatiba? Ba al dago gazteengan etorkizuneko kooperatibagintzari eusteko gogorik, eta zer irudikapen egiten da horren inguruan?
Eta azkenik, hirugarren helburua:
3. Fagor Taldearen gainean duten iritzia zein den aztertzea.
Fagor Taldea da Mondragoeko esperientzia kooperatiboan lehen taldea, eta
eskualdeko kooperatiba-taldearen kohesioa eta izateko arrazoia gai garrantzitsua
da gogoeta kooperatiboan. Nola bizi dute langileek, kasu honetan Arrasateko
langileek, beren kooperatibaren interesetatik harago, eskualdekako taldekatzea,
Fagor Taldea?
Metodologiari dagokionez, diskurtso-analisiaren bidez, apropos sortutako
eztabaida-taldeetan aztertu ditugu kooperatiba eta kooperatibagintzari buruzko
gaiak. Eta, azterketa kuantitatiboaren bidez, kualitatiboan aztertutako elementuak
neurtu nahi izan ditugu.
Emaitza orokorretan, azterketa kualitatiboak eta azterketa kuantitatiboak
emandako emaitzak gurutzatzeko ahalegina egin dugu, martxan jarri gaituzten
galderei erantzunak eman ahal izateko.
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