2014
2015

Janaria

OINARRI
DOKUMENTUA

ez da bota behar

OINARRI
DOKUMENTUA

2014
2015
2

Pertsonak ere aintzat
hartuko dituen kontsumo
arduratsuaren alde

1. Aberatsen kontsumoak pobreak are gehiago pobretzen ditu
2. Kontsumoa, aldaketarako tresna
3. Ekintzabide-esparru zehatz batzuk
a. Erosketa-poltsa: urrezko sei arau
b. Energia
c. Garraioa
d. Nekazaritza eta abeltzaintza
e. Ura
f. Hondakinak

4. Zer egin daiteke?
Baliabideen gida

Janaria

ez da bota behar

OINARRI
DOKUMENTUA

2014
2015
3

Gehiegitxotan entzun ohi dugu edo hitzerdika aipatu ohi da kontsumoak, gure kontsumoak,
funtsean ekonomiarekin duela zerikusia; eta egia da. Horrez gain, badakigu kontsumoa
naturarekin, ingurumenarekin eta hurrengo belaunaldiei utziko diegun baliabide naturalekin oso lotuta dagoela; eta hori ere horrela da. Baina askotan ahazten zaigu kontsumoak,
gastatzeko, erosteko eta gauzak erabiltzeko gure moduak, gizartean oso ondorio larriak
dituela 1. Premiazkoa da horretaz jabetzea eta egoera horri erantzukizunez eta eraginkortasunez aurre egitea; bestela, ezinezkoa izango da berdintasunean oinarritutako mundu bidezkoagoa eraikitzea.

1. Aberatsen kontsumoak pobreak are gehiago pobretzen ditu
Izan gaitezen, beraz, kontziente: kontsumitzeko gure moduak, zeharka bada ere –horrek ez gaitu, hala ere, errugabetzen–, pertsona pobre asko mespretxatzen ditu, eta tratu txarrak ematen dizkie, pertsona horien oinarrizko
eskubideak alde batera uzten ditu, eta pertsona horien egoera gero eta latzagoa izatea sustatzeaz gain, egoera
hobetzeko eta etorkizun bidezkoagoa eta argiagoa izateko aukera guztiak zapuzten ditu.
zan ere, kasu askotan, “pobretzat” hartzen ditugun herri horiek habitat aberatsetan bizi dira, eta habitat horiek
baliabide anitz eskaintzen dizkiete; baina iparraldeko gizarteen jarduketen ondorioz, baliabide horiek agortzen ari
dira, gizarte horietako ekonomia osasungarri izateko eta aurreikuspenak betetzeko funtsezkoa baita ahalik eta
kontsumo handiena eta eroena egitea.

1	“Klima-aldaketak herrialde ahulenei eragin die jada, eta giza eskubideekin lotutako arazoa bihurtu da. Ingurumenaren

krisiak elementu hauek guztiak larriagotu ditzake: elikadura-segurtasuna, ura eskuratzeko eskubidea, energia berriztagarrien eskuragarritasuna nahiz aberatsen eta pobreen arteko arrakala”. Mary Robinson Irlandako lehendakari ohi eta
NBEko Giza Eskubideen Batzordeko lehendakari ohiak egindako adierazpenak. 2013-IX-26. http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/26/natura/1380194101.html?a=91ffa555ce190691f40f7a7e7990cd41&t=1380270515&numero=
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Eta hor sartzen gara gu, gizarte aberatsetako kontsumitzaileok,
gure ekintzek zer ondorio izan ditzaketen pentsatzen ez dugunok. Izan ere, kontsumitzeko ekintza ez da batere errugabea...
Ezinezkoa litzateke planetako pertsona guztiak solidaritate
ezan oinarritutako herrialde kontsumistenen bizimodu erosoan
parte harraraztea; kontuak ez dira irteten. Aitzitik: gutxi batzuek batere kontzientziarik gabeko bizimodua egin dezaten,
beste batzuek gero eta pobreago izan behar dute, ezin dute
guztiontzat hobea izango den etorkizuna ezagutzeko itxaropenik izan, gero eta mehatxu handiagoak jasaten dituzten ingurune naturaletan bizi dira, eta gero eta baliabide gutxiagorekin.
Egoera hori jasanezina da ikuspuntu askotatik, baina, batez
ere, gizagabea eta guztiz bidegabea da. Zerbait egin beharko
dugu gure planeta bizigarriagoa izan dadin eta pertsona
guztiak eta haien eskubide besterenezinak errespeta daitezen.
Dokumentu honen bidez, gure erakunde solidarioen kanpaina
honetan, gure kontsumo-ohiturak eta horren ondorioak aztertu
nahi ditugu, eta horri buruzko gogoeta egin nahi dugu; izan
ere, ohitura horiek dira, hein handian, egoera bidegabe horren
errudunak; hala, gogoetaren bidez, solidaritatea eta aldaketa
arduratsua sustatuko ditugu, justiziaren eta solidaritatearen
bidean aurrera egiten laguntzeko. Guztiek dute —norbanakoek, familiek, taldeek, erakundeek, komunikabideek,
enpresek, gobernuek...— erantzuteko ardura eta, beraz, guztiei zuzentzen diegu gure mezua.
Gure proposamenak, halaber, “2015 ondoko agenda” deritzonari buruz ezagutzen diren zirriborroak baliatu ditu;
agenda horrek zuzenduko ditu herri guztien garapenaren alde gure planetako erakunde askok hartuko dituzten
konpromisoak, 2015. urtean amaitutako lehenengo ahaleginaren ondoren, hau da, milurteko garapenerako zortzi
helburuen bidez zehaztutako konpromisoaren ondoren. Hala, bada, 2015 ondoko agenda horretan, kontsumo
arduratsua da konpromisoaren funtsezko ardatzetako bat, eta ahalegin berezia egin beharko dugu arlo horretan.
Kanpaina horren bitartez, gure erakundeek beste pertsona eta erakunde askoren ahaleginarekin bat egiten dute,
giza eskubideen errespetua eta baliabide naturalen trataera egokia sustatuko dituen kontsumoaren alde.
Eredu sozioekonomiko guztiz kaltegarria.- XX. mendearen erdialdetik, Bigarren Mundu Gerrak suntsitutako
iparraldeko zenbait herrialde berreraikitzeko premia baliatuta eta Afrikako eta Asiako kolonia asko utzi beharko
zituztela ikusita, aberatsak gero eta aberatsago eta pobreak gero eta pobreago bihurtu dituen eredu ekonomiko
jakin bat finkatu da planeta osoan2.
Azken urteetan hedatutako globalizazioa gero eta indar handiagoa hartzen ari da, eta, horren ondorioz, prozesua
azkartu egin da: herrialdeen arteko merkataritza-trukeak biderkatu egin dira, eta kapitalen etengabeko trukea areagotzearekin batera, multinazionalek gero eta botere handiagoa lortu dute, eta gero eta indartsuagoak eta gutxiago
dira. Prozesu horretan, gizatasunaren galera gero eta sakonagoa da, interes nagusia ahalik eta hazkunderik eta
2 Adibideak: 1. Munduko 50 enpresa multinazional boteretsuenek planetako 150 herrialde pobreenetako BPG baino salmen-

ta kopuru handiagoak dituzte; 2. Munduko 225 pertsona aberatsenek biztanleria pobreenaren % 50ak baino diru gehiago
metatzen dute; 3. XX. mendeko azken urteetan, planetako biztanleria aberatsenaren % 20k biztanleria pobreenaren %
20k baino askoz ere aberastasun gehiago metatzen zuen, 82 aldiz gehiago. Iturria: http://www.uco.es/consumoresponsable/
images/pdf/guiaweb.pdf p. 8.
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etekin ekonomikorik handiena lortzea baita, kapitalaren ikuspuntutik beti, eta giza eskubideen eta ingurumenaren
babesa merkatuaren distortsioak dira, nola edo hala baztertu beharrekoak3. Etikoaren eta errentagarriaren artean,
bigarrenak du, inolako zalantzarik gabe, lehentasuna.
Gainera, prozesu honetan interes ekonomiko asko eta asko daudenez, herrialde pobreenentzat oso kaltegarriak diren neurri babesgarriak hartu dira: lehengaien prezioak beroriek merkaturatzen dituzten multinazionalen interesen
arabera finkatzen dira, hegoaldeko salmentak saihesteko muga-zergak ezartzen dira, teknologiaren kontrola iparraldearen esku uzteko patente zorrotzak ezartzen dira, publizitatea iparraldean kontrolatzen da soilik, herrialdeen
arteko langileen zirkulazioa debekatu da (beraz, pobreek ezin dute beren lurraldeetatik alde egin etorkizun hobeago
baten bila), segurtasunaren eta defentsaren esparruko gastuak handitu dira; izan ere, erabaki horiek guztiek pobrezia eta gizarte-bazterketa areagotzen dituzte, eta hori gatazka-iturri izaten da beti.
Egoera horrek ondorio tamalgarri asko ditu, baina, zalantzarik gabe, larrienak ondorio sozialak dira.
Ondorio sozialak.- Egoera horrek ondorio bereziki larri bat eragiten du: lurrak, basoak, petrolioa, arrantza, mineralak, ura, etab. dituzten inguru aberatsetan bizi diren herri askori beren aberastasun naturalak indarrez lapurtzen
zaizkie. Herri horiek behin eta berriro ikusten dute lehen biziraupenerako nekazaritzarako erabiltzen zituzten lur
asko, ehiza eta fruitu ugariko baso asko, zur-ekoizpenerako ustiategi bihurtzen direla, edo bioerregaiak ekoizteko landareak landatzen dituztela berorietan, nahiz iparraldeko etxaldeetarako pentsuen ekoizpen estentsiborako
erabiltzen dituztela. Aberastasun naturalak beren lurraldeetatik nola desagertzen diren eta arrotzen esku nola
gelditzen diren ikusten dute, eta, bien bitartean, inguru haietako biztanle pobreek eskualdatze horien apurrak baino
ez dituzte jasotzen; diru askorekin eta eskrupulu gutxirekin joaten diren atzerriko langileek ondorio larriak eragiten
dizkiete euren lurraldeetan hartzen dituzten pertsonei, eta, beraz, ondorio horiei ere egin behar izaten diete aurre:
prostituzioa, alkohola, liskarrak, etab.

