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Atariko dosierra

Mugarik Gabe Nafarroatik ongi etorria ematen di-
zuegu Baratze Kritikora, beharrezkoa ez ezik, urgen-
tetzat ere hartzen dugun utopia baterako bidaia;
elikadura burujabetza eta pertsonen eta herrien ar-
teko berdintasuna.

Baratzea bizia ematen diguten elikagaiak lantzeko
eta loturak eta harremanak sortzeko dugun eremua
da. Gure Baratze Kritikoan, ideiak erein, gogoetak
ureztatu eta panelak uztatu ditugu. Eta hartatik ha-
rago begiratzen dugulako, inguratzen gaituena eta
geure burua zalantzan jartzeko, diogu kritikoa dela.

Panel bide hau ibiltzera gonbidatu nahi zaituztegu.
Bertan nekazaritzako elikagaien sistema ulertzeko oi-
narrizko ideiak eta eredu nagusiei eta ordezko aukerei
buruzko informazioa bildu ditugu. Ibil ezazue bidea
nekazariek ereiten dutenetik hasita pertsona batek
etxean lurraren fruitua kontsumitzen duen arte. Azken
finean, adi ezazue kontzientzia hartzeko eta zeuen
baratze kritikoa eraikitzeko deia.



Publizitatean eta komunikabide anitzetan sakontzen badugu, luzatu gabe egiaztatuko dugu elika-
gaien oraingo ekoizpen, banaketa eta kontsumo eredu nagusia nekazaritza eta elikagai sistema
ahal den hoberena delako ideia ziurtzat jotzen duten mitoetan oinarritzen dela. Gure gizarteetan
oso sustraiturik jarraitzen duten baina desegin beharra diren mitoetan. Hona garrantzitsuenetako
batzuk:

“Egungo eredua ahalik eta eraginkorrena da”
Eraginkortasun bitxia, urtean, Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakunde FAOren arabera,
giza kontsumorako ekoizten duen janariaren heren bat alferrik galtzen duen sistemarena: hau da,
1.300 milioi tona xahutzen du. Bankuak pobreziaren negozioari dagozkion bezala dagokio nekaza-
ritza-industria gosearen negozioari.

“Janaria lehen ez zen inoiz horren segurua izan”
Bai, segurtasunez hitz egiten digute, baina aldi berean egiazta dezakegu elikadura eskandaluak ez
direla bukatzen eta elikadurari loturiko gaitzak gero eta gehiago direla. Gizentasuna, diabetesa, bi-
hotz-hodietako arazoak, minbizia eta beste zenbait gaixotasun oso dieta prozesatu batekin erlazio-
naturik daude neurri batean.

“Egungo nekazaritza ereduak nekazariei egiten die on”
Non? Nekazaritza industriala agronegozioak eta agronegoziorako dago pentsaturik, eta lurra 
betidanik zaindu eta landu duten pertsona haien kalterako. Europan gero eta landa ustiategi ge-
hiago ixten da egunero. Arrazoia janaria saltzeko orduan gutxien irabazten duena ekoizten duena
izatea da.

“Askotariko produktu anitz artean aukeratzeko libreak gara”
Egia esan, askotarikoaren irudipenaren pean uniformetasuna ezkutatzen da. Nekazaritzan aritzen 
direnei mota guztietako hazi hibrido eta transgenikoak eskaintzen dizkiete. Supermerkatuan ezin
konta ahal jaki saltzen digute. Baina inoiz ez gintuen orain bezain labore gutxik elikatu. Mende soil
batean nekazaritza eta elikagai aniztasunaren %75 galdu dugu, FAOren arabera.
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Elikagaien egungo 
ekoizpen, banaketa eta 
kontsumo ereduaren 
mitoak argitzen

1



“Nekazaritza industrial eta intentsiboak, bere produktibitate
handiaz, gosea bukaraz dezake”
Elikadura Eskubiderako NBEko errelatore berezia izandako Jean Ziegler-en aburuz, munduan 12.000
milioi lagunentzako janaria dago eta guztiok 7.000 milioi gara. Baina zortzi pertsonetik bat gose da.
Nekazaritza industrialak arazoa bukarazten ahal duela egia bada, zergatik gertatzen da hori?

