
JATEN DUZUNAK
ERAIKITZEN EDO
SUNTSITZEN DU?

Tailer hau Mugarik Gabe

Nafarroako lan-taldeak

egin du proiektu honen

testuinguruan:

“Munduaren kontzientzia

kritikoaren sustapena

giza eskubideen ikuspegi

batekin”.

Mugarik Gabe Nafarroan urteak daramatzagu formazio-tailerrak,
dinamikak eta saioak prestatzen eta burutzen, bai beste kolektiboek eta
erakundeek eskatuta baita gure kabuz ere. Esperientzia guzti hori tailer
bilduma batean bildu eta sistematizatu nahi izan dugu, partekatu ahal
izateko eta errepikatu nahi duenak egin ditzan. Baliabide hau gure
hausnarketetatik sortu dugu, beraz, etengabe eraikitzen eta

errebisatzen ari garen materiala da, zeure hausnarketekin ere elikatzera
animatzen zaitugu.

Material hau gure ekintzek dakartzaten ondorioen inguruan hausnartu
eta eztabaidatu nahi duten pertsona eta kolektiboentzat baliagarria
izatea espero dugu, gure egunerokotasunean aldaketarako

konpromisoak hartu ahal izateko.

Tailer honetan – “Jaten duzunak eraikitzen edo suntsitzen du?”* - alderdi
ezberdinak jorratu nahi izan ditugu, eta horretarako hiru atal

proposatzen ditugu:

 Gaurko mapa, pertsona bakoitzaren egunerokotik abiatuta

kontzeptu eta egoera globalakoak aztertuko ditugu.

 Hausnarketarako, maparen alderdi adierazgarrienak aztertuz. Atal
honetan “orain” eta “hemen” momentuarekin dugun deskonexioaren
inguruan hitz egin nahi dugu, hau da, hainbat kontuen inguruan

hausnartu: jaten ditugun produktuak sasoikoak diren, bertakoak diren,
nork ekoizten dituen eta nola ekoizten diren dakigun...

 Geroko mapa, gure ingurune hurbilenak eskaintzen dizkigun aukerak
islatuz, pertsona bakoitzak har ditzakeen konpromisoak identifikatzeko,
norbanakoak zein kolektibokoak. Atal hau ondorengo esaldiak

laburbildu dezake: “Globalean pentsatu eta tokian ekin”, eta Zer egin
dezaket nik? edo Zer egin dezakegu guk? bezalako galderak

erantzunen ditugu.

Iraupen hurbildua: 90 minutu.

*Tailer hau izendatzeko ikastaro honen izenburua kopiatu dugu: “Soberanía
alimentaria: ¿lo que comemos construye o destruye?” Egitaraua, eta saioen
materialak eta bideoak esteka honetan ikus ditzakezu:
https://www.ucm.es/agroecologia/soberania.alimentaria

Aldi bereko finantzaketa:

Proiektua:
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Hasi baino lehen, mapa handi batzuk inprimatuta izatea ongi legoke, tokikoak zein globalak
(auzo/herria, estatua, kontinentea, mundua…) [3. eta 4. orrialdeak begiratu].

Tailer honetarako dinamizatzaile bat edo bi beharko ditugu, galderak egin eta argibideak
emanen dituztenak (hau ere modu kolektiboan egin daiteke, talde osoak har dezake ardura).

Ondoren, galdera eta argibide batzuk (nahiz eta argibide batzuek marraztea eskatzen duten,
adibidez, norbaitek uste badu hobe adieraziko duela bere burua, aurrera):

Marrazki guztiak horma-irudi batean jarriko ditugu. Hausnartzeko unea har dezakegu, edo
bestela bukaerarako utz dezakegu, mapa bukatzen dugunean.

*Gosaria aukeratu dugu produktu gutxiago erabiltzen ohi ditugulako eta gosariek antza
handiagoa izan dezaketelako, baina edozein otordu aukera daiteke, tailerra egiten dugun
momentuaren, taldearen edo landu nahi dugun gaiaren arabera.