3 Bi adibide nahiko berri: 1. Hego Afrikako gobernuaren aurkako prozesua, Hiesaren birusaren aurkako sendagaiak patenterik ordaindu
gabe ekoizteko asmoaren ondorioz http://firgoa.usc.es/drupal/node/21897; 2. Estatu Batuetako gobernuak Kyotoko hitzarmena, C=2
gasaren isuriari buruzkoa, ez betetzea, eta beste herrialde batzuek isurpen-eskubideekin egindako salerosketa lotsagarria http://www.
stecyl.es/sociopolitica/Protocolo_Kioto.htm#Japón
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Hala, bada, baliabide natural aberatsak dituzten eskualdeetako biztanleak miseria gorrian bizi dira. Eta, gainera,
multinazional handien jokabidearen ondorioz, eskualde horiek gero eta pobreagoak dira eta gero eta aukera gutxiago dituzte egoera horretatik irteteko eta guztiontzat hobea eta bidezkoagoa izango den etorkizuna eraikitzeko.
Bestalde, kontsumismo gizagabe eta neurrigabeak gero eta desoreka sozioekonomiko larriagoak sortzen ditu4.
Egoera horren ondorio sozial zuzenak nahiz zeharkakoak ugariak dira, eta zein baino zein penagarriagoa: gosea, gaixotasunak, ezjakintasuna, pobreziaren handitzea, pobreziatik ihes egin nahi duten pertsonen migraziomugimendu masiboak, langabezia, delinkuentzia, eskualdeen arteko tentsioak eta gerra-gatazkak areagotzea,
segurtasun eza, iheslariak, botere ekonomikoa gero eta pertsona gutxiagoren esku biltzea, ingurumena suntsitzea,
baliabide naturalak agortzea, ezkutuko ekonomia kontrolik gabe handitzea...
Prozesu horietan guztietan, logikoa denez —eta gauza jakina, bestalde—, kaltetuenak ahulenak izan ohi dira beti,
hau da, haurrak, beren kabuz defendatzeko aukerarik ez dutenak, eta emakumeak, pobreak izateagatik baztertuak
izateaz gain, emakume izateagatik ere baztertzen dituztenak.
Hala, bada, gaur egun, pobretutako herrialdeetan oso arrunta da haurrek lan egitea 5;langile gaztetxo horietako

asko esklaboen pare bizi dira. Adin txikikoek lan egiten duten sektoreen artean, honako hauek nabarmentzen
dira: nekazaritza, meatzaritza —oso baldintza gogorretan— eta industria. Haurrak enplegatzen dituzten enpresak
multinazionalen zerbitzura daude askotan, multinazionalek beren ekoizpenaren alderdi batzuk azpikontratatzen
baitituzte. Egoera horrek eragin zuzena du haurren hezkuntzan, ezin baitute eskolara joan, eta haurren osasunean
eta autoestimuan ere eragiten du. Nesken kasuan, haurren lanaren egoera zailei sexu-abusuak eta etxean egin
behar izaten dituzten lan osagarriak erantsi behar zaizkie.

4 Nazio Batuen Erakundeak berak hauxe aitortu du: «Mundializazio-prozesuak boterea kontzentratu du eta pobretutako herrialdeak nahiz herrialde aberatsetako biztanle pobreenak baztertu ditu» (NBGP). Iturria: : http://www.uco.es/consumoresponsable/images/pdf/
guiaweb.pdf 10. or.
5 Lanaren Nazioarteko Erakundeak (LANE) 5 urtetik 14 urtera bitarteko 250 milioi haur langile zeudela kalkulatu zuen duela zenbait urte,
baina zalantzarik gabe, kopurua handiagoa da, haur askok euren familiekin egiten baitute lan, landan, produktuak saltzen edo legez
kanpoko lantegietan. Asian eta Afrikan, hirutik batek egiten du lan, eta, Latinoamerikan, bostetik batek. Iturria: http://www.uco.es/
consumoresponsable/images/pdf/guiaweb.pdf p. 11. 11. or
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Emakumeei dagokienez, herrialde pobretuen artean enpresen eredu jakin bat finkatu da, nagusiki oihalgintzaren, jostailuen, kirolaren eta elektronikaren sektoreetan aritzen direnak eta emakume
gazteak kontratatzea nahiago dutenak; emakume horiek landainguruetakoak izan ohi dira, esperientziarik eta formaziorik gabeak,
eta beren eskubideak ezagutzen ez dituztenak. Oso soldata txikiak
ordaintzen dizkiete, osasunerako oso kaltegarriak diren lan-baldintzetan lan egin behar izaten dute —argi nahikorik gabe, aireztapen eskasarekin, hauts izugarri artean, zerbitzu higieniko urriekin,
etab.—, eta segurtasunik gabe. Batzuetan, fabrikan bertan bizi
behar izaten dute, eta ezin izaten dute handik alde egin, arrazoi larriren bategatik ez bada. Neska horiek ez dute osasun-asegururik,
eta, gaixotzen direnean edo haurdunaldia aurrera doanean, kalera
botatzen dituzte, besterik gabe. Enpresaburuek indarkeria fisikoa,
psikikoa edo sexuala erabiltzen dute protestak edo salaketak eragozteko, eta zenbait kasutan erailketak ere gertatzen dira.
Fabrikak finkatuta dauden eskualdeen aurrerapen industriala eta
ekonomikoa erabiltzen dute aitzakiatzat lotsagarrikeria horiek justifikatzeko, baina, egiaz, ez da inolako transferentzia teknologiko edo
ekonomikorik egiten inguru horietara. Neskek ez dute inolako kualifikazio profesionalik eskuratzen, eta multinazionalak izan ohi dira
onuradun nagusiak, enpresa horietan oso prezio baxuetan ekoitzitako produktuen etekinak jasotzen dituztenak, eta baita tokiko
gutxiengo batzuk ere, botere politikoa eta ekonomikoa dutenak6.
Zerbait egin behar da.- Ikusi dugunez, botere ekonomikoa duten
herrialdeetako kontsumoa benetako drama soziala eragiten ari da
herrialde pobretuetan. Gaur egungo eredu ekonomikoan, epe laburrean ahalik eta etekin ekonomiko handiena lortzean oinarritzen denean, pertsonak nahiz baliabide naturalak ekoizpen-faktore hutsak
baino ez dira, eta komeni den moduan erabiltzen edo baztertzen
dira, jokaera horrek dituen ondorio kaltegarriak kontuan izan gabe. Izan ere, eredu honetan, epe laburreko errentagarritasuna da beti helburu nagusia, eta gainerako gauza guztiak horren menpe egon ohi dira.
Egoera horren aurrean, premiazkoa da egoera hori aldatzea eta garapen-eredu bidezkoa eta iraunkorra sustatzea;
NBEren arabera, honelakoa izan beharko luke eredu horrek: “Egungo beharrak asetzeko aukera eman behar du,
baina horretarako hurrengo belaunaldiek beren beharrei erantzuteko izango dituzten aukerak arriskuan jarri gabe”.
Ohitura-aldaketak sustatzeko orduan eta gu guztiok kontsumo iraunkorrekorantz bideratzeko orduan gobernuek
eta beste erakunde batzuek erantzukizun handia duten arren, norbanako bakoitzak modu koordinatuan dugun
zeregina ere funtsezkoa da. Izan ere, gure ekintza guztiek eraginak eta ondorioak dituzte, eta, beraz, interesatzen
zaizkigun xedeetara ondoen egokitzen direnak hautatu behar ditugu. Eredu sozioekonomiko bidezkoagoa abiarazteko boterea eta aukera dugu, iraunkortasunean, baliabideen erabilera arrazionalean eta giza eskubideetan oinarritutako eredua, baliabideak planetako komunitate eta pertsona guztien artean justiziaz banatuko dituen eredua.