Nekazaritzako elikagaien sisteman elikagaiak merkantzia bihurtu dira. Landa eta mahaia lotzen di-
tuen katea elikadurarako eskubidea pribilegio bihurtu duten agronegozioko enpresa gutxi batzuen
esku dago. Ez da ekoizpen falta edo gainpopulazio arazorik, elikagaiak eskuratzekoa baizik.

Eredu ez oso eredugarri bat
Eredu hau ezin da hoberena izan aurreko guztiarengatik eta baliabideak gehiegi ustiatzen dituelako.
Gainera, horien merkaturatze eta pribatizatzeak pertsonak, eta elikagaiak ekoizten dituzten eta
ugaltzaileak eta zaintzaileak diren emakumeak batik bat, ikusezintasun eta balio-galera egoeran 
jartzen ditu.

Emakumeak, jatorrizko herrietan bereziki, lurrari buruzko jakintzaren, hazien, natur baliabideen
zaintzaren, e.a. edukitzaileak dira. Hortaz, subjektu aktiboa baina gutxietsia dira bizitzaren jasanga-
rritasunari dagokionez.

Hortaz, bizitzaren jasangarritasuna bilatzen badugu, ekoizpen, kontsumo eta banaketa ereduan 
aldaketak gertatu behar dira, lan guztiak aitortuz. Azken batean, lan kontzeptua berritu beharko da,
emakumeena bereziki, ekoizpen eta ugalketa zeregin guztiak aitortuz. Eredu aldaketa hori elikadura
burujabetzaren eskutik etorriko da.

Bibliografia
Duch, G. (2011). Sin lavarse las manos. Cuentos para antes de comer. Barcelona: Play Creatividad.

Fritz, T. (2012). Globalizar el hambre. Impactos de la Política Agrícola Común (PAC) y de las políticas
comerciales de la UE en la soberanía alimentaria y los países del Sur. Madrid: Ecologistas en Acción.

GRAIN (2012). El gran robo de los alimentos. Cómo las corporaciones controlan los alimentos,
acaparan la tierra y destruyen el clima. Barcelona: Icaria Editorial. 

Saporta, I. (2013). Comer puede matar. Barcelona: Editorial Debate.

Vivas, E. (2014). El negocio de la comida. ¿Quién controla nuestra alimentación?
Barcelona: Icaria Editorial.

Ziegler, J. (2012). Destrucción masiva. Geopolítica del hambre. Barcelona: Ediciones Península.

Ziegler, J. (2006). El imperio de la vergüenza. Madrid: Taurus.
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Nekazaritzako elikagaien industria en-
presa gutxi batzuek kontrolatzen dute, 
elikagaien geneetatik banaketa establezi-
menduetako apalategietaraino. Kontzen-
trazio horren ondorioa enpresa haiek
elikagaien mota eta kalitatea, diru kostua
eta ekoizteko era eta tokia definitzea da.
Nestle, Unilever (Axe, Rexona), Pepsico,
Cocacola, Mars, Grupo Danone, Asociated
British Foods, General Mills  eta Kellog
Company dira enpresa horietako batzuk.

Zein dira inperio korporatibo horren estrategiak?

Higiezinen burbuilatik elikadura burbuilara
Higiezinen burbuila 2008ko krisi ekonomikoaren hastapenetan hasi zenez geroztik, inbertsio funts anitzek in-
bertitzeko iturri berriak bilatu zituzten eta janaria aukeratu zuten. Hainbat inbertsio espekulatibo finantza
merkatuetara aldatu zen, non elikagai batzuen prezioak -zerealarena bereziki- erabakitzen baitira, eta horrek
elikagaien kostua handitzea eragin zuen.

Lurra negozio gisa
Diru beharra duten enpresak finantza merkatuetara joaten dira. Beste bat-
zuei akzioak saltzen dizkiete finantzazioa erdiesteko eta horrela diru hori
“garapen bidean” diren herrialdeetan lurren “lorpenean” inberti dezakete.
Izan ere, nekazaritzarako, elikadurarako eta edarietarako eta banaketarako
Zuzeneko Kanpo Inbertsioa era esponentzialean hazi da 2003az geroztik.
Horrek nekazaritzako elikagaien enpresa handiek “lurrak metatzea” eragi-
ten du, eta ondorioz, tokiko gizarte eta ekonomia ehunak hondatu eta po-
bretzea.

