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Aberatsen kontsumoak
pobreak are gehiago
pobretzen ditu
GOGOETA
Kontsumitzeko gure moduak 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.
Izan ere, “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. 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...
Zerbait egin beharko dugu gure planeta bizigarriagoa izan dadin eta
pertsona guztiak eta haien eskubide besterenezinak errespeta daitezen. Giza eskubideen errespetua eta baliabide naturalen trataera egokia sustatuko dituen kontsumo bat sustatu behar dugu.
• Testuan, zerk eman dizu atentzioa? Ados zaude? Zergatik?
• Zergatik uste duzu kontsumitzeko ekintza ez dela batere errugabea?
• Zer egin dezakegu pertsonekin eta beren eskubideekin begirunetsuagoa den planeta bat lortzeko?

OTOITZA
ERRAIAK
Emazkiguzu errai errukitsuak
giza zorigaitz ororen aurrean,
argi gaitzazu, egoki joka eta hitz egin diezaiogun
bakarrik eta babesik gabe dagoen senideari.
Lagun iezaguzu beti prest eta bihotz zabal azaltzen
zapaldua eta etsita sentitzen denarekin.
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Zure Eliza izan dadila, Jauna,
egiazko eta maitasunezko bizitoki,
askatasun, justizia eta bakezko bizitoki,
guztiek aurki dezaten berarengan
itxaropenez bizitzeko arrazoia.
Zure bila gabiltzanok jakin dezagula
aldien zantzuak bereizten,
eta hazi gaitezela
Ebanjelioarekiko leialtasunean.
Maitasunez geure gain har ditzagula
gizon-emakumeen larrialdi eta atsekabeak,
poz eta itxaropenak,
eta horrela, ager diezaiegula zure bidea,
adiskidetzera, barkamenera eta bakera daramana.
(V b/Vc Eukaristia otoitzetatik hartuta)

POBREAK,
ETA BETI
POBREAK
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Eredu sozioekonomiko
guztiz kaltegarria
GOGOETA
XX. mendearen erdialdetik, aberatsak gero eta aberatsago eta pobreak gero eta pobreago bihurtu dituen eredu
ekonomiko jakin bat finkatu da planeta osoan.
Azken urteetan hedatutako globalizazioak azkartu egin du prozesua. Herrialdeen arteko merkataritza-trukeak areagotu egin dira, kapitalen etengabeko trukea handiagoa da, eta multinazionalek gero eta botere handiagoa lortu
dute, eta gero eta indartsuagoak eta gutxiago dira.
Prozesu horretan, gizatasunaren galera gero eta sakonagoa da. Etekin ekonomikorik handiena lortzeak du lehentasuna; giza eskubideen eta ingurumenaren babesak ez du inolako interesik. Etikoaren eta errentagarriaren artean,
bigarrenak du, inolako zalantzarik gabe, lehentasuna.
“«Ez duzu inor hilko» aginduak giza bizitzaren balioa bermatzeko muga garbia ezartzen duen moduan, gaur egun
«bazterketaren eta zuzentasunik ezaren ekonomiari ez» esan behar diogu. Ekonomia horrek hil egiten du. Ezinezkoa da kalean hotzak hiltzen duen zahar bat notizia ez izatea eta, aldiz, bai burtsak bi puntu galtzea. Hori
bazterketa da. Ezin dugu onartu batzuek janaria botatzea, eta besteak goseak egotea. Hori zuzentasun eza da”.
(Ebanjelioaren poza, 53. zk.)

OTOITZA
MUNDUA
Munduko min guztiei,
zapalketa eta lotsa guztiei
begira jarri naiz.
Seme-alabek iraindutako ama
ikusten dut errekan;
abandonatuta, lehertuta, etsita hil da.
Senarrak iraindutako emaztea ikusten dut,
guduen, izurriteen, tiraniaren
ondorioak ikusten ditut,
martiriak eta atxilotuak ikusten ditut,
boteretsuek langileei, txiroei, beltzei e
giten dizkieten umilazioei eta
degradazioei begira nago.
Gauza horiei guztiei,
zitalkeria eta agonia amaigabe guztiei begira nago,
ikusten ditut, entzuten ditut,
eta mutu jarraitzen dut.
Walt Whitman
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Kontsumoa,
aldaketarako tresna
GOGOETA
Kontsumoa, gure kontsumoa, tresna pribilegiatua izan daiteke egoera sozioekonomikoa 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.
Guztiok dugu kontsumitzeko beharra, eta, beraz, guztiok har ditzakegu erabaki eraginkorrak; kontsumo arduratsua
pertsona ororen esku dago. Kontsumitzaile arduratsuek iraunkortasunean eta justizian oinarritutako beren mezua
helaraz diezaiekete ekoizleei. Kontsumo arduratsua presioa egiteko tresna moduan erabil daiteke merkatua kontrolatuta dutela pentsatzen duten enpresen aurrean; izan ere, botere handiena eskariak du, ez eskaintzak.
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.

KO
IRABAZTE
BIZIBIDEA
AK
AHALEGIN

A BIZIA KEN
EZ DIEZAZUL
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OTOITZA
ALDATUKO BANINTZ
Besteez pentsatzean nire pentsamoldea aldatuko banu,
bareago sentituko nintzateke.
Besteekiko nire jokamodua aldatuko banu,
zoriontsu egingo nituzke.
Kontsumitzeko nire modua aldatuko banu,
arduratsuagoa izango nintzateke, justuagoa.
Guztiak diren-direnean onartuko banitu, gutxiago sufrituko nuke.
Nire akatsak zokoratuz naizen bezala onartuko banu nire burua,
zenbatez hobea litzatekeen gure etxea, inguruko giroa…!
Erosten dudan aldi bakoitzean ahulak defenda ditzakedala
ulertuko banu, beste modu batera kontsumituko nuke.
Nire okerrak erabat ulertuko banitu, umilagoa nintzateke.
Beti besteen ongizatea desiratuko banu, zoriontsuagoa nintzateke.
Ingurumena eta natura zaindu nahi izango banitu,
nire jarrera aldatuko nuke gauzak erabiltzeko orduan.
Guztiengan alderdi positiboak bilatuko banitu,
bizitzeko duintasuna luke bizitzak.
Mundua maitatuko banu, aldatu egingo nuke.
Gutxiago kritikatuko banu, eta gehiago maitatu…
Aldatuko banintz…. mundua aldatuko litzateke

Janaria

ez da bota behar

2014
2015
6

2014
2015

BATXILERGOA

7

OTOITZAK

Kontsumo arduratsua
GOGOETA
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. Hauek dira kontsumo
arduratsuaren ezaugarri batzuk:
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. Kontsumo etikoak, gainera, soiltasunaren irizpidea ere hartzen du
barnean: gutxiago kontsumitzea eta soilik beharrezkoa dena baino ez erabiltzea.
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 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.

ERREALITATEA
Errealitateaz arduratzea.
Errealitatea geure gain hartzea.
Errealitatearen ardura geure egitea,
errukiaren bidetik.
(Ignacio Ellakuria)
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KOLPATU NIRE BIHOTZEKO MISERIA
Hauxe da, Jauna, nire otoitza:
Kolpatu, kolpatu nire bihotzeko miseriaren sustraiak.
Emadazu indarra,
nire pozak eta atsekabeak arin eramateko.
Emadazu indarra, nire maitasunak fruitu
baliagarriak emateko.
Emadazu indarra,
pobreak inoiz ez arbuiatzeko
eta errespetu gutxi dutenen boterearen
aurrean ez belaunikatzeko.
Emadazu indarra, egunerokotasunaren
txikitasunari buruz pentsarazteko.
Emadazu indarra, azken finean,
nire indar maitemindua
zure borondatearen zerbitzura jartzeko
(Rabindranath Tagore)
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Nekazari-komunitate txikien
aurkako erasoa.
GOGOETA
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.

OTOITZA
JAUNAK GOGOKO
DUEN BARAUA
Hauxe da Jaunak gogoko duen baraua:
injustiziaren kateak hautsi,
eta uztarri-hedeak etetea,
zapalduak libratu,
eta uztarri oro apurtzea,
gose denari zeure ogitik eman,
eta aterperik ez duen behartsua etxean hartzea,
biluzik dagoena jantzi
eta zeure gizakideari laguntzarik ez ukatzea.
Orduan, goiz-argiak bezala egingo duzu distira
eta zure gaitzak berehala sendatuko dira, justizia
izango duzu aurretik gidari
eta Jaunaren presentzia atzetik babesgarri.
Orduan, zuk dei egin
eta hark erantzun egingo dizu; zuk laguntza eskatu
eta hark esango: «Hemen nauzu».
(Isaias)
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Ur gehiegi kontsumitzen dugu
GOGOETA
Ur-baliabideak dira edozein eskualdetako gizarteongizatearen 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.
Nazio Batuen Ingurumen Programak (NBIP) jakinarazi du ezinezkoa dela gaur egun planetan dugun kontsumouraren eskariaren hazkundeari eustea. 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 da. Ur gehiegi kontsumitzen dugu.

OTOITZA
AHAL BADUT
Gauzaren bat egin ahal badut gaur,
zerbitzuren bat egin ahal badut,
zerbait ondo esana mintzo ahal badut,
esan niri, Jauna, nola egin
Giza hutsegiteren bat konpondu ahal
badut, hurkoari indarra eman ahal badiot,
hura kantuz alai ahal badut,
esan niri, Jauna, nola egin.
Zoritxarrekoren bati laguntza eman ahal badiot,
haren zama arindu ahal badut,
alaitasun gehiago barreia ahal badut,
esan niri, Jauna, nola egin.
(Grenville Kleiser)
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