6 Horren adibide dira Guatemalako maquila-k edo oihalgintzako fabrikak: http://yoreme.wordpress.com/2009/06/11/la-maquila-textilen-guatemala/
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2. Kontsumoa, aldaketarako tresna
Kontsumoa da aztertzen ari garen egoera bidegabe honen arduradun nagusietako bat, eta, beraz, kontsumoa,
gure kontsumoa, tresna pribilegiatua izan daiteke egoera hori justiziaren ildotik eta giza eskubideak eta baliabide
naturalak errespetatuko dituen ildotik bideratzeko.
Izan ere, kontsumoak susmatu ezin dezakegun garrantzia du prozesu ekonomikoetan. “Kontsumoaren” kontzeptuak zentzu zabala du hemen, eta, “dendan” egiten dugun ekintzaz gain, gure bizitzako alderdi guztiak hartzen ditu
barnean: etxeko baliabideen erabilera –ura, gasa, argindarra–, gure dirua kudeatzeko bankua aukeratzea, gure
aisialdia igarotzeko modua edo bizi nahi dugun etxebizitza.
Ekonomiaren beste alderdi batzuetan zuzenean parte hartzeko aukera ez dugun arren, guztiok dugu kontsumitzeko
beharra, eta, beraz, guztiok har ditzakegu erabaki eraginkorrak; kontsumo arduratsua pertsona ororen esku dago.
Arrazionaltasunez, sentikortasunez eta pazientziaz jokatuta, kontsumo-ohitura arruntak modu esanguratsuan alda
daitezke, eta, hala, kontsumitzaileek iraunkortasunean eta justizian oinarritutako beren mezua helaraz diezaiekete
ekoizleei. Izan ere, kontuan izan behar da enpresen etekinak, azken batean, jendeak erosten duenaren menpe
daudela.
Hala, bada, kontsumitzeko modu zehatz baten bidez, herritarrok sustatu nahi dugun garapen-ereduarekin lotutako
erabakietan parte har dezakegu, baina, bestalde —eta hau garrantzitsua da, ez dugu ahaztu behar— gobernuei
eta enpresei industriarekin, ingurumenarekin eta gizartearekin lotutako politika iraunkorrak ezartzeko eska diezaiekegu.
Kontsumitzaileek produktu bat erosteko erabakia hartzea oso garrantzitsua da enpresentzat. Enpresa batek ikusten
badu bere produktuak gero eta gutxiago saltzen direla eta salmenten jaitsiera horren arrazoia estandar etikoak,
ekologikoak edo solidarioak ez betetzea dela jabetzen bada, lehenago edo beranduago bere ekoizpen-politika
aldatu beharko du, porrot egin nahi ez badu behintzat. Hala, kontsumoa presioa egiteko tresna moduan erabil
daiteke merkatua kontrolatuta dutela pentsatzen duten enpresen aurrean; izan ere, botere handiena eskariak du,
ez eskaintzak. Argi dago kontsumo arduratsuak ez duela arazoa guztiz konpontzen, baina, hala ere, errealitatea
aldatzeko ahalmen handia du.
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Beraz, erosten ditugun produktuetan arreta jartzeaz gain —berorien erabilgarritasuna, ezaugarriak, materialak,
marka, moda...—, garrantzitsua da baita ere produktu horiek ekoizten dituzten konpainien jokabidea aztertzea:
enpresen kode etikoa, langileen lan-baldintzak eta egoerak, politika sindikala eta ingurumen-politika, etab.
Ikuspuntu etikotik bidezkoa den kontsumoa egiteko, beharrezkoa da kontsumitzaileak informazio egokia izatea.
Mundu osoko multinazionalek eta enpresek lan-esparruan, gizartean nahiz ingurumenaren aurrean duten jokabidea aztertzen dute kontsumitzaileen hainbat elkartek eta erakundek nahiz nazioarteko hainbat GKEk. Beraz, ez
da zaila informazioa bilatzea eta informazio horren arabera jokatzea. Nahikoa da kontzientzia pixka bat izatea eta
horrela jokatu nahi izatea...

Kontsumo arduratsua
“Kontsumo arduratsua” kontzeptuaren arabera, gizakiok geure benetako beharren arabera, gainerako pertsonen
beharren arabera eta planetaren beharren arabera egokitu behar ditugu gure kontsumo-ohiturak, eta gizarteberdintasuna, justizia eta ingurumena sustatuko dituzten aukerak hautatu behar ditugu. Zehazkiago esateko, kontsumo arduratsua munduko biztanle guztiek beren oinarrizko beharrak asetzea ahalbidetuko duten ekoizpenean,
banaketan eta ondasunen eta zerbitzuen erabileran oinarritzen da, pertsona guztien oinarrizko eskubideak errespetatzen direla eta ingurumenari eragindako kalteak ahal beste mugatzen direla kontuan hartuta.
Modu arduratsuan kontsumitzeko, lehenik eta behin, honako galdera hauek egin behar dizkiogu gure buruari: erosteko orduan, zer dugu beharrezko eta zer ez?, zer baliabide ekonomiko ditugu? Ondoren, aurreko horien arabera,
erosi beharreko produktuak aukeratuko ditugu. Horretarako, ez dugu soilik berorien prezioa edo kalitatea kontuan
izango, baita dendara iritsi aurretik duten historia eta baliagarri izateari utzi ondorengoa ere.
Kontsumo etikoa eta kritikoa.- Kontsumo kritikoa egin behar dugu, gure balio etikoen aplikazioan oinarritutakoa;
hau da, produktuen eta zerbitzuen ekoizpen-baldintzei buruzko informazioa bilatu eta eskatu behar dugu –baldintza sozialak eta ekologikoak–, eta, ondoren, alderdi horietan oinarritu behar ditugu gure erabakiak erosteko
orduan, eta ez soilik produktuaren prezioan edo markan. Prezio baxu baten atzean edo marka ezagun baten atzean
bidegabekeria izugarriak egon daitezke, eta halakoen aurka borroka egin behar dugu; horretarako, lehenengo
urratsa produktu horien kontsumoa baztertzea da.
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Kontsumo etikoak, gainera, soiltasunaren irizpidea ere hartzen du barnean: gutxiago kontsumitzea eta soilik beharrezkoa dena baino ez erabiltzea. Horrez gain, kontuan izan behar dugu zer-nolako eragina duten publizitateak
eta komunikabideek beharrezkoak ez ditugun premiak sortzeko orduan, gizarte-ongizatearen eta zorionaren ideian
oinarrituta.
Gaur egun, Interneti eta beste komunikabide batzuei esker, erraz eskura ditzakegu gizartearekin eta ingurumenarekin lotutako gaiei buruzko informazio horiek, eta laguntza paregabea eskaintzen digute jarrera kritikoa sustatu
ahal izateko eta irizpide propioa izateko. Kontsumo kritikoak informazio egokian du oinarria.
Kontsumo ekologikoa.- Kontsumo ekologikoa beren ekoizpen-prozesuan ingurumena errespetatzen duten enpresak bilatzen saiatzen da. Horretarako, kontuan izaten du produktu batek ingurumenean duen eragina, produktu
horren ontziratzea eta birziklatzeko prozesua. Bestalde, nekazaritza ekologikoa den edo energia garbiak erabiltzen
dituen ere kontuan izaten du.
Kontsumo arduratsuak:
• Ekoizpen-prozesuan ingurunea suntsitu ez duten produktuak eta zerbitzuak hautatzen ditu.
• Beren produktuak ekoizteko orduan baliabide naturalak gehiegi ustiatzen dituzten enpresak baztertzen ditu.
• Produktuen ezaugarriak ebaluatzen ditu: ekoizteko erabili diren materialak (biodegradagarriak diren, birziklatuak
diren, birziklagarriak diren…), ontziratzea, bilgarria eta, oro har, produktu horiek sortzen dituzten hondakinen
ezaugarriak.
Ekoizpenaren eta kontsumoaren katea egituratu ohi den moduaren ondorioz, azken produktua kontsumitzen duten
pertsonak ez dira arduratzen produktu horrek beren eskuetara iritsi arte egindako bideaz, eta are gutxiago erabili
eta bota ondoren produktu horrekin gertatzen denaz.
Produktuak dendetan “daude”. Itxura batean, gure kontsumoa produktu horiek erosten ditugunean hasten da, eta
hondakinak zaborretara botatzen ditugunean amaitzen. Hala ere, produktu horien guztien lanketan baliabide naturalak eta energia xahutzen dira, eta, oro har, ez ditugu kontuan izaten, planetarentzat mehatxu handia den arren.
Gure kontsumoaren atzean ezkutuan gelditzen diren hondakinak dira, eta gure kontsumoak planetarentzat dituen
inplikazioak adierazten dituzte. Hori da, hain zuzen, gure kontsumoa kontrolatzera eta ingurumena kaltetuko ez duten energia-iturri alternatiboak nahiz ingurunea errespetatuko duten nekazaritza-ekoizpenerako moduak bilatzera
behartzen gaituen arrazoi nagusia.
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Kontsumo solidarioa.- Hemen sartuko litzateke “bidezko merkataritza” deritzoguna, hau da, produktu bat edo
zerbitzu bat lantzeko orduan gauzatu diren gizarteko harremanak eta lan-baldintzak kontuan hartzen dituen kontsumoa. Bestela esanda, soilik giza eskubideak eta justizia sozialeko beste printzipio batzuk zorrotz betetzen dituzten enpresei erostea litzateke. Azken batean, egindako lanagatik prezio egokia ordaintzea da kontua, bai beste
herrialde batzuetako pertsonei eta bai gure ingurukoei; azalaren koloreagatik, jatorriagatik, generoagatik edo erlijioagatik sortutako bereizkeria edo diskriminazioa bazter uztea; irtenbide sozialak eta integratzeko bideak sustatzea, eta ordena ekonomiko berria ezartzea nazioartean.
Bi esaldi hauek laburtuko lituzkete, azken batean, kontsumo arduratsuaren funtsezko gakoak: gutxiago kontsumitzea eta ahalik eta modu iraunkor eta solidarioenean kontsumitzea. Horretarako, baina, beharrezkoa da pertsonek
informazioa izatea eta ohiturak aldatzeko prest egotea, hala, guztiontzat mundu hobea lortu ahal izateko.
Elkarlanean oinarritutako kontsumoaren proposamena gero eta indar handiagoa hartzen ari da: ondasun eta zerbitzuen erabilera partekatzea bultzatzen du, pertsonen arteko harremanak sustatzeaz gain.

3. Ekintzabide esparru zehatz batzuk
Azter dezagun ondoren nola aplika ditzakegun lehenago aipatutako printzipio horietako batzuk kontsumoaren esparru garrantzitsu batzuetan.
a. Erosketa-poltsa: urrezko sei arau
Kontsumo-ekintza gehienak erosteko erabakiarekin hasten dira. Lehenago ere esan dugunez, erabaki hori kontsumitzaileek merkatuetan eragiteko duten tresna boteretsuena da. Pertsona batek zer, zenbat, non eta noiz erosi nahi
duen edo nori erosi nahi dion erabakitzen duen bakoitzean, erabaki horren bitartez zer garapen-eredu –ekonomiari,
gizarteari eta ingurumenari dagokienez– eraiki nahi duen zehazten ari da.
Norbanakoaren kontsumo-ekintzak hutsalak edo baliogabeak izan daitezkeela iruditu arren —ezer ez egitera eramaten gaitu horrek, besteek egiten dutenaren zain egotea—, behin baino gehiagotan frogatu da, kontsumoaren
esparruan ere, batasunak aldaketa eragiteko beharrezkoa den indarra dakarrela.
Tradizionalki, arazo honen aurrean kontzientzia handiena erakutsi dutenek hiru arau proposatu dituzte kontsumoaren urratsak giza eskubideen eta ingurumenaren errespetuaren ikuspegitik onargarria izan daitekeen bidetik
egiteko: murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea. Gaur egun, urte askotako gogoetaren eta praktikaren ondoren,
hiru arau horiei beste hiru batu zaizkie: birpentsatzea, berregituratzea eta birbanatzea. Azter dezagun arau horietako bakoitzak zer proposatzen digun:
• Birpentsatzea gure bizimodua eta gure oinarrizko beharrak birpentsatu behar ditugu, funtsezkoak ez diren
beharretatik edo behar artifizialetatik bereizteko. Azken batean, zergatik erosten dugun galdetu beharko genioke
gure buruari, eta, ondoren, gure lehentasunen eskala koherentziaz antolatu beharko genuke. Kontu honetan iparra ez galtzeko funtsezko puntu bat publizitateak gure erosketa-aukeretan duen eraginari buruz gogoeta egitea
litzateke. Izan ere, gu ohartu ez arren, publizitateak premia batzuk sortzen dizkigu, eta, muturreko zenbait kasutan, kontsumoaren mende ere egoten gara, hau da, ezin dugu erosi gabe egon; gainera, erosketak, shoppinga,
egiteko beste ezer interesgarriagorik ez dugunean denbora igarotzeko aukera erraz moduan aurkezten zaigu;
hala, erosketak asperduraren aurkako erremedio dira.
• Berregituratzea sistema ekonomikoa berregituratu behar dugu, alferrikako hainbeste ondasun ekoiztera zuzendu beharrean, pertsonen oinarrizko premiak asetzera zuzen dadin, honako betebehar hauetan oinarrituta: justiziaren, pertsonaren eskubideen, baliabide naturalen eta ingurumenaren errespetua. Horren
ondorioz, kontsumorako ondasunen eta zerbitzuen azken prezioan, berorien ekoizpenak eta ondoren horiek deuseztatzeak gizartean eta ingurumenean eragiten dituen kostuak ere kontuan hartu beharko lirateke.

Janaria

ez da bota behar

OINARRI
DOKUMENTUA

2014
2015
12

Gainera, enpresek asko hobetu beharko lukete beren produktuen etiketetan ematen duten informazioa, eta
eskaintzen duten produktuaren balio-bizitza zintzotasunez adierazi beharko lukete.
• Murriztea kontsumoa maila bidezko eta iraunkorretara murriztu behar dugu, eta kontsumitzen ditugun produktuek eta zerbitzuek sortzen dituzten hondakinen murrizketa ere aintzat hartu behar dugu. Ezin da kontsumoa
sustatu komunitate eta pertsona askoren eskubideen kontura, pertsona horiek bizimodu duingabera eta miseria
gorrira kondenatuko baititugu, eta egoera horretatik irteteko aukera guztiak kenduko baitizkiegu. Bestalde, austeritatea balio pertsonal eta sozialtzat hartu behar dugu, bizitzeko modu kontzientetzat.
• Berrerabiltzea produktu baten bizitza produktu horren balio-bizitza amaitu arte luzatu behar dugu. Modu horretan, ez dugu produktu berri bat erosi beharko zaharra erabat hondatu arte. Bigarren eskuko dendak, trukea
eta hondatutako produktuen konponketa oso irtenbide egokiak izan dira beste garai batzuetan, eta, Interneten
laguntzarekin, gaur egun ere aukera horiei bultzada bat ematea komeniko litzateke 7.
• Birziklatzea produktu baten balio-bizitza amaitutakoan, materialak ekoizpen- eta kontsumo-ziklora itzuli behar
dira. Material birziklatuekin eta birziklagarriekin ekoiztutako produktuak erostearen aldeko apustua egin behar
dugu horretarako.
• Birbanatzea baliabideak banatu behar ditugu, planetako pertsona guztiek beroriek modu orekatuan eskuratzeko
aukera izan dezaten. Horretarako, egokiena erosketak bidezko merkataritzako dendetan egitea da, eta beste
merkataritza-sare batzuetara joatea beharrezkoa denean, auzoko dendak edo tokiko enpresak hautatzea8.

7

Ikusi espainiarrek gai hauetan duten atzerapena: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/06/actualidad/1381075484_195977.html

8 Tokiko produktuak hautatzeko zenbait arrazoi: http://www.cruzrojajuventud.org/pls/portal30/docs/PAGE/CRJ/CAMPANAS_CRJ_09_10/
EAS_CONSUMO_CUIDADO/GU%CDA%20CONSUMO%20CUIDADO.PDF 55. or.
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Jabetuko zinetenez, 6 arau horiek lotura
estua dute elkarren artean: alderdi batean
hartutako erabakiek ondorio zuzenak dituzte
gainerakoetan.
b. Energia
Energia kontsumitzen ari gara etengabe, eta
egunez egun gehiago kontsumitzen dugu.
Egiten ditugun jarduera guztiek energia
behar dute: jan, bidaiatu, argia piztu, gure
etxeak berotu, ordenagailua piztu, mugikorra erabili, etab. Beharrak asetzeko energia
xahutzen dugu, eta behar horiek ase ondoren, beste behar berri batzuk aurkitzen ditugu, are energia gehiago xahutzeko. Kontsumismoa eta energiaren xahutzea, beraz,
batera doaz.
Ikuspegi mingarria.- Gaur egun antolatuta dagoen moduan, kontsumo-eredu honek
ezin du iraun, funtsean, erregai fosilen erabilera ez-eraginkorrean oinarrituta baitago
(petrolioa, ikatza eta gasa); erregai horien
erreserbak mugatuak dira, eta munduko inguru gutxi batzuetan baino ez daude; beraz,
iturri horiek ez dira seguruak eta, batez ere,
ez dira berriztagarriak. Gainera, oso kutsatzaileak dira, batez ere argindarra ekoizteko orduan, baina bestela ere bai. Energia nuklearrak, zenbaitetan irtenbide
moduan ikusi izan denak, agortu egingo diren erregaiak erabiltzen ditu baita ere, eta, horrez gain, energia nuklearra
ekoiztea oso arriskutsua da, eta oso toxikoak diren hondakinak sortzen ditu, luzaroan aktibo jarraitzen dutenak.
Fukushimako edo Txernobylgo hondamendiak ditugu adibide nagusiak...
Baina energiak gure bizitzan duen eragina aztertzean, ez dugu ahaztu behar edozein energia-iturrik ez diola soilik
inguruari eragiten argindarra ekoizten ari denean. Lehenago energia hori erauzi eta garraiatu egin behar da, eta
argindarra ekoizteko erabili ondoren, sortutako hondakinak kudeatu behar dira (solidoak, likidoak eta gasak).
Izan ere, argindarra sortzen duten lehengaien erauzketa —petrolioa, gasa, ikatza, mineral erradioaktiboak...—,
askotan, balio handiko baina, aldi berean, ahulezia handiko inguru sozial eta naturaletan egiten da. Baina enpresa
horien lehentasuna errentagarritasuna denez, ez da harritzekoa tokiko komunitateen eskubideak urratzea edo
inguru horietan bizi diren pertsonak beren bizitokietatik botatzea, lursail handiak hondatzea eta beste edozein
erabilerarako erabiltezin uztea edo inguru naturala kontrolik gabe kutsatzea 9.
Bestalde, hondakinen kudeaketa benetako buruhaustea da gaur egun arrazoizko irtenbideak aztertzen dituzten teknikarientzat. Zentral termikoetan, ikatza eta petrolioaren deribatuak erabiltzen dira argindarra ekoizteko,
eta prozesu hori oso kutsatzailea da; gainera, zentral nuklearrek hondakin erradioaktiboak sortzen dituzte, eta