Joko arauak
Munduko Merkataritza Antolakundeak finkatzen ditu joko arauak. 
Alde batetik, merkatuen liberalizaziorako, muga-zergak eta landa ekoiz-
penerako laguntzak ezabatu eta gutxitzea exijitzen dute. Hala ere, bi es-
portatzaile handiek, AEBk eta EBk, Nekazaritza Politika Erkideko (NPE)
edo Farm Bill-eko laguntzak ematen dizkiete beren produktuei. Horrek
Hegoko merkatuak beren produktuez inbaditzea ahalbidetzen die eta
Iparreko nekazaritzak merkatu globaletan dituen aukerak indartzen ditu.

Beste alde batetik, Munduko Bankuak eta NDFk gastu publikoa gutxitzera eta garapen bidean diren herrial-
deetan enpresak desegin edo pribatizatzera behartzen duten egitura doikuntzako politikak aplikatzen 
dituzte, baita hainbat herrialde europarretan, Grezian, Portugalen eta estatu espainolean esaterako, 
aplikatzen diren herstura politikak ere.
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Nekazaritzako 
elikagaien negozioa
Aukeratu edo saltzen digutena 
jan egiten dugu?

2

“Elikagaien historiak bira
gaitzesgarri bat izan zuen
1991n, kontuari inork arreta
handirik jartzen ez zionean.
Urte horretan, Goldman
Sachs-ek* eguneroko gure
ogia inbertsio ederra 
litekeela erabaki zuen”. 

Frederick Kaufman,
“La burbuja alimentaria” artikuluaren egilea. .

*Goldman Sachs: munduko inbertsio eta balore banku talderik handienetako bat da.

“Badira elikagai batzuk 
zeinen prezioa etorkizu-
neko merkatuetan eta 
nazioarteko burtsetan 
finkatzen baita, zerealak,
kafea, kakaoa, soja… 
bereziki” .

Esther Vivas. 



Teknologia berriak kapitalaren zerbitzura
Teknologia berrien erabilera funtsezkoa izan da nekazaritzako elikagaien enpresen garapenerako. Lanaren ba-
naketa, deszentralizazioa eta enpresen antolakuntza gaitasunen gehikuntza areagotzea ahalbidetu dute.

Prozesu horretan egiteko nagusi izan du transgenikoak bioteknologiaren bitartez ekoizteak, enpresei produk-
tibitatea handitzea ahalbidetu baitie. Baina begirada biologia sintetikoa deritzotenean jarrita dago, hots, 
DNA oinarri diseinaturiko organismo eta materialak artifizialki sortzean. Lurraren defentsarako erakunde 
batzuk atzean enpresa handi batzuen interes ekonomikoak dituen jardun horrek ekar litzakeen arriskuez 
ohartarazten ari dira jada.

Teknologia mota horrek ondorio batzuk ditu: lurra lantzen dutenen diru-sarreren iturriak suntsitzea, landareen
abandonatzea, ekosistemetarako mehatxua -kimikoak eta ura kantitate handitan erabiltzeagatik-, fracking
teknikari (lurpetik gasa eta petrolioa ateratzeko haustura hidraulikoa) loturiko gehiegizko energia eskaera eta
lan baldintza txarren arriskua. Horretaz gain, ingeniaritza genetikoan bezala, elikadura segurtasuna ez dago
argi laborategiko organismoak sortzearen ezin iragarrizko ondorioengatik.

Jaten dugun ananaren zapore mingotsa
Ekoizpen, banaketa eta kontsumo prozesuak munduko edozein tokitan
kokatzen dira, teknologiaren garapena baliatuz. Enpresek bai baliabide-
etarako bai merkatuetarako irisgarritasunaren arabera definitzen dute
ekoizpen eremua. Horrela, lehenesten dituzten tokietan laneskua merke-
agoa da eta zerga onurak eta lan murrizketa gutxiago izaten dira. Ho-
rrek bultzaturik, garaiko produktu batzuk urte osoan egoten dira
merkatuan. 

Bibliografia
Delgado, M. (2010). El sistema agroalimentario globalizado: Imperios alimentarios y degra-
dación social y ecológica. Revista de Economía Crítica, 10, 32-61.

Webgrafia
ETC Group (2013). Biología Sintética: La bioeconomía del despojo y el hambre. Recuperado
de: http://www.etcgroup.org/es/content/biolog%C3%ADa-sint%C3%A9tica-la-
bioeconom%C3%ADa-del-despojo-y-el-hambre

G.G.U. (2015, Agosto 9). El precio, según la bolsa de Chicago. Diario de Burgos. Recuperado
de: http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z9791601B-B224-2AC0
8749FF195598CDF1/20150809/precio/bolsa/chicago.