Gaurko mapa

Nik gosaria jaso

eta garbitu dut

(10 minutu)

Nire bikoteak

gosaria prestatu

du (10 minutu)

Nire gosaria: kafe + torrada olio, tomate eta

urdaiazpikoarekin (15 minutu gosaltzeko)

 1- Zer gosaldu duzu gaur?*

Bakoitzak bere papera izanen du eta zer gosaldu duen marraztu beharko du:
produktuak, osagaiak…

2- Norekin gosaldu duzu? Nork prestatu du gosaria? Zenbat denbora behar izan duzu

gosaria prestatzeko, jasotzeko, garbitzeko…? Eta zenbat denbora behar izan duzu

gosaltzeko?

Bakarkako paper berean bakoitzak norekin gosaldu duen marraztuko du, hala nola
zenbat denbora inbertitu duen prozesu osoan (gosaldu baino lehen - prestaketa;
gosaldu bitartean; eta gosaldu eta gero - garbiketa, jasoketa…).

Hemen adibide bat:
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3- Non erosi / lortu dituzu elikagaiak?

Orain guztiok mapa berean marraztuko dugu. Auzo/herri/hiriko mapa izanen da.
Pertsona bakoitzak bere etxetik abiatzen diren marrak marraztuko ditu, elikagai horiek
lortzeko egin duen ibilbidea islatuz (harategiraino, supermerkaturaino, baratzeraino…),
eta joan-etorri horiek egiteko zer garraiobide erabili duen ere islatuko du (autoz,
oinez…).

Hemen adibide bat:

4- Non ekoiztu dira elikagai horiek?

Gosari guztietako elikagai guztien artean gutxi batzuk aukeratuko ditugu mapan
ekoiztu diren tokitik erosi edo lortu dugun tokiraino egin duten ibilbidea islatzeko.
Ibilbide horietan zer garraiobide erabili den ere islatu dezakegu (kamioi, itsasontzi…).
Gerta liteke nondik datozen ez jakitea (honen inguruan ere hausnartu dezakegu:
desinformazioa), horregatik, atal honen amaieran zerrenda bat gehitu dugu elikagai
batzuen jatorri ohikoenak ezagutarazteko [5. orrialdea begiratu].

Eskala txikiko mapa batean hasiko gara marrazten, Nafarroa, adibidez, eta hortik
hasita mapa gehiago erabiliko ditugu, behar izanez gero (mapa guztiak prest izanen
ditugu: estatukoa, kontinentekoa, mundukoa…).

Hurrengo orrialdean adibide bat:
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Aurreko adibideko gosaritik hainbat elikagai hautatu ditugu, beraien jatorria
azterkatzeko: olioa, tomatea, urdaiazpikoa eta kafea. Badakigu olioa eta tomatea
Nafarroatik datozela, baina urdaiazpikoaren jatorria islatzeko Nafarroako mapa ez da
nahikoa, eta estatuko mapa behar izan dugu, eta kaferako munduko mapa.

Mapa hau Gall-Peters proiekzioa da. Esfera bat (Lurra) mapa plano batean proiketatzerakoan,
halabeharrez distortsioak egonen dira, baina proiekzio batzuek beste batzuek baino distortsio gehiago
eragiten dituzte. Mercator proiekzioak (ohikoena) poloetatik hurbilen dauden lurraldeei espazio
handiagoa ematen die, hau da, Europako iparraldeak, Errusiak eta Kanadak diren baino askoz
handiagoak dirudite. Gall-Peters proiekzioak, aldiz, kontinente ezberdinetako eremuen proportzio
errealak hobe islatzen ditu.
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Zerrenda honetan gure gosariak osatzen dituzten elikagai batzuen jatorria jakinarazten dizuegu,

mapak osatzeko baliagarria delakoan.