9 Niger ibaiaren deltako petrolio-isuriei buruzko artikulu hau da horren erakusgarri: “Desastre ecológico sin respuesta”, Mundo negro, 588.
zk., 2013ko urria, 22-26. or.
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hondakin horiek aktibo jarraitzen dute milaka urtez; beraz, hondakin horiek oso arriskutsuak dira, eta, gaur egun
oraindik, ez da konponbide onargarririk eman pertsonen eta ingurumenaren segurtasunaren ikuspegitik.
Azken batean, ez litzateke inolako gehiegikeria esatea gaur egun gure planetak jasaten dituen ingurumen-arazo
guztiak energiaren ekoizpenaren eta kontsumoaren ondorio direla.
Gainera, energia-kontsumoari dagokionez, gaur egun dugun ereduak etorkizunean eragin nabarmena —negatiboa— izango du baita ere. Ez soilik gure etorkizunean eta gure biloben etorkizunean; baita beste herri askoren
etorkizunean ere, beren inguru naturaleko lehengai energetikoen ustiapenaren ustezko etekinen probetxu aterako
ez duten arren, beren lurrak nola hondatzen dituzten eta beren duintasuna eta pertsona gisa duten etorkizuna
arriskuan nola jartzen den ikusiko baitute. Izan ere, erregai fosilen kontsumo neurrigabe horrek sortutako berotegiefektuko gasen igorpenen ondorio saihestezina da Lurraren berotzea, horrek ingurumenari eta gizarteari eragiten
dizkion inpaktu guztiak barne. Gauzak aldatzen ez badira, klima-aldaketa areagotu egingo da eta gero eta hondamendi natural gehiago gertatuko dira, hala nola uholdeak, basamortutzea, izotzen urtzea eta ozeanoen maila
igotzea10. Klima-ereduen aldaketak, halaber, elikagaien ekoizpenaren krisia areagotuko du. Zailtasun horiek guztiek
ondorioak ekarriko dituzte: gaixotasunak eta desorekak ugaldu egingo dira eta pobrezia areagotu egingo da.
Bestalde, 2.000 milioi pertsonak ez du energia-hornidura fidagarririk, eta, horren aurrean, munduko gutxiengo
batek energia-baliabide osoen hiru herenak kontsumitzen ditu11. Horra hor bidegabekeria izugarri bat, gaur egun
dugun energia-ereduaren ondorioz, egunez egun areagotu egiten dena.
Bi ekintzabide.- Lehenago ere esan dugunez, gaur egun dugun egoera aldatzea ez da soilik erabaki ekologiko bat;
erabaki solidarioa ere bada, mespretxua, ondasunen lapurreta eta eskubideen galera jasan duten herri askoren
aldekoa. Egoera horren aurrean, nahitaezkoa da bi bide hauek hartzea:
Alde batetik, energia-iturri garbi eta berriztagarrien aldeko apustu sendoa egin behar dugu: eguzki-energia, energia eolikoa, hidraulikoa, geotermikoa, marea-energia, etab. Energia horiek “garbiak” dira, ez baitute ia inolako ondorio kaltegarririk pertsonen osasunerako eta ingurumenerako; “berriztagarriak” dira, etengabe berritzen direlako
eta, beraz, agortezinak dira. Seguruak eta onuragarriak ere badira. Eta, aldi berean, bideragarriak dira ikuspegi
teknikotik eta ekonomikotik, hartu beharreko neurriak uste osoz hartzen badira batez ere.
Baina teknologiaren eta ingurumen-politika egokiaren aldeko apustua egitea ez da nahikoa. Norberaren erantzukizuna ere behar-beharrezkoa da: arazoaren kontzientzia hartu behar dugu eta gure bizitzetan kontsumo arduratsuko
ohiturak barneratu behar ditugu, energia aurreztearekin eta energiaren erabilera eraginkorrarekin lotutako ohiturak, gure kontsumoa arrazoizkoa izateko eta energia alferrik xahutzea saihesteko12.
Kontsumitzaileen presioak, energiaren kontsumoan ohiturak aldatzeak eta berrikuntza teknologikoak –elkarrekin
jokatuta, beti ere– ekar diezaiokete konponbidea hein handian gure ardura den egoera honi.
c. Garraioa
Europar Batasuneko txosten baten arabera, «garraioak gizartearen bihotzari berari eragiten dio [...] Gizartearen
funtzionamendua eta gizartearen izaera bera, hein handian, garraio-sistemaren kalitatearen eta diseinuaren

10 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/27/actualidad/1380271116_853994.html;
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20131001/sociedad/espana-sera-horno-2100-20131001.html
11 Iturria: http://www.ecodes.org/documentos/archivo/G_Cons_ARAGp.pdf
12 Argindarra zentzuz kontsumitzeko hamar gomendio: http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=9932&lang=es
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menpe dago»13. Gure kontsumo-gizartean zer gertatzen den ikusita, hobeto ulertzen da adierazpen horren esanahia. Izan ere, gai honen inguruan, gaur egun soka amaigabe bat dugula esan daiteke: merkatuen hedapenak
eta globalizazioak mugikortasunaren hazkunde geldiezina sortzen du, eta horrek garraio-sarea gero eta hobea
eta hedatuagoa izatea dakar. Baina, aldi berean, garraiorako gero eta aukera hobeak izateak globalizazioa eta
mugikortasuna areagotzen ditu, eta azken horiek gure gizarte garatu honetako oso ezaugarri esanguratsuak dira.
Energia-kontsumo handia.- Orain arte adierazitakoaz gain, garraioa energia gehien kontsumitzen duen sektoreetako bat dela esan behar da14, eta berotegi-efektuko gasen isurpena ere handia da. Horrez gain, garraiobideak hartzeko azpiegituren eraikuntzan eta horien mantenuan erabilitako energia nahiz ibilgailuak ekoizteko eta
horien balio-bizitza amaitutakoan horiek deuseztatzeko erabilitako kostu energetikoa kontuan harten baditugu,
garraioarekin lotutako energia-kontsumoa adierazi ohi dena baino askoz ere handiagoa da: Espainiaren kasuan,
herrialdeak kontsumitutako energia osoaren % 50 gainditzen du15. Hauek dira energia gehien kontsumitzen duten
garraiobideak, ordena honetan: auto pribatua, hegazkina eta abiadura handiko trena (AHT).
Abiadurak, beraz, oso kostu energetiko handia du, eta horrek justiziaren, herrien arteko berdintasunaren eta ingurumenaren aurkako erasoa dakar.
Ezinezkoa da epe ertainean eta, batez ere, epe luzean joera horiei eustea, berorien oinarri diren energia-baliabide
ez-berriztagarrien gero eta erabilera handiagoaren nahiz ekologian duten eraginaren eta gizartean sortzen dituzten
ondorioen erruz. Beraz, nahitaezkoa da joera hori aldatzea eta garraioaren eta mugikortasunaren garrantziari dagokionez ditugun planteamenduak modu esanguratsuan zuzentzea, bai eta garraioarekin lotutako arazoak konpontzeko modu zehatzak ere.
Izan ere, garraioak oso eragin negatiboa du gure osasunean. Motordun ibilgailuek atmosferara isuritako gai kutsatzaile askok eragin handia dute gizakion osasunean, eta, isuri horien kontzentrazioaren arabera, ondorioak arinagoak edo larriagoak dira. Aldiz, motorrik gabeko alternatibak –paseatzea, bizikleta...– oso osasungarriak dira, eta
ez dute inolako eraginik ingurumenean.
Bestalde, garraioen azpiegiturek toki asko behar dute, hirien hazkundea eta sakabanatzea sustatzen dute, eta
lurraldeak zatitzen dituzte, bioaniztasunerako oso ondorio negatiboak sortuz. Gainera, jarduketa horiek lurzoru
emankor erabilgarria murrizten dute, azpiegitura horiek haranen beheko aldeetan kokatu ohi baitira eta ur-ibilguei
larriki eragiten baitiete.
Bizi-eta gizarte-estilo berria.- Gaur egun toki batetik bestera mugitzeko dugun gero eta joera handiagoa birplanteatu behar dugu: modernitatearen ezaugarria dirudi, baina, kontrolatzen ez badugu, hondamendira eraman
gaitzake. Mugikortasunaren eta abiaduraren hazkunde etengabeak ez gaitu berdintasunera eta planeta zaintzera
eramango. Gainera, paradoxikoki, muga jakin bat igaro ondoren, garraioak aurrezten duguna baino denbora gehiago eskatzen digu, eta, itxura batean mugimendu-askatasuna eskaini arren, egiaz gure autonomia mugatzen doa
pixkana.
Urruntasunaren, abiaduraren eta motordun mugimenduaren hedapenaren aurka, hurbiltasunean eta lekualdatzeen
erritmoaren eta distantziaren neurketan oinarritutako planteamenduak sustatu beharko lirateke, motordun ibilgaie-

13 “Transporte en una Europa rápidamente cambiante”; cf. http://books.google.es/books?id=rK-VFUlVXFIC&pg=PA75&dq=%22el+tra
nsporte+afecta+al+coraz%C3%B3n%22&hl=es&sa=X&ei=tR9HUszWE6Pb7Aan5YGYBw&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=
%22el%20transporte%20afecta%20al%20coraz%C3%B3n%22&f=false
14 Europan, bigarrena, industriaren ondoren, kontsumo osoaren % 32; Espainian, lehenengoa, kontsumo osoaren % 40. Iturria: http://
www.cruzrojajuventud.org/pls/portal30/docs/PAGE/CRJ/CAMPANAS_CRJ_09_10/EAS_CONSUMO_CUIDADO/GU%CDA%20CONSUMO%20CUIDADO.PDF p. 66.
15 Ibidem
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gindako bidaiak murriztu beharko genituzke, ariketa fisikoa berreskuratzeko eta bultzatzeko; hau da, kalea elkarren
ondoan bizitzeko eta elkarren artean erlazionatzeko eremu publiko moduan ulertu behar dugu, eta ez mugitzeko
azpiegitura moduan.
Aldi berean, autoaren ustezko abantailak birplanteatu beharko genituzke, gero eta urrutiago eta azkarrago joateko
gure bulkadak –nahiko zentzugabeak– kontrolatuz; beharrezkoak ez diren garraio-azpiegitura gero eta handiagoak
eta azkarragoak eraikitzeko obsesioa ere aztertu beharko genuke; baliabide ez-berriztagarriak aurreztuko dituzten
garraiorako alternatiben ikerketan inbertitu beharko genuke, eta bizi-ohitura osasungarriagoak eta giza ikuspegitik
guztiontzat askiesgarriagoak eta bidezkoagoak izango direnak bultzatu beharko genituzke.
d. Nekazaritza eta abeltzaintza
Munduko gose-arazoa konpontzeko eta elikagai hobeak eta merkeagoak lortzeko aitzakiarekin, lurra lantzeko eta
animaliak hazteko modu jakin batzuk nagusitzen ari dira, nekazari-komunitate txikiak gogor erasotzen dituztenak,
bizimodu duina izateko duten aukera mugatuta ikusten baitute, eta euren garapen sozioekonomikoa erabat murriztuta; horrez gain, ohitura horiek arriskuan jartzen dute mende askotako lanaren ondoren ingurumenean lortutako
oreka.
Izan ere, garatzeko bidean dauden herrialdeetako lur emankorren azalera handiak, orain arte biziraupenerako
laboreetarako erabiltzen zirenak, iparraldeko enpresek erosi edo alokatu dituzte, esportaziora zuzendutako laboreak ezartzeko, herrialde aberatsetako kontsumitzaileen eskariari —publizitateak etengabe sustatutako eskaria—
erantzuteko asmoz. Beste batzuetan, iparraldeko etxaldeetarako pentsu-fabriketarako zerealak lantzen dituzte lur
horietan, edo, azken aldian, bioerregaiak ekoizteko erabilitako landareak. Kasu horietako edozeinetan, lurren betiko
jabeek lur horiek galtzen dituzte, sos gutxi batzuen truk gehienetan, eta, lurrekin batera, bizirauteko eta bizimodu
oparoagoa eta duinagoa lortzeko aukera ere galtzen dute. Bidegabekeria sozial larri horrek beste zoritxar deitoragarri batzuk ekartzen ditu berarekin, hala nola gosea, indarkeria, delinkuentzia, legez kanpoko landatzeak, etab.
Nekazaritzako elikagaien industrian erabiltzen diren teknologia berriek, bestalde, gero eta presentzia eta indar
handiagoa dute gure merkatuetan, teknologia horiek pertsonen osasunerako eta planetako bizitzarako dakartzaten
arriskuak behar bezala ebaluatu ez diren arren. Teknologia horiek ingeniaritza genetikoaren azken aurkikuntzetan
oinarrituta daude, eta hazi transgenikoak, pestizidak eta ongarri bereziak erabiltzen dituzte, teknologikoki oso aurreratuta dauden iparraldeko lantegietan ekoiztutakoak. Hala, bada, nekazaritzako elikagaien enpresa multinazional
gutxi batzuen boterea eta irabaziak izugarri handitu dira, eta, horren aurrean, herrialde pobretu askotako oreka
soziala arriskuan jarri da, eta baita herrialde garatuetako herritarren osasuna ere.
Haragiaren ekoizpena izugarri handia da, bestela ezinezkoa izango bailitzateke gizarte aberatsetako kontsumoari
eustea; kontsumo horrek erruz gainditzen du bizimodu osasungarrirako gomendatzen diren kopuruak, gehiegikeriak ohiko bihurtu dira. Horren adierazgarri dira aldian-aldian sortzen diren eskandaluak, inoiz guztiz argitzen
ez direnak: behi eroak, animaliak gizentzeko erabiltzen den klenbuterola, esnearen dioxinak, hegazti-haragiaren
hormonak…
Gehiegikeria sozial horiek nahiz ingurumenaren aurkakoak berotegietan garatzen den nekazaritzako plastiko azpiko laboreetan ere ikus daitezke: izugarrizko eragina dute paisaian, plastikoek, ongarriek, pestizidek eta erabiltzen
dituzten beste gai kimiko batzuek kutsadura-maila handiak eragiten dituzte, eta baita hondakin organikoek berek
ere. Askotan, ustiategi horiek ekoizpen- eta errentagarritasun-eredu dira, gaizki ordaindutako langileen kontura,
zoritxarrez; langile horiek etorkinak dira askotan, eta diru apur bat lortzeko edozein baldintzatan lan egitea onartzen
dute. Horrelako ekoizpenen atzean giza eskubideen urraketa ugari ikus daitezke, eta plastiko azpiko laborantza
horiek, gainera, gehiegizko esplotazioa jasaten duten akuiferoak gazitzen dituzte; hala, bada, modu tradizionalean
ekoiztutako produktuek baino zapore gutxiagoko eta are balio nutritibo gutxiagoko produktuak eramaten dituzte
merkatura. Beraz, ekoizpen mota horren abantaila bakarra komertziala da.
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Errealitate horien guztien atzeko arazoa nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizpen-eredu nagusia da, justizia soziala, osasun publikoa, naturaren errespetua eta animalia-bizitza kontuan hartzeko orduan axolagabekeriaz jokatzen
duten interes ekonomikoetan oinarritutakoa. Gizatasunik gabeko ekoizpen-sistema horretan, merkatu librearen eta
globalizazioaren dogmak nagusi dituen nekazaritza-politiketan oinarritutakoan, lehiakortasunaren logikak kostuak
merkatzeko eta etekinak biderkatzeko lasterketara eramaten ditu ekoizleak, ikuspuntu etikoak edo ekologikoak
baztertuz eta ondorio larriak eraginez.
Arazo horien guztien konponbidea elikagai ekologikoak –freskoak edo prozesatuak– kontsumitzearen aldeko apustua egitea litzateke, hau da, sozialki bidezkoa den modu batean lortutako nekazaritzako, abeltzaintzako eta industriako produktuak kontsumitzea, pertsonen osasunean ahalik eta eragin txikiena dutenak eta ingurune naturala
errespetatzen dutenak. Izan ere, elikagai bat “ekologikoa” dela esatea baliabide natural gutxien kontsumitzen
dituena dela esatea da, ekoizteko orduan energia gutxien gastatzen duelako eta gai toxiko gutxien dituelako.
Nekazaritza ekologikoak abantaila asko ditu: nekazaritzako sistemen iraunkortasuna sustatzen du, kostu soziala
eta ingurumenaren kaltea txikiagoak dira, eta tokiko biztanleengan gutxiago eragiten du; bestalde, lurzoruen kalitateari eta produktuen nutrizio-aberastasunari eusten die, aldaera tradizionalak zaintzen ditu, laborantza estentsibo
industrialek baino modu naturalagoan jokatzen du izurriteen aurrean, etab.
Kontsumitzeko orduan, produktuen zigilu ekologikoa hartu beharko genuke kontuan, gehiegi prozesatutako produktuak saihestu beharko genituzke, prozesu industrialak produktuak desnaturatzen baititu, eta kaltegarriak izan
daitezkeen osagaiak txertatzen baititu berorietan. Tokiko produktu ezagunak kontsumitzea litzateke egokiena.
e. Ura
Ur-baliabideak dira edozein eskualdetako gizarte-ongizatearen eta garapen ekonomikoaren oinarriak. Izan ere, ura
gizakion oinarrizko jardueretarako nahitaezkoa izateaz gain, pertsonek sustatzen dituzten produktu eta zerbitzu
guztien oinarria da.
Etxean nahiz beste esparru batzuetan, hala nola nekazaritzan edo industrian, erabiltzeko egokia den ura ibaietan,
lakuetan eta akuiferoetan aurki dezakegu, eta planetako ur-baliabide guztien % 1 baino gutxiago da.
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Nazio Batuen Ingurumen Programak (NBIP) jakinarazi du ezinezkoa dela gaur egun planetan dugun kontsumouraren eskariaren hazkundeari eustea16. Izan ere, gaur egun, gizakiak erabiltzeko egokia den ura agortu egin da
planetako hainbat tokitan, eta 2025. urte ingururako, munduko biztanleriaren bi herenak ur falta izango duela
aurreikusten da17. Ur gehiegi kontsumitzen dugu, baina, gainera, elementu horrekin lotutako beste arazo batzuk
ere badaude...
Klima-aldaketa.- Hurrengo hamarkadetan, Lurraren berotzeak –hein handian erregai fosilen neurrigabeko kontsumoarekin lotutakoa– ziklo hidrologikoari are gehiago eragingo diola kalkulatu da, eta urarekin lotutako hondamendi natural gehiago eta gogorragoak eragingo dituela: uholdeak eta lehorteak gertatuko dira, lurrazaleko izotza
urtuko da eta lur azpiko urak murriztu, ibai eta lakuetako batez besteko tenperatura handituko da...18 Oro har,
iparraldeko lurraldeetan uraren eskuragarritasuna handituko dela aurreikusten bada ere, hegoaldeko eta hegoekialdeko lurraldeek –pobreenak– jasango dituzte egoera horren ondorio larrienak, ur-baliabideak asko murriztuko
baitira inguru horietan eta, aldi berean, lehorteak areagotuko baitira. Hala, bada, gutxien kutsatu duten eta, beraz,
paradoxikoki, klima-aldaketan gutxien eragin duten inguruek –behar gehien dituztenak– jasango dituzte gehien
horren eraginak, inguru horien kokapen geografiko zehatzaren eta egoera horri eraginkortasunez aurre egiteko
baliabide ekonomiko eta teknologiko urrien ondorioz.
Baina klima-aldaketak are gehiago larriagotuko du munduko ur-urritasuna; eta, horrez gain, gizakion bizitzarako
funtsezkoak diren beste alderdi batzuetan ere eragin handia izango du, zeharka bada ere; honako hauetan, adibidez: ur gezako ekosistemak, energia-ekoizpena, nabigazioa, ureztatze-sistemak, turismoa... Horrek guztiak ondorio
larriak izango ditu pertsonen bizitza garatzeko oinarrizko jardueretan, hala nola familien biziraupenean, lurraren
lanketan, merkataritzako eta industriako jardueretan, aberastasun naturalen aprobetxamenduan (gero eta zailagoa
izango da), etab. Izan ere, NBEren arabera, 2050. urtean, beren jatorrizko eskualdeetan baliabide-urritasuna dutelako beren lurraldeetatik alde egin beharko duten pertsonen kopurua 150 milioikoa izan daiteke.
Uraren kutsadura.- Klima-aldaketaren zorigaiztoko ondorioak larriak izango badira uraren eta horrekin lotutako
baliabideen gain, uraren kontsumoarekin zuzenean lotuta dagoen beste arazo larri bat ere badugu: ur kutsatuena.
Planetako zenbait eskualdetan kalitate oneko ur gezaren eskuragarritasuna modu esanguratsuan murriztu da,
gizakiek, industriak eta nekazaritzak sortutako hondakinek eragindako kutsaduraren ondorioz. Hau da, arazoa ez
da soilik uraren kontsumo izugarria; horrez gain, kontsumoa axolagabea eta arduragabea da.
Gure esku-hartzerik gabe, ibaiek eta itsasoak ez lukete arazorik izango naturalki gerta daitezkeen kutsadura txikiak
berez garbitzeko. Hala ere, gizakiaren jarduerak dinamika natural hori aldatzen du, eta, horren ondorioz, toki zehatzetan hondakinak pilatzen dira eta ura kutsatu egiten da.
Bestalde, populatutako guneetatik hurbil kokatutako hornidura-iturriak agortzen ari direnez, gero eta urrutiagotik
ekarri behar da ura, eta horrek isuraldatzeak, urtegiak, kanalizazioak etab. egin beharra dakar. Lan horiek guztiek
eragin handia dute egiten diren inguruetan, eta, oro har, ez dira oso eraginkorrak izaten, ingurumenean ondorio
larriak izaten dituzte eta tentsioak sortzen dituzte ordura arte askotan elkar ezagutu ere egiten ez zuten biztanleen
artean.