Reuters (2011, Febrero 3). Índice de precios de alimentos de la FAO alcanza en enero má-
ximo histórico en 20 años. América Economía. Recuperado de: http://americaeconomia.com/ne-
gocios-industrias/indice-de-precios-de-alimentos-de-la-fao-alcanzan-maximo-historico-en-enero 

Rufino, T. (2011). Con las cosas de comer sí
se juega. Recuperado de: http://blogs.grupo-
joly.com/tacho-rufino/tag/bolsa-chicago/

Vivas, E. (2015). ¿Comemos lo que quere-
mos? Recuperado de:
http://esthervivas.com/2015/01/22/comemos-
lo-que-queremos/
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Gaztelaniazko esaldiak “siembras lo que recoges” (biltzen duzuna
ereiten duzu) zioen, baina gaur egungo errealitateak zuk ereiten
duzula eta beste norbaitek biltzen duela erakusten du.

Historian zehar planetako biodibertsitatea oinarrizko printzipio ba-
tetik abiatuz mantendu da: lur eta urarekiko errespetua eta landare
eta animalien zaintza. Antzinako tekniken eta metodo tradizionalen
erabilerak lantzen zen lurra emankorra izan zedila bermatzea ahal-
bidetzen zuen, geroko laborantzetarako hazirik hoberenak hauta-
tuz, elikagaia babestuz, haren bizi zikloa errespetatuz eta bilketa
optimizatuz. Gaurkoz, haatik, nekazari txikiek ura eta haziak esku-
ratu ahal izatea ez da eskubide bermatua.

Nork kontrolatzen ditu bizitzarako funtsezko baliabideak?
Bai haziak bai ura izan dituzte legeen helburu nazioarteko instantzia batzuek (OMC, BM, FMI), zeinek haien
pribatizazioa eta, beraz, haien kontrola erraztu baitituzte, onura ateratzen dutenak enpresa korporazio 
handiak izanik.

Hazien kasuan, Syngenta, Bayer, Basf, Dow, Monsanto eta 
DuPont multinazionalek (2011ko datuak) munduko hazi eta
agrokimikoen %60 kudeatzen dute. Enpresa talde horiek 
presioa egiten dute hazien erabilera pribatizatzen duten eta
haziak, libreki erabiltzerik eta trukatzerik ez egoteko moduan,
patentatzen dituzten legeak onesteko.

Lege horiek obtentore patenteak edo eskubideak1 izatean 
dautza, zeinek hazien kontrola enpresa bati bermatzen baitiote, eta horrek “haziak ekoizpen, moldaketa, in-
portazio, esportazio, biltegiratze eta merkaturatze prozesuan arautu eta kontrolatzeko ahalmena izatea eta
doako transferentziak egitea” ahalbidetzen die.

Nekazariei hazien gaineko kontrola galtzeak laborearen parte bat geroko landaketetarako hazi gisa gorde
ezin izatea ekartzen die, enpresa multinazionalek ziurtatu eta patentaturiko haziak bakarrik erosi behar di-
tuzte eta. Elikagai bat lantzen den bakoitzean, haziak kanpo agente bati erosi beharko zaizkio. Horiek ziurtatu
eta patentatuak izaten dira eta, tokiko hazi natural eta ekologikoak izan ordez, genetikoki aldatzen dituzte
haien ekoizpena optimizatzeko. Gainera, mendetasun etengabea gertatzen da, ezen horrek nekazariak hazie-
kin loturiko agrokimiko jakinak erabiltzera bultzatzen baititu. Enpresa txikiek ez dute erosahalmena eskala
handiko ekoizleak berdintzeko, ez teknologian ez landu daitekeen lurrean.

Estrategia soziopolitikoek, naziokoek eta nazioartekoek, nekazariak behartu dituzte beren ekoizpen eredua 
aldatzera, lehiatu ahal izateko, eta horrek ondorio nabariak ditu:

• Lege mailan: nekazariek hazien kontrolik ez edo ia ez izatea ekartzen du, eta zigorrak, hazien truke librea de-
bekatzen duen legedia bete ezean.
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Baliabideak ez dira 
merkantzia
Haziak eta ura 

3

“El intercambio libre de semillas, entre 
comunidades y pueblos, fue lo que permi-
tió que los cultivos se adapten a diferen-
tes condiciones, climas y topografías.”