 

 

[1] Munduko ahuakate esportazailerik handienak: https://www.freshplaza.es/article/9165776/los-10-mayores-

exportadores-mundiales-de-aguacate/

[2] Munduko kafe 10 ekoizlerik handienak – 2019: https://quecafe.info/mayores-productores-de-cafe-en-el-

mundo/

[3] Kakao-ale ekoizle nagusienak 2018an, ekoizpen balioaren arabera:

https://es.statista.com/estadisticas/636071/cacao-principales-productores-del-mundo-por-valor/

[4] Nazioarteko kakao azoka: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/ciei-

uh/20180517102233/MercadoInternacionalCacao.pdf

[5] Munduko ole ekoizle nagusienak: https://www.atlasbig.com/es-es/paises-por-produccion-de-avena

[6] Te ekoizle nagusienak: https://www.biotea.es/los-principales-paises-productores-de-te

Ahuakate

Ahuakate munduko herrialde esportatzailerik handienak Mexiko, Herbehereak, Peru eta

Espainia dira[1]. Baina, nahiz eta Espaina ahuakateko ekoizlerik handienen artean egon,

inportatu ere egiten du eta, neurri handi batean, Espainian kontsumitzen den ahuakatea

inportatua da.

Kafea

Kafe ekoizlerik handienak Brasil, Vietnam, Kolonbia, Indonesia, Honduras, Etiopia, India,

Uganda, Mexiko eta Peru dira[2].

Kakao

Kakao ekoizlerik handienak Indonesia, Txina, Kamerun, Brasil, Venezuela, Peru, Costa de

Marfil, Errepublika Dominikarra, Kolonbia eta Nigeria dira[3]. Hala ere, txokolatea eta

kakaoa ezberdindu behar dira, kakaoa ekoizten dutenak eta eraldatu eta kontsumitzen

dutenak ez direlako berdinak. Txokolate ekoizlerik handienen artean Holanda, Alemania,

Belgika eta Frantzia daude[4]. Izan ere, Brasilen kontsumitzen den txokolatea, adibidez,

nahiz eta kakao hori Brasildik etorri, Europako herrialdeek eraldatu dute, beraz, joateko

eta bueltatzeko bidea egin du.

Oloa

Espainia munduko lehenengo 10 ekoizleen artean topatzen dugu[5]. Esan dezakegu

Espainian ekoizten den oloa hemen kontsumitzen dela, ez duelako asko esportatzen

(baina bai agertzen dela oloa gehien inportatzen duten 10 herrialdeen artean).

Te

Munduko %60a Txinak eta Indiak ekoizten dute. Ondoren, Keniak, Sri Lankak, Vietnamek,

Indonesiak eta Japoniak[6].
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Hausnarketarako

 Zer antzekotasun eta desberdintasun ikusten ditugu gosarien artean?

Bakoitzak inbertitu duen denborari erreparatuz, sumatu al dugu zerbait deigarririk? (genero
rolak, gosariari eskainitako denbora, garrantzia ematen diogun...).

 Sumatu al dugu zerbait deigarririk?

 Ba al dakigu non ekoizten diren kontsumitzen ditugun elikagaiak? Galdera horri erantzutea
zaila egin al zaigu?

 Nork ekoiztu ditu elikagai horiek? Nola irudikatzen dugu ekoizle hori? Lantzen dituen lurren
jabea al da?

 Elikagai kilometriko hauek dituzten eraginak irudika ditzakegu?

  Noiz ekoiztu dute elikagai hori? Ba al dakigu noiz ereiten eta uzta noiz biltzen den? Ba al
dakigu zeintzuk diren sasoiko produktuak?

 Ba al dago gure mapetan gustatu ez zaigun zerbait?

Marraztu ditugun mapak ikusita gure hausnarketak partekatuko ditugu. Espazio irekia utz
dezakegu, berezko hausnarketak atera dadila, edo parte hartzea sustatzeko galderak egin
ditzakegu. Galdera batzuk proposatzen dizkizuegu, baliagarriak direlakoan.

Lehenengo marrazkia ikusita, gosariarena, gai hauen inguruan hausnartu dezakegu:

 

Mapei erreparatzen badiegu, mintzagai hauek izan ditzakegu:

 

Errealitatea gordina da: ez dakigu non ekoizten diren kontsumitzen ditugun elikagaiak. Izan
ere, harritu egiten gara kontsumitzen ditugun elikagai gehienek batez beste 5.000 km
bidaiatzen dutela ikasten dugunean.

 

Munduan jaten den %70a ekoizle txikiek ekoiztu dute (eta ekoizle txikien %70a emakumeak
dira). Hala ere, munduko biztanleen %6a lurren %65aren jabe da.

 

Eraginak askotarikoak dira: ingurunekoak, sozialak, ekonomikoak… Informatu nahi izatea
lehenengo pauso bat da, kuriositatea baldin baduzue ahuakateari buruzko dokumental bat
partekatzen dizuegu: El aguacate: el lado oscuro del superalimento:
https://www.youtube.com/watch?v=lWqUSGJg1eU

 

Sasoiko produktuak irakasten dizkiguten egutegi eta infografia asko dago, eredu gisa:
https://elpuenteviejo.es/come-lo-que-viene-aqui-tienes-el-calendario-de-temporada/
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Zer aukera identifikatzen ditugu mapa honetan?

Zer aldaketa egin nahi dituzu? Saiatu ahalik eta zehatzenak izaten, handinahiegiak badira
zailago eginen zaizulako burutzea.

Elikart, Nafarroako erkidegoko elikaduraren jendarte-egituraren kartografia:
http://www.elikart.org/hasiera.html

Gehien harritzen gaituen kontua jaten dugunaren inguruko informazio falta baldin bada,
honen inguruan ikertzeko konpromisoa ere har dezakegu: nondik datozen elikagaiak, nork
ekoizten dituen… Ikerketa-prozesu hau modu kolektiboan ere egin daiteke.

Badugu egungo “argazkia” eta gustatu ez zaizkigun kontuak ere identifikatu ditugu, eta orain
zer?
Modu positiboan eta zapore gozoarekin bukatzeko, egin ditzakegun aldaketak bilduko dituen
mapa eginen dugu, eta horrela gehiago gustatu dakigun argazkia lortu. Oraingoan paper txuri
bat izanen dugu eta taldeak berak erabaki behar du zer mapa marraztu: auzoa, herria, hiria,
komunitatea… (gero eta txikiago, orduan eta errazago izanen da aldaketa egingarriak islatzea).

Pertsona bakoitzak aldaketak egiteko baliagarriak izan daitekeen bere inguruari buruzko
ezagutza partekatuko du: adibidez, zonaldeko ekoizleak, denda ekologikoak eta km-0koak,
azokak, kontsumo-taldeak… Modu honetan, “aukeren” mapa sortuko dugu, eta agian
ezagutzen ez genituen aukera berriak ezagutuko ditugu.

Gustatu ez zaizkigun kontu horiek aldatzeko pertsona bakoitzak esan ditzake zer aldaketa
hartu nahi eta ahal ditu. Adibidez: “hemendik aurrera supermerkatuan erosi beharrean,
marmelada nire auzokideari erosiko diot”.
Aldaketak ere talde mailan pentsa daitezke (adibidez, kontsumo-talde bat sortu, baratze
komunitarioen inguruan jabetu…).

Osagarri gisa esteka bat partekatzen dizuegu, eta proposamen bat ere luzatzen dizuegu,
tailerrari jarraipena eman nahi izanez gero:

Geroko mapa

"Norbanako ekintzek gehitzen dute, baina soilik ekintza
kolektiboak eraldatzen du" Anreu Escrivá eta Asier Arias
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Web orria: www.mugarikgabenafarroa.org

Telegram kanala: https://t.me/mugarikgabenafarroa

E-posta/ Tfnoa: info@mugarikgabenafarroa.org / 948 10 73 37

Informazio gehiago / Kontaktua:

http://www.elikart.org/hasiera.html
http://www.mugarikgabenafarroa.org/
https://t.me/mugarikgabenafarroa
http://mugarikgabenafarroa.org/