16 Cf. http://www.pnuma.org/
17 Bi adibide argi: Aralgo lakuak, Erdialdeko Asian, eta Txad, Erdialdeko Afrikan; bi inguru horietan giza tragedia handiak gertatu dira; cf.,
esate baterako, http://www.clubdelamar.org/aral.htm; http://www.aguariosypueblos.org/papeldeaguas/lago-chad-elmar-de-aralafricano/ eta dokumentu gehiago,
18 Datu eta txosten ugari hemen: http://hispagua.cedex.es/
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Badira urarekin eta kontsumoarekin lotuta kontuan hartu beharreko beste arazo batzuk, esate baterako: ur azidoek
planetako eskualde industrializatuenetan duten eragin gero eta handiagoa edo urari ematen diogun edozein erabilerarekin lotutako lurruntzea, ur asko galtzen baita eta ur hori itsasora eroriko baita euri-forman.
Gestión sostenible del agua.- Goizean jaikitzen garenetik lotara joan arte ura erabiltzen dugu, zuzenean nahiz
zeharka, eta gure bizitzako jarduera guztiek beharrezkoa dute ura. Egia esan, inguruan dugun ia guztiak ura behar
izan du garatzeko edo ekoizteko, adibidez, elikagaiek, paperak, altzariek, jantziek, etxeko tresna elektrikoek...,
horiek guztiek ura behar izan dute existitzeko19.
Azken urteetan, “aztarna ekologikoa”20 deritzon kontzeptua garatu da, norbanako edo erakunde gisa gure ingurune
naturalean dugun inpaktua edo eragina kuantifikatzen duena eta batez besteko inpaktuarekin konparatzen duena.
Ur-kontsumoa da gure aztarna ekologikoa osatzen duten elementuetako bat.
Beraz, ur-kontsumo arduratsua egiteak gure eguneroko jardueretan ura alferrik galtzea saihesteko kontzientzia
hartzea inplikatzen du, gure kontsumoa ahalik eta gehien murriztuz, eta baita ekoizteko ura erabiltzen duten produktuen kontsumo kritikoa egitea ere.
Kontsumitzaile garen heinean, kontsumitzen ditugun produktuak ekoizterakoan eta banatzerakoan erabilitako ur
birtualaren kopuruaren gain eragin dezakegu, ekoizteko ur gehiago behar duten ondasunen eta zerbitzuen kontsumoa murriztuz edota enpresei ura kudeatzeko sistema eraginkorragoak, ekoizpen ekologikoko prozesuak eta
ekoizpenean zer ingurumen-jarraibide erabiltzen dituzten publikoki adieraziko duten etiketak ezartzeko eskatuz.
Norbanakoen ahaleginaz gain, kudeaketa publiko arduratsua ere beharrezkoa da, baliabideen erabilera ekosistemen zainketarekin bateratzeko. Erabilitako ura birziklatzea eta ahalik eta ur gehiena berrerabiltzea suposatzen du
horrek, eta baita ekosistemetatik ahalik eta kalterik txikiena eraginez erauztea ere, hau da, iturriak agortu gabe;
horrez gain, erabilitako ura egoera onargarrian itzuli behar zaio naturari, eta arazketa hori energia-gastu eta inpaktu ekologiko txikiena eraginez egin behar da. Bestalde, lurzorua zaindu egin behar da, bai eta ibai eta lakuetako
ertzetako landaredia ere, funtsezkoak baitira uraren arazketa naturalerako eta bioaniztasuna bermatzen baitute.
Ura ezinbesteko baliabidea da, urria eta baliotsua, eta inolako konturik izan gabe xahutzen ari gara. Ura aurreztu
behar dugu, baina ez soilik euririk egiten ez duenean, baizik eta beti, gure eguneroko kontsumoan. Planetako ur
gezaren erreserbak murrizten ari dira, kontsumitzeko orduan ditugun ohitura txarren ondorioz. Herrialde baten urondarea petrolioa baino baliotsuagoa izango denean –ez da asko falta horretarako– jabetuko gara horretaz, eta
orduan ura alferrik erabiltzeaz damutuko gara.
f. Hondakinak
Kontsumoak gero eta hondakin gehiago sortzea dakar, eta, denborak aurrera egin ahala, gero eta zailagoa da
hondakin horiei irtenbide egokia ematea.
Gizakiaren jarduerak sortutako eta botatzeko den edozein produkturi “hondakin” deritzogu. Hondakin gehienak, eta
arriskutsuenak, bereziki, hiri handietan sortzen dira, kontsumoaren tenpluak baitira.
19 Helburu horrekin, bi kontzeptu oso interesgarri proposatu dira: “ur birtuala” eta “aztarna hidrologikoa”; cf. http://www.agua.org.mx/
h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1270&Itemid=300048
20 http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/basics_introduction/
Espainian, Vida Sostenible Fundazioak aztarna neurtzeko sistema ona du:
http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/a1.asp
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Hondakin gehiegi.- Gure aitona-amonek kontsumitzen zituzten “bizi osorako” produktuetatik “erabili eta botatzeko” produktuetara igaro gara, gaur egungo produktuen bizitza erabilgarria gero eta motzagoa da20. Planteamendu
horiekin bat egiten dute hondakin gehiago sortzea eragiten duten gure gizarteko hainbat joerak: bilgarri gehiegi
erabiltzen ditugu, higienearen eta asepsia sanitarioaren aurreko neurriz gaineko kezka dugu, dosi bakarreko ontziak erabiltzen dira, etab. Gainera, gizateriaren hazkunde demografiko geldiezinaren, sektore industrialaren garapenaren eta globalizazioaren ondorioz, hondakinen sorrera etengabe ari da handitzen.
Hondakin mota asko daude —etxekoak, hiritarrak, industrialak, nekazaritzak eta abeltzaintzak sortutakoak, ospitaleetakoak, erradioaktiboak, etab.—, eta hondakin horietako bakoitzak tratamendu-aukera jakin bat eta arriskumaila desberdin bat du.
Hondakinen sorrerak pertsonen bizi-kalitateari eragiten dioten arazoak sortzen ditu: beste ezertarako erabili ezin diren gune handien okupazioa —zabortegiak, kontrolatuak eta kontrolatu gabeak—; hondakinen elementu toxikoen
ondorioz edo hondakinen osagaiak hartzitzean edo bilakaera kimikoa gertatzean lurzorua kutsatu egiten da; inguruko ur-ibilguak kutsatzen dira, eta lurpeko ur-geruza ere kaltetu daiteke; hondakinek askatutako metanoak
eta karbono-dioxidoak airea kutsatzen dute; usain txarrak sortzen dira; biztanleentzat eta animalientzat osasunarriskuak sor ditzakete, gaixotasunak ere kutsa baitaitezke; ikus-inpaktuak paisaian eragiten du, eta inguruetan
bestelako jarduerak egitea eragozten du...
Bestalde, kontrolatu gabeko hondakin organikoak usteltzeak, eta, nagusiki, edozein motatako hondakinen errausketa industrialak berotegi-efektuko gasen hedapena dakarte, proportzio nahiko handian, gainera.
Azken aldian, beste arazo bat azpimarratzen da behin eta berriro: herrialde garatuek Hirugarren Munduko herrialdeetara bidaltzen duten edozein motatako zaborra. Modu horretan, herrialde aberatsek enbarazu egiten dien
arazo bat saihesten dute, inolako ardurarik eta erantzukizunik gabe, eta, zaborrak bidaltzen dituzten herrialdeetan
kutsadura handia eragiteaz gain, arazo horrekin inolako zerikusirik ez duen tokiko biztanleengan osasun-arrisku
larria ere sortzen dute21. Helburu nagusitzat etekina ateratzeko asmoa izateak eta justizia eta pertsonen eskubideak
alde batera uzteak dakarrenaren beste erakusgarri bat baino ez da hori.
Era askotariko hondakinak.- Hondakin kopuru izugarriaren arazoari horien askotariko izaera erantsi behar zaio,
bai osaerari dagokionez (organikoak, ehungintzakoak, beira, plastikoa, papera, metala...) bai toxikotasunari dagokionez, kaltegabeak nahiz oso arriskutsuak aurki baititzakegu (produktu kimikoak, erradioaktiboak, ospitaleetako
hondakinak...).
Hondakin horiek modu arrazoituan kudeatzeko hiru bide erabil ditzakegu, hondakin moten arabera hobeto edo
okerrago egokitzen direnak, kasuan kasu: alde batetik, konpostajea dugu, hau da, hondakin organikoak konpost
bihurtzea, naturara inolako arriskurik gabe itzultzeko; bestetik, produktuak berrerabiltzeko benetako ahalegina
egin beharko litzateke, produktuen bizitza erabilgarria ahalik eta gehien luzatzeko; eta, aurrekoa ezinezkoa balitz,
produktu horiek birziklatzea komeniko litzateke, ekoizterakoan erabilitako lehengaiak ahal beste aprobetxatzeko.
Edo-zein modutan ere, ezinezkoa da hondakin guztiei tratamendu horiek aplikatzea, batzuek ez baitute horrelako
tratamendurik onartzen.