Vía Campesina y Grain. Informe “La criminalización de
las semillas campesinas. Resistencias y luchas”.

Iturria: elproyectomatriz.worldpress.com

1. Hobekuntza genetikoan, barietate begetalen obtentorea edo hobetzailea barietate bat sortu, aurkitu eta doitu duen persona da. 



• Biologia mailan: lurraren narriadura eta espezie dibertsitatearen galera gertatzen dira. Gaur egun, adibidez,
Mexikoko arto dibertsitatearen %20k bakarrik jarraitzen du bizirik. Hazi transgenikoen erabilera horiek kontro-
latzen dituzten enpresen beren agrokimiko jakin batzuen erabilerari loturik dagoela gehitzen diogu horri.

• Ekonomia mailan: herrialdeen arteko botere erlazioa sortzen da; alde batetik, patenteak dituztenak, eta beste-
tik, lurra lantzen dutenak. Kolonbia eta AEBen kasua, esaterako, TLC (MAI) delakoarekin: “2012an Kolonbiak
Merkataritza Libreko Ituna (MAI) sinatu zuen Estatu Batuekin. Itunaren sinadurara iristeko, gobernu kolonbia-
rrak hainbat lege eta ebazpen aldatu eta promulgatzeko konpromisoa hartu zuen. Ebazpen horietako bat 9.70
da, 2010ean onetsia, zeinek haziaren erabilera arautzen baitu” (Goodpitch, 2013). Ondorioz, laborarien po-
bretzea ikusten dugu.

• Gizarte-kultura mailan: ardatz gisa horizontaltasunean eta komunitate eraikuntzan oinarrituriko nekazaritza-
elikagaien katea eratu zuten kultura eta gizarte batzuen milaka urteko jakintza tradizionalen galera.

Ur hornikuntzaren kasuan, mundu mailan pribatizaziorako joera, multinazionalen presentzia, azpiegitura han-
dien eraikuntza eta erauzketa eta industria jardunen ingurumen inpaktua daude.

Espainiako estatuan, 50 probintzietatik 19tan da ura udal enpresek kudeatua. 14 probintziatan emakida bi-
tartez kudeatzen dute, 10etan kudeaketa pribatuaz eta gainerakoetan enpresa pribatuez edo mistoez. 

Uraren negozioa Espainian duten enpresak Grupo Agbar, FCC eta Acciona dira nagusiki. Ondoren, ur-hornit-
zaileen datu batzuk ikus ditzakegu probintziaka:
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Uraren pribatizazioak, Espainiako kasuan, esparru honetan
ere eragin duen krisiaren testuinguruari erantzuten dio: 

•  Egungo egoera ekonomikoa dela eta, udalerriek
gastuak murriztu eta diru-sarrerak handitu nahi di-
tuzte: ur zerbitzua saltzen dute eta, hola, finantzia-
zio iturri bat lortzen dute.

•  Enpresek tokiko lehiakiderik ez duen merkatu bat eta erabiltzaile seguru eta iraunkorrak erdiesten
dituzte.

•  Enpresak erakunde konplexuen, enpresa taldeen eta multinazionalen, parte izan ohi dira, zeinek
gero beren buruari teknologia, hornidurak eta beharrezko obrak erosten baitizkiote.

“Oinarrizko ondasuna den ura-
ren pribatizazioarekin batera
tarifa gehikuntza neurrigabeak
eta ustelkeria eskandaluak 
etorri dira ”. 

www.eldiario.es  2014/10/29.

El negocio del agua en España Iturria: http://www.iagua.es



Uraren kudeaketa erakunde publikoek enpresa pribatuen esku uzteak ondorio dohakabeak izaten ditu:

• Lege mailan: herri horietan herritarrek ondasun komun bat eskuratu ahal izatea mugatzen da eta
horiei kalte egin diezaieketen enpresa interes batzuen arabera murrizten.

• Biologia mailan: ingurumenean ondorioak ditu uraren kontrola neurri handian ala txikian desarautzen
baitu (kalitate adierazleak, e.a.). Herri batzuetan uraren kalitatea eta kantitatea aski dira (eremu he-
zeak), baina hornikuntza kanpora ateratzera jotzen da.

