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Kontsumo arduratsua
HELBURUAK
• Aurrez aurre aurkituko dituzten kontsumo-errealitateak ikustaraztea haurrei, eta kontsumitzeko modu arduratsuago batera bideratzea, kontsumitzeko orduan burua eta bihotza gehiago erabil ditzaten.
• Oinarrizko beharrak eta guk sortutako beharrak zein diren bereizteko gonbita egitea.
• Modu arduratsuago batean kontsumitzen hasteko, ohitura eta jokabide xume batzuk aldatzen hastea.

MATERIALAK
• Kartoi mehea.
• Arkatz markatzaileak eta bolalumak.
• Guraizeak.
• Kola.
• Aldizkari zaharrak.
• Gominola bat haur bakoitzeko.
• Bi poltsa (gominolak gordetzeko).
• Eranskinaren fotokopia bat haur bakoitzeko.

GARAPENA
Saioaren lehen zatian, apeta edo gutizia diogunean zer ulertzen dugun eta beharra diogunean zertaz ari garen
bereizten saiatuko gara.
Zenbat neska-mutiko dauden kontuan hartuta, bospasei laguneko taldeak egin ditzakegu, horrela guztiek parte
hartzeko aukera handiagoa izan dezaten.
Erditik zatitutako kartoi mehe batean, apetazko gauzak eta beharrezkoak direnak bereiziko ditugu. Horretarako,
aldizkarietako ebakinak erabil ditzakegu, marrazkiak egin ditzakegu edo idatziz ere jaso ditzakegu.
Talde guztiek amaitu dutenean, egindakoa bateratuko dugu, eta taldeek zer dioten entzungo dugu.
Helburua hauxe da: guztion artean eta begiralearen gidaritzapean, BEHARRA eta APETA bereiztea. Interesgarria
litzateke beren egunez eguneko bizimoduko adibideak, azkena erositako gauzenak, jostailuenak edota dituzten
gauzenak ematea, eta bi multzo horietan sailkatzea gero horiek guztiak. Dituzten gauza asko eta asko gehiago
direla apetaz erositakoak beharrezkoak baino ikusarazi nahi diegu, baina gaizki sentiarazi gabe, ez baitu ezertarako
balio horrek; gehiago da esker ona adierazteko bidea ematea eta zeinen zorionekoak garen ikusaraztea.
Zeinen zorionekoak garen ikusarazi ondoren, saioaren bigarren zatiari ekingo diogu. Behar eta nahi dugun guztia
eskura dugun toki batean jaio gara, zorionez. Baina zer egiten dugu guk adinako suerterik izan ez dutenekin?
Etxean edo eskolan bidegabea den zerbait ikusten dugunean, zer egiten dugu? Zergatik daude guk adinako suerterik izan ez dute umeak?
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DINAMIKA
Bi azpitalde osatuko ditugu. Gominolaz betetako bi poltsa ditugu. Haur bakoitzarentzat gominola bat dagoela esango diegu, baina poltsa batean gominolen ¾ daude, eta bestean, berriz, ¼. Talde bakoitzari poltsa bat emango zaio,
eta beraien artean banatu behar dituztela esango diegu; bakoitzarentzat bat dagoela, eta, jaten hasteko, guztiek
beren gominola izan arte zain egon behar dutela esango diegu, bestela, ez bailitzateke justua. Berehala ohartuko
dira taldeetako batean gominola gehiegi dagoela eta bestean batzuk falta direla.
Esango diegu imajinatzeko ez direla gominolak soilik, ez daudela apetazko gauzak soilik. Beharrezko gauzak ere
badaude: ura, janariak... Horrelako zerbait gertatzen da gure munduan. Arrazoiak arrazoi (ez gara horretan sartuko,
bestela luzeegi joko bailiguke saioak), talde bat zorioneko suertatu da, behar duena baino gominola gehiago baitu;
besteak, aldiz, gominola gutxiegi ditu.
Garrantzia, orain, beste zerbaitek du: zer egingo dugu guk?
Argi dago irtenbidea: helburua guztiok gominola bana izatea bada, gehien duen taldeak gutxien duen taldearekin
banatu beharko ditu. Horixe gertatzen da gure munduan ere: gauzak ez daude ongi banatuta, eta, askotan, gizonemakumeok are gehiago nahasten ditugu gauzak, are okerrago banatzen baititugu. Modu egoki batean bizitzeko
behar ditugun ia gauza guztiei dagokienez, guztiok ongi bizitzeko adina dago. Guztiok behar duguna soilik hartzen
badugu, eta ez nahi duguna, nahikoa legoke guztiok ondo bizitzeko. Gutarikoren batek apeta hutsez gominola
bakarra hartu beharrean bi hartu izan balitu, beste norbait gominolarik gabe geldituko zen.
Baina, noski, hori eskala handian gertatzen da! Eta gu haurrak gara... Egin dezakegu ezer? Erantzuna argia da: bai.
Begiak irekita, adi egon gaitezke, bene-benetan beharrezkoa duguna zer den eta beharrezko ez izan arren apeta
hutsez zer daukagun bereizteko. Are gehiago, guk horiek izateak beste norbaitek bizitzeko beharrezkoa duena ez
izatea adierazten badu.
Saioaren hirugarren zatian, baliabideak guztion artean hobeto banatu ahal izateko gure egunez egunekoan zer
jarrera eta jokabide hobetu ditzakegun aztertuko dugu, guri, zorionez, “gominola” gehien dituen taldean egotea
egokitu baitzaigu.
Horretarako, hauxe galdetuko diogu gure buruari:
Ondo bizitzeko beharrezkoak diren zer gauza erabiltzen ditugu guk gure egunerokoan? Interesgarria litzateke hitz
hauek irtetea: (gehiago irteten badira, hobe)
• Ura.
• Energia/elektrizitatea.
• Janaria/elikagaiak.
Nola jokatu behar dugu horiek erabiltzerakoan?
Amaitzeko, erantsitako dokumentua aztertuko dugu elkarrekin, eta gure jokabideetatik egokiak zein liratekeen eta
zein ez zehaztuko dugu. Besterik bururatzen zaigu?
1.- GELATIK IRTETEAN ARGIA ITZALI:

Jokabide zuzena. Ez daukagu argia zertan piztuta eduki, inork erabili behar ez badu.
2.- HORTZAK TXORROTA IREKITA DUGULA GARBITU:

Jokabide desegokia. Ura ondasun urria da, eta energia asko behar da ura arazteko eta gure etxeetara ekartzeko. Beraz, ez dugu alferrik erabili behar
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3.- EROSKETAK EGITERA ATERA

Bere horretan ez da jokabide desegokia, baina zer erosten dugu? Erosten duguna behar dugu benetan? Ona
da ingurumenerako?
4.- EROSKETEN ZERRENDA EGIN:

Etxetik erosi beharreko gauzen zerrenda hartuta irteten bagara, tentazioak edota gauza gehiegi erostea saihestuko dugu, batez ere supermerkatura goazenean; izan ere, gehiegi erosiz gero, galdu egin daiteke, eta
bota egin beharko dugu azkenean.
5.- DUTXATU:

Bainatu ordez dutxatu egiten bagara, ur gutxiago erabiliko dugu alferrik, eta beste modu batera erabili ahal
izango da ur hori.
6.- BAINATU:

Begiratu 5. puntua.
7.- LEIHOA IREKITA DUGULA BEROGAILUA PIZTUTA EDUKI:

Badu zentzurik horrek? Gela berotu nahi badugu, zergatik irekiko dugu leihoa? Neguan, energia asko gastatzen dugu, ez dugulako ondo erabiltzen.
8.- JANARIA ZERBITZATZERAKOAN BEGI-LUZEA IZAN:

Askotan jateko gogoak eta irrikak bultzatuta, urdailean sar daitekeena baino gehiago ateratzen dugu platerera, eta, gero, bota egiten dugu platerean sobera utzitakoa. Hobe da pixka bat gutxixeago ateratzea platerera
eta, gero, berriro hartzea, hala nahi badugu.
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Kontsumo arduratsua
HELBURUAK
• Aurrez aurre aurkituko dituzten kontsumo-errealitateak ikustaraztea gazteei, eta kontsumitzeko modu arduratsuago batera bideratzea, kontsumitzeko orduan burua eta bihotza gehiago erabil ditzaten.
• Beraien kabuz jokatzen eta pentsatzen has daitezen gonbidatzea. Kontsumo-gizarte honetan modu aktiboan
parte hartzen dutela eta beren aukeren barnean hautatzen has daitezkeela ikusaraztea.

MATERIALAK
• Gominola bat gazte bakoitzeko.
• Bi poltsa.
• Arbela eta klarionak.
• Eranskinaren kopia bat: Kontsumo arduratsua: gazteak

GARAPENA
Bi poltsa desberdinekin sartuko gara saiora. Bi talde osatuko ditugu, eta azalduko diegu bakoitzarentzat zerbait
dagoela poltsa horietan (gominola bat). Zotz egingo dugu, eta poltsa bat emango diogu talde bakoitzari. Poltsan
dagoena banatzeko esango diegu, gaurkoan ez duela bakoitzak gominola bat baino behar.
Berehala ohartuko dira talde batek gominolak sobera dituela, eta besteari falta zaizkiola. Zer egingo dugu? Gaurko
saiorako, bakoitzak gominola bat behar duela esan diegu; baina, hala ere, talde batean ez dute guztientzat gominola bana; eta beste taldeak, berriz, sobera ditu. Zer egingo dugu? Badirudi erantzunik normalena gominolak
guztien artean banatzea dela, eta gominolak sobera dituen taldeak falta dituenari ematea (egokia litzateke irtenbide
horretara beraiek iristea).
Gaurko saioan hizketagai izango dugunaren sinplifikazio handi bat baino ez da hori. Historian zehar gertatu diren
hainbat gauzaren ondorioz eta, bereziki, gerren, interes egoisten, bidegabeko egoeren eta abarren ondorioz (horietako asko gizakiak berak sortu ditu), “litxarreriaz betetako bi poltsa” ditugu gaur egun, litxarreriak oso modu
traketsean banatuta dituzten bi poltsa. Baina litxarreriak soilik ez badira eta gominolen ordez modu duin batean
bizitzeko beharrezkoak diren gauzez ari bagara, orduan zer? Bizitzeko behar ditugun gauzez ari bagara, uraz, energiaz, hezkuntzaz edota osasunaz, esate baterako?
Gutxi gorabehera, egoera horretan gaude gaur egun. Eta kontua zera da: zer egiten dugu guk produktu, zerbitzu
eta behar horiekin? Guztion artean banatzen ditugu? Edo batzuek behar dutena baino gehiago erabiltzen dute, eta
beste batzuk ezer gabe uzten dira, gominolen kasuan gerta zitekeen bezala?
Materialen, produktuen eta zerbitzuen truke hori sistema sozioekonomiko konplexu bati esker gauzatzen da, eta
azkenaldian telebistan eta komunikabideetan maiz entzuten ditugun bost duroko hainbat hitz biltzen ditu sistema
horrek: globalizazioa, merkatuak, interes ekonomikoak, kanpo-zorra, arrisku-prima, kontsumo-gizartea…
Eta kontua da, gauzak gero eta berdintasun handiagoz egin beharrean, guztia alderantziz egiten ari garela:
Eta gu, non kokatzen gara gu ingurumaria horretan?
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Oraingoz, kontsumitzaileak gara nagusiki. Baina zer da kontsumoa? Guztiok entzun duzue inoiz hitz hori, ziur. Ideiajasa baten bidez, hitz hori definitzen saiatuko gara. Saioan zehar aterako zaizkigun hitzak idatziz jasoko ditugu,
kontsumo hitzaren definiziora hurbiltzeko gai garen arte.
Kontsumo: (Latineko cosumere hitzetik dator, eta gastatu edo suntsitu esan nahi du) kontsumitzea edo gastatzea
da, iraupen gutxiko produktuak eta beste gai batzuk nahiz ondasun eta zerbitzuak (energia, adibidez) gastatu eta
kontsumitzeko ekintza eta horren ondorioa, kontsumitu aditzak lehen eta bigarren mailako beharrak asetzeko produktu eta zerbitzu horiek erabiltzea esan nahi duela aintzat hartuta.
Definizioan ikusi dugunez, kontsumoa ezer txarra ez bada, zergatik bihurtzen da arazo? Kontsumismoaz dihardugunean, zergatik ulertzen dugu zerbait txarra balitz bezala?
Kontsumoak okerreko bidea hartzen duenean sortzen da arazoa, pertsonentzako tresna izateari uzten dioenean eta
bere baitan xede bihurtzen denean. Gure kontsumitzeko moduak besteengan eragin negatiboa duenean, kontsumo
hori ondo erabiltzen ez dugunean. Beraz, “kontsumitzeko moduak” daude, eta, horra iritsita, abizena jar diezaiokegu hitz horri, eta Kontsumo Arduratsuaz hizketan has gaitezke.
Zer da Kontsumo Arduratsua? Gizakiak bere kontsumo-ohiturak bere behar errealetara, beste pertsonen beharretara eta planetaren beharretara egokitu behar dituela dio kontzeptu horrek, eta berdintasun soziala, justizia eta
ingurumena sustatuko duten aukerak hartu behar dituela.
Ildo horretatik, Kontsumo Arduratsuaren barnean kontsumitzeko hiru modu hauek biltzen direla ikusiko dugu:
kontsumo etiko eta kritikoa, kontsumo ekologikoa, eta kontsumo solidarioa.
Saioaren bigarren atal honetarako, hiru talde osatuko ditugu. Talde bakoitzak produktu bat sortu behar du (ez du
axola zer: jakiren bat, energia moduren bat, detergenteren bat..., bururatzen zaiena), baina hiru kontsumo mota
horiek, kontsumo etiko eta kritikoak, ekologikoak eta solidarioak, barnean hartzen dituzten irizpideei jarraituz kontsumitzeko aukera eman behar du produktu horrek; gainerako ikaskideei aurkeztuko diete gero, kontsumo mota
hori zertan datzan eta zergatik den arduratsua ere azalduz.
Talde bakoitzari fitxa bat emango diogu, egokitu zaion kontsumo motaren arabera (eranskinean: power point fitxategia). Eta has daitezela lanean!
Aurkezpena egiteko, hauek behar dituzte:
• Produktua izendatzeko izen egoki eta erakargarri bat.
• Produktua aurkezteko erabil daitekeen publizitateko irudi bat.
• Produktu horren deskribapena.
Saioa amaitzeko eta kontsumitzaile garen neurrian kalera irteten garenean berriro ere gure errealitatera itzuliko
garela aintzat hartuta, gogora ditzagun (edo ezagutu ezenean aurkez ditzagun) urrezko hiru arauak, une honetatik
bertatik has baikaitezke arau horiek aplikatzen, oraindik horretan hasi ez bagara. (Denbora badugu, hitz horiek
zein diren asmatzera bultza ditzakegu, urkatuaren jolasaren bidez eta, lorratz gisa, bakoitzaren definizioa emanez.
Adib.: M _ _ _ _ _ _ _(eta definizioa irakurriko dugu). Esaten dituzten letra okerren arabera, urkatuaren panpina
marraztuko dugu, edo hitza osatzen joango gara letra zuzena denean. Gauza bera egingo dugu beste bi arauei
dagozkien hitzekin ere.
• MURRIZTU: maila justu eta iraunkorrean kontsumitzea, kontsumitzen ditugun produktu eta zerbitzuek sortzen
dituzten hondakinak murriztea ere gogoan izanda. Ezinezkoa da kontsumoa hainbat eta hainbat komunitate eta
pertsona eskubiderik gabe utziz sustatzea, horrela jokatuz gero, miseria handiko eta duintasunik gabeko bizimodu batera kondenatuko baititugu eta ez baitute aurrera egiteko aukerarik izango. Bestalde, gure bizimodurako
balio pertsonal eta sozial gisa, soiltasuna hartu behar dugu.
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• BERRERABILI: produktu baten bizitza bere balio-bizitza amaitu arte luzatzea. Ikuspegi horretatik, ez dago produktu berri bat erostera joan beharrik, zaharrak erabat bere funtzioa betetzeari utzi arte. Bigarren eskuko dendak,
trukea eta hondatutako produktuak konpontzea oso baliagarri izan dira beste garai batzuetan, eta, Interneten
laguntzaz, aukera horiek berriro sustatzea komeniko litzateke.
• BIRZIKLATU: produktu baten balio-bizitza amaitu ondoren, materialak ekoizpen- eta kontsumo-ziklora biltzeko
berriro. Birziklatuta dauden edo birzikla daitezkeen materialekin egindako produktuak erostearen alde egitea
adierazten du horrek.
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Kontsumo arduratsua
HELBURUAK
• Gure kontsumo-ereduen inguruan kontzientzia kritikoa garatzea.
• Kontsumo arduragabearen eraginez sentiberatzea.
• Arduraz kontsumitzeko ohituren bidez, pertsonak mugiaraztea, gizartea aldatzeko eragile diren neurrian.

GARAPENA
1. KONTSUMO ARDURATSUAREN DEFINIZIORANTZ
Letra etzanez datozen testuak irakurriko ditugu, eta, guztion artean hitz eginez, testuotan “kontsumo arduratsuaren” ezaugarriak bilatzen saiatuko gara. Ahal izanez gero, arbelean edo orri batean ekarpenak bilduko ditu norbaitek, guztien artean definizio zabal bat egiten saiatzeko.
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.
Premiazkoa da horretaz jabetzea eta egoera horri erantzukizunez eta eraginkortasunez aurre egitea; bestela, ezinezkoa izango da berdintasunean oinarritutako mundu bidezkoagoa eraikitzea.
Kontsumoaren arloan ematen ditugun erantzunetan, guztiok dugu erantzukizuna —gizabanakoak, familiak, taldeak, erakundeak, komunikabideak, enpresak, gobernuak...—, beste pertsona batzuei eragiten baitiete. Gure
kontsumitzeko jokabideak, beraz, gure ohiturak zehaztuko dituzten erabakiak dira. Aldi berean, erabaki horiek
egunerokoan hartzen ditugun balio handiko erabakiak dira, gizartea aldatzeko aukera eman dezaketenak.
Kontsumo arduratsua kontzientzia kritiko eta etiko batetik abiatzen da, giza eskubideak errespetatzeko erabaki
sendoa hartuta gauzatzen da, eta baliabide naturalak egoki tratatzera bideratzen da.
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.
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. 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. Ikuspuntu etikotik
bidezkoa den kontsumoa egiteko, beharrezkoa da kontsumitzaileak informazio egokia izatea.
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.
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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.

2. KONTSUMO ARDURATSUTIK HARAGO…
KONTSUMO ETIKO ETA SOLIDARIOA
Kontsumoak barnean hartzen dituen beste dimentsio batzuez hitz egingo du animatzaileak, eta, elkarrizketan zehar,
honako galdera hauei erantzungo diegu:
1. Kontsumo “mota” horiek kontsumo arduratsuaren barnean sartzen dira, edo ez dute loturarik kontsumo arduratsuarekin?
2. Gure kontsumo-ereduen barnean sartzen dira?
3. Zer egin dezakegu, gure egunez egunekoan txertatutako ohitura izan daitezen?
Kontsumo etiko-kritikoa

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.
Kontsumo ekologikoa

Ingurumena errespetatzen eta ingurumen hori zaintzen eta gordetzen duten produktuen kontsumoa da; ez dute gai
kimikorik edo genetikoki aldatutakorik, eta lurraren ziklo naturalen, tokiko baldintzen eta kultura-ohituren barnean
lantzen dira.
Kontsumo solidarioa

Produktu bat lantzeko edo zerbitzu bat eskaintzeko orduan garatu diren gizarte-harremanak eta lan-harremanak
kontuan hartzen ditu kontsumo mota honek; eta pobrezian edo baztertuta bizi direnen bizi-baldintzak hobetzera
zuzentzen da.
Elkarlanean oinarritutako kontsumoa

Kontzientzia kolektibo batetik abiatuta garatzen den kontsumoa da, zerbitzuak eta produktuak partekatzean, trukatzean eta berrerabiltzean oinarritzen dena
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.
Sei arauak betetzeko asmoa hartuta, erosketak ikusmolde horretatik egitea litzateke ideala, eta guztiok egin dezakegu hori. Hauxe da sei arau horien ardatza: gure bizimodua birpentsatzea eta behar duguna kontsumitzea;
ekonomia-sistema berregituratzea, pertsonek beharrezko dituzten produktuak ekoitz daitezen; kontsumoa maila
justu eta iraunkorretara murriztea, produktuen bizitza luzatzea eta beroriek berrerabiltzea, berorien balio-bizitza
amaitu arte; birziklatzea, produktuaren balio-bizitza amaitu ondoren ekoizpen- eta kontsumo-zikloan txertatzeko
berriro (teoria horretan oinarrituta landutako produktuak erostea ere adierazten du: papera, arropa…); produktu
horiek birbanatzea, munduko pertsona guztiek beroriek eskuratzeko aukera berak izan ditzaten. Hori egiteko mo-
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durik onena erosketetan lehentasuna bidezko merkataritzako saltokiei ematea da, eta beste merkataritza-sare
batzuetara jo behar denean, auzoko dendei eta tokiko enpresei ematea lehentasuna. Ekintza horiek guztiek
zuzen-zuzenean eragiten die gainerako guztiei ere.

3. GURE BIZITZAREN BARRENERANTZ
Pertsona bakoitzak asti pixka bat hartuko du, egun arrunt bateko kontsumo-ekintzak idatziz jartzeko edo beroriez
pentsatzeko (altxatu, gosaldu, dutxatu, etxetik beste norabait joan, dirua atera edo zerbait ordaindu...).
Hauxe galdetuko diogu gure buruari: benetan jabetzen gara egiten dugunez, hartu dugu inoiz asti pixka bat gure
ohiturek gizartean eta munduan zer eragin duten edo nola eragiten duten pentsatzeko? Gure ohiturak kontsumo
arduratsu batera iristeko erabaki bihurtuko dituzten aukera eta ekintzetan pentsatuko dugu, eta horiez hitz egingo
dugu.
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B aukera
Nori zuzentzen zaien: gurasoei, ikastetxeko tutoreei, begiraleei, boluntarioen taldeei, parrokiei…

Kontsumo arduratsua,
bidezkoagoa izango den mundu
iraunkor bat sortzeko tresna gisa
Goiburutzat “Pertsonak ere aintzat hartuko dituen kontsumo arduratsuaren alde” hartuta, pobretutako herrialdeen
garapenean, lurraren beraren iraunkortasunean eta etorkizuneko belaunaldietan gure ekoizpen eta kontsumoereduek dituzten eraginez sentiberatzen eta horren kontzientzia harrarazten ahaleginduko gara.
2014-2015 ikasturtean, gure zeregin hezitzailea betetzen jarraituko dugu, garapenerako hezkuntzarako kanpaina
honen bidez; eta, horretarako, ekintza-esparru berriari erreparatuko diogu bereziki, 2015. urtean Milurteko Helburuak amaitu ostean. Garapenerako agenda berri horretan, kontsumo arduratsua eta kontsumismoaren eragin
kaltegarriak ezarri dituzte zeharkako ardatz gisa adituek eta nazioarteko erakundeek, eta aberastutako herrialdeak
izango dira aldaketara horren protagonista nagusiak.
Kanpainako materialen artean ageri den gida, “Pertsonak ere aintzat hartuko dituen kontsumo arduratsuaren
alde” izenburua daramana, irakurtzea gomendatzen dizuegu. Oso erabilgarria izan daiteke ondoren proposatzen
dizkizuegun gai hauek lantzeko.

1. Kontsumo arduratsuari buruzko bideoen proiekzioa
¿Qué es el consumo responsable? http://www.youtube.com/watch?v=P1gYxoDRfF4
¿Qué necesitamos saber para ser consumidores responsables?
http://www.youtube.com/watch?v=M8-U0PuD6H8
Sorta baten barnean biltzen diren bi bideo horietan, oso ondo azaltzen da zer den kontsumo arduratsua eta nola
gauza dezakegun gure eguneroko bizimoduan.
Elkarrizketarako:
a) Ezer erosi aurretik zure erosketek zer ondorio dakartzaten pentsatu ohi duzu?
Nabarmendu beharreko zenbait esaldi:
––“Baliabide naturalak ez dira amaigabeak”.
––“Nora doa erosi dugun produktu hori, zabor bihurtzen denean?”
––“Erabili zeure harremanak gizarteari ekarpenak egiteko”.
––“Produktuen benetako prezioa beti ordaintzen da, modu batera edo bestera”.
––“Ez erori publizitatearen jokoan: asmatutako beharrak saltzen dituzte”.
––“Batzuentzat gutxiago kontsumitzea dena oinarrizko beharrak asetzeko aukera izatea da gehiengoarentzat”.
––“Ez dakigu zer erosten dugun”.
––“Produktu iraunkorrak edo bidezko merkataritzakoak ez daude jende gehienaren eskura”.
––“Aberatsa izan behar da kontsumitzaile arduratsu izateko?”
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Utz dezagun tarte bat, ezagutzen ditugun edo gure egunerokoan bizi ditugun bizipenak partekatzeko
b) Gure kontsumo-ekintzek hiru arlotan, ekonomian, gizartean eta ingurumenean, dituzten eraginak ere azter
daitezke (taldeetan, talde bakar batean edo banaka). Taldetan lan eginez gero, horietako bakoitzak esparru bat
har dezake, eta besteei azal diezaiekete gero egindakoa, gurutzatzen den punturik baden ikusteko
EKONOMI
ERAGINA

INGURUMEN
INGURUME
ERAGINA
N
ERAGINA

GIZARTE
ERAGINA

Ekintza horiek batez ere pobretutako herrialdeetan dituzten eraginei erreparatuko diegu (pertsonengan duten eragina, lurraldeetan dutena, edo garapenean). Debate edo eztabaidaren amaieran, eragin negatibo horiek murrizteko
irtenbideak proposatuko dira (positiboan adierazteko).

2. Janaria xahutzea
Ikusi honako bideo hau: “Menos despilfarro frente a la pobreza” (Informe Semanal, TVE, julio 2013):
http://www.youtube.com/watch?v=gqUoG4DtsnE
Informe Semanal-ek (TVE) egindako erreportaje bat da, Espainian Pobreziaren aurka kontzientzia osoz
kanpainaren esparruan janaria xahutzeari buruz egindakoa.
Kontraste modura, honako bideo hau proiektatuko da: “Pongamos a la comida primero”
http://www.youtube.com/watch?v=Ijhd8jMSgR4 (Banco Mundial, 2014).
Pobretutako herrialdeetan janaria eskuratzeko dituzten zailtasunez dihardu, eta zenbait irtenbide proposatzen ditu.
Bi bideoez hitz egingo dugu, aberastutako herrialdeetako xahuketaren eta pobretutako herrialdeetan janaria lortzeko dituzten zailtasunen artean konparazio bat eginez. Horretarako, orri zuri bat erabil dezakegu, bitan banatua:
hemen / han.
Gero, talde guztiaren artan, xahuketa hori geldiarazten lagundu dezaketen ekintza txikiak proposatuko dira.
*Debatea zuzentzeko zenbait datu:
––Aberastutako herrialdeetan, azken urteetan janarien prezioek izan duten gorakada % 10etik % 15era bitartekoa izan da, familien aurrekontuaren ikuspegitik; aitzitik, laguntzak jasotzen dituzten herrialdeetan, ehuneko
hori % 50etik % 90era bitartekoa da (horregatik, oinarrizko beste behar batzuk, hezkuntza edota osasuna,
esaterako, ase gabe geratzen dira, ez baitzaie horietarako aurrekonturik gelditzen ia).
––2015. urtearen ondorengo aldirako, janarien xahuketa arazo nagusitzat jotzen da garapen-agentzien artean,
bai eta Frantzisko aita santuaren entziklikan ere
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––FAOren kalkuluen arabera, askoz janari gehiago xahutzen da emaile diren herrialdeetan hartzaile diren herrialdeetan baino: Europan eta Ipar Amerikan, 95-115 kilo janari xahutzen dira pertsonako urtean; aldiz, Saharaz
hegoaldeko Afrikako herrialdeetan eta Asiaren hegoaldean eta hego-ekialdean, 6-11 kilo pertsonako urtean.
––FAOren esanetan, urtero 1400 milioi hektarea erabiltzen dira zaborretara botako diren janariak landatzeko;
nahikoa litzateke azalera hori munduan gose diren 1000 milioi pertsona inguru elikatzeko.
––Janarien xahuketak 750.000 milioi dolar inguruko galerak dakartza urtero.
––Azkenean zaborretara botako diren 1300 milioi tona elikagai horiek ekoizteko, 250 km3 ur behar dira urtero.
––Janari-hondakinak suntsitzeko moduak 3300 milioi tona CO2 sorrarazten ditu (berotegi-efektua duten gasen
igorpena).

3. Proposamenak
Aukerak:
––Egin kontsumo arduratsurako dekalogoa: ikasturtean zehar, dekalogo hori abian jartzen saiatuko gara.
Amaieran, dekalogo horren betetze mailari buruzko balioespena egin dezakegu.
––Egin kontsumo arduratsua “prestatzeko” errezetak
*[Bi proposamenetan, janarien xahuketa azpimarratuko da bereziki]

4. GOGOETA – 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.
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Eranskina
Beste baliabide batzuk:
––De consumir a consumidor responsable: http://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY
––Kontsumismoari eta hondakinak sortzeari buruzko animazio-bideoa: Man (Steve Cuts):
http://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
––Kontsumo Arduratsuaren Nazioarteko Eguna (SED): http://www.youtube.com/watch?v=rnmtVbmWTKc
––La historia de las cosas (español): http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY#t=1239
––Comprar, tirar, comprar (TVE):
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/
––El poder del consumo consciente: http://www.youtube.com/watch?v=uGyDA69ibTo
––“Pertsonak ere aintzat hartuko dituen kontsumo arduratsuaren alde” gida (kanpaina honetako materialen
artean).
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