20 Produktu bat konpontzea berria erostea baino garestiago da, eta, askotan, berria erostean hobaria emango digute zaharrarengatik. Ikusi,
horren ildotik, dokumental interesgarri hau: “Comprar, tirar, comprar”, programatutako zaharkitzapenari buruzkoa; http://www.rtve.es/
alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/
21 Hona hemen egunkarietatik hartutako hainbat adibide: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/24/natura/1348506811.html;
http://es.globedia.com/chatarra-electronica-paises-europeos-estados-unidos-contaminan-tercer-mundo-ninos; http://www.bbc.
co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/08/100804_europa_exporta_basura_electronica_lh.shtml
Ghanara bidalitako zabor elektronikoari buruz: http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-ciberbasura-sin-fronteras/1432827/
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Hondakin organiko guztiekin konposta egin daiteke, zailtasun handirik gabe. Ontziak, aldiz, askotarikoak dira: beira
nahiko erraz birziklatzen da, hondakin gutxi sortzen ditu eta energia gutxi kontsumitzen du; papera ere birziklatu
egiten da, baina birziklatzeko prozesuan energia gehiago kontsumitzen da, eta, askotan, gai kutsatzaile batzuk
erabiltzen dira, kloroa adibidez, papera zuritzeko; plastikoak birziklatzeko zailtasun handiagoak daude, osagaien
aldetik oso desberdinak direlako eta birziklatzera oso zikin iristen direlako; bestalde, birziklatze kimikoaren alderdi
asko ez dira ondo ezagutzen, eta, gainera, energia asko kontsumitzen du, kutsatu egiten du eta kalitate txikiko
plastikoak sortzen ditu, eta horien erabilera oso murritza da; tetrabrikek, kartoizko, plastikozko eta aluminiozko
ontzi mistoek, baliabide asko kontsumitzen dituzte ekoizteko unean, ez dira berrerabilgarriak eta ez dira osorik
birziklatzen –zailtasun tekniko eta ingurumen-zailtasun handiak sortzen dituzte–; ontzi metalikoak birziklatzeko
beroriek ekoizteko erabilitako lehengaia hartu behar da kontuan; latorria, adibidez, nahiko erraz kudeatzen da,
baina aluminioa —ohikoa freskagarrietan, adibidez— kutsadura handia eragiten duten industrietan ekoizten da
–bauxita erauzten den unetik hasita–, eta industria horiek energia asko kontsumitzeaz gain, aluminiozko ontziak
ez dira berrerabilgarriak; aluminioa birziklatzea arazo larria da, beraz, eta erraustuz gero metal astunak eta arriskutsuak isurtzen dira atmosferara. Gure etxeetan ohikoak diren beste produktu kimiko batzuk —garbigarriak,
sendagaiak, intsektizidak, kosmetikoak, pinturak...— kontu handiz kontrolatu beharko genituzke, asko kutsatzen
baitute eta prozesu kimiko berezia eskatzen baitute; gainera, tratatzen den produktu zehatzaren arabera, zailtasun
jakin batzuk sortzen dira.

4. Zer egin daiteke?
Guztiok hartu behar dugu konpromisoa kontsumo arduratsuagoa modu aktiboan sustatzeko orduan, baina zeregina hobeto ikusteko eta antolatzeko, garrantzitsua iruditzen zaigu honako jarduketa-esparru hauetan aldi berean
aritzea:
• Pertsonala: pertsonak eta kontsumitzaileak gara merkatuko protagonista nagusiak. Horrek botere bat ematen
digu, eta, beraz, baita erantzukizun bat ere, gure kontsumo-estiloek enpresen jokabide jakin batzuk eragiten
eta indartzen dituzten neurrian. Horregatik, produktu bat erosten dugunean, kalitatea/kopurua/prezioa erlaziotik
harago joan behar dugu; gure kontsumoa maila orekatuetara murriztu behar dugu –sozialki eta ingurumenari
dagokionez–, gure beharrez gain, guztien beharrak ere kontuan izateko; kontzientzia kritikoa hartu behar dugu
gure beharren aurrean, eta kontsumitzeko eguneroko zereginean balio etikoak aplikatu behar ditugu; ondasun
materialetan oinarritzen ez den ongizate-eredu bat hautatu behar dugu; produktuen jatorriari, produktu horiek ekoizten dituzten pertsonen bizi-baldintzei nahiz pertsona horien eskubideei eta jasotzen dituzten ordainei
buruzko informazioa eskatu behar dugu eta informatuta egon behar dugu, baita produktu horiek ekoizteak ingurumenean dituen eraginari buruz ere; produktu eta produkzio-eragile bidezkoak eta solidarioak aukeratu behar
ditugu, jarrera baztertzaileak ez dituztenak, gatibu-lanak eta esplotazioa bultzatzen ez dutenak, eta pobretutako
edo sozialki, ekonomikoki edo finantzarioki baztertutako biztanleriak merkatura iristeko aukera bultzatuko dutenak.
• Soziala: pertsonak kontsumoaren arazoari buruz informatu, kontzientziatu eta sentiberatu behar dira, kontsumoohitura eutsi ezinak aldatzeko lan eginez, horien ordez, justizia unibertsala eta pertsonak eta natura errespetatzeko konpromiso aktiboa lortzeko ardura solidarioan oinarritutako jokabide arduratsuak nagusitzeko. Helburu hori
lortzeko tresnarik interesgarriena ingurumen-hezkuntza da, modalitate guztietan.
• Legedia: neurri politikoek eta legegintzarekin lotutakoek herritarren interesak islatu behar dituzte, eta administrazio publikoaren maila guztietan aplikatu behar dira, legebiltzarrean nahiz udal txikienetan. Hortaz, pertsonek,
enpresek, elkarteek eta gainerako erakundeek beren proposamenak egin behar dituzte, maila guztietan kontsumo arduratsua egiteko neurriak ahalik eta azkarren ezartzea bultzatuko duten legezko neurriak ezartzeko.
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• Teknologikoa: teknologia ezinbesteko laguntza da –botere handikoa– kontsumotik ondorioztatutako arazo asko
kudeatzeko orduan, hala nola kutsadura, birziklatzea, eraginkortasun energetikoa, hondakinen bilketa eta bereizketa, industria-ustiapenak, ikerkuntza, etab.
• Ekonomikoa: que incentiva o penaliza determinados comportamientos, según cómo sea su relación –favorable o desfavorable– con distintos aspectos del consumo responsable. Actuar de manera respetuosa con las
personas y el medioambiente ha de resultar siempre, no solo éticamente recomendable, sino económicamente
rentable, en forma de beneficios fiscales, subvención de determinados procesos, otros incentivos...
• Enpresak: enpresek funtsezko zeregina betetzen dute ekoizpen- eta kontsumo-eredu iraunkorrak sortzeko orduan. Horretarako, ekoizpen-prozesuak etengabe hobetu behar dituzte, eraginkorragoak eta ingurumenarekiko
“adiskidetsuagoak” eginez. Beren inguruarekiko konpromiso aktiboa izan behar dute, EGEren bidez (Enpresen
Gizarte Erantzukizuna). Beren antolamendu-sistemak hobetu behar dituzte: enpresa-demokrazia, kooperatibak.
Gero eta enpresa gehiagok zuzentzen dute beren negozioa gizartearen eta ingurumenaren hobekuntzara: gizarte-ekonomiako enpresak dira.
Dena den, une honetan gure gizartean nagusi den sistema ekonomikoak, errentagarritasun ekonomikoaren eta
etekinaren zerbitzura dagoenak soilik, pertsonak nahiz pertsonen duintasunarekin zerikusia duen oro baztertzen
du, eta irabazia da ekonomia horren erabaki guztien funtsezko irizpidea. Lege horrek bidegabekeriak eta gehiegikeriak baino ez ditu ekartzen, gizartean nahiz ingurumenean. Sistema ekonomiko honen barnean, kontsumoa
dago lehen mailan, izan ere, hazkunde ekonomikoak lotura zuzena du kontsumoaren igoerarekin, eta ekonomia
orokorra gidatzen duten irizpide berberekin sustatzen da hori ere, hau da, pertsonenganako eta ingurumenarekiko
inolako errespeturik gabe.
Jokaera horiek benetako amildegia sortzen ari dira bi pertsona talderen artean: asko kontsumitzen dutenen eta bizirauteko oinarrizko beharrei erantzun ezin dietenen artean. Izan ere, biztanleriaren % 15, herrialde aberatsenetan
bizi dena, mundu osoko kontsumoaren % 56ren erantzule da; eta, horren aurrean, munduko biztanleria pobreena,
% 40, soilik kontsumoaren % 11ren erantzule da; bestalde, % 40 pobre horrek ekoizten du herrialde aberatsetako
% 15 horrek kontsumitzen dituen oinarrizko produktuen % 7022.
Datu horiek eztabaidaezinak dira gaur egun, eta ezin ditugu gehiago atzeratu gure gizarte honetako kontsumoohiturak aldatuko dituzten eta gure planetako pertsona guztien bizi-kalitatean positiboki eragingo duten ekintzak.
Gai horri buruzko gogoeta modu globalean egin behar da, ondoren toki-mailako jarduketa pertsonal errazak, egunerokoak eta zehatzak garatzeko.
Solidaritatea bizi-jarrera bat dela esan dezakegu, eta nire edozein ekintzak, onerako edo txarrerako, ehunka pertsonarengan eragin dezakeela jabetzea dakar, ekintza hori kontzienteki egiten dudan edo ez kontuan izan gabe.
Solidaritatea kontuan hartuta bizitzeak, beraz, nigan modu zehatz batean jokatzera eramango nauten jarrera jakin
batzuk sortzen dituzten balioetan sinestea dakar.
Munduaren gaur egungo egoera, justiziaren eta solidaritatearen aurrean dugun iritzia, kontsumoarekiko premiazko
konpromiso bat hartzeko eskatzen ari zaigu premia handiz, eta ondoko uste honetan laburbil daiteke konpromiso
hori, dokumentu honen ondoriotzat har daitekeena: premiazkoa da gero eta kontsumo-ohitura arduratsuagoak eta
solidarioagoak hartzea eta sustatzea, eta horretan uste osoa izatea

22 Iturria: Proyderen barne-dokumentua.
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