• Ekonomia mailan: alde batetik, ur zerbitzuaren oligopolioa dago. Eta, bestetik, baliabide baten ku-
deaketa pribatizatzen denean, etekinak enpresak lortzen ditu eta ezinbesteko zerbitzu bat tarifak
goratuz garestitzea ekartzen du.

• Gizarte-kultura mailan: herritargoaren parte baten eta enpresen artean botere harremanak eta natur
baliabide honen pixkanakako galera (bertako iturburuak, e.a.) sortzen dira berriro.

Hazien burujabetzaren alde mundu osoan 
Ondasun komunen eta elikagaien ekoizpen prozesuaren narriadura eta desnaturalizazio horiek direla eta, ba-
dira beren haziak ekoizteko eskubidea berreskuratzeko eta ura ondasun komuna izan dadin borroka komuni-
tarioaren adibideak.

2013an Kolonbian nekazarien antolakunde batzuek greba handi bati ekin zioten herrialde osoan bideak blo-
keatuz eta janarien ekoizpena geldituz. Hura guztia Gobernua hazi indigenen trukea debekatu eta zigortzea-
gatik salatzeko eta hazien erabilera askatasunaren aurka doazen legeak indargabetzea exijitzeko.

Azken urteotan Indian hazien aldeko mobilizazioak jendetsuak izan dira. Nekazariek inposatu zaizkien kotoi
transgenikoaren hazien aurka protestatu dute. Azken 10 urteotan zehar haziei buruzko lege bat, zeinek tokian
tokiko merkaturatzea ere zigortzen baitzuen, gelditzea lortu da.
Vandana Shiva, hazi kreoleen aldeko borrokako ekintzaile indiarra.

Boliviako ur gerra
2000. urtean Cochabambako biztanleak uraren pribatizazioaren kontra altxatu ziren. Munduko Bankuak,
NDFk eta Boliviako Gobernuak bultzaturiko egitura doikuntzako politikek ur horniduraren zerbitzuaren pribati-
zazioa bultzatu zuten, ur konpainia publikoak Consorcio Aguas Tunaris partzuergoari salduz. Partzuergo hori
zenbait enpresaz (Iparramerikako Bechtel eta Edison eta Boliviako A. Petricevich eta S. Doria Medina) eta 
Espainiako Abengoa S.A. partzuergoaz osaturik dago.
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Uraren prezioa izugarri igo zen eta auzoek beren putzuetatik, ibaitik edo are euritik lortuko luketen uragatik
kobratzeko baimena eman zitzaion Aguas Tunariri. Uraren aldeko gizarte mugimenduaren borrokak ura herri-
ondasun gisa berreskuratu eta multinazionalek eta gobernu ustelek zerabilten gabetze eskema ekonomikoa
haustea ekarri zuen.
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Hitzarmenen alde iluna
“Lehiakortasuna indartzea”. Hori da, eta ez aduana-zerga murriz-
keta soila, Europar Batasunaren merkataritza politiken helburua.
Merkataritza libreko itunak eta beste tresna batzuk transnazionalen
interesei loturik daude eta gobernuek bete behar dituzten politika
erregulatzaileak geldiarazteko erabiltzen dira.

Enpresa horien inbertsioen segurtasun juridikoa, aldaketa politikoak
izan daitezkeela eta, zaintzen duen armadura eraikitzen ari dira.
Azken buruan, gehiengoen eskubideak interes korporatiboen mende
jartzen dira

Elikadura burujabetza eta “tratu txarrak”
Hitzarmen horiek erregai fosilen ekoizpen, merkataritza eta kontsumo handiagoak sortuko dituzte. EB-Kanada
Hitzarmenak eta EBren eta AEBen arteko Merkataritza eta Inbertsio Lankidetza Transatlantikoak (TTIP) Euro-
pak inportaturiko erregaiekiko mendetasun handiagoa izatea ekarriko dute. Klima krisia eta elikadura buruja-
betza txartzeko sei modu hauek daude:

• Berotegi efektuko gas kantitate handiak aireratzen dituzten elikagaien (haragien eta beste batzuen)
ekoizpena, salerostea eta kontsumoa handitzea.

• Tokiko ekoizpen sistemak eta elikadura sareak sustatu ordez, esportazioko nekazaritza industriala
sustatzea.

• Supermerkatu globalak eta oso elikagai prozesatuak sustatzea. Horiek berotegi efektuko gasen
igorle handiak dira, ez erabiliriko energia kantitate handiagatik soilik, ekoizpenean sorturiko igorpe-
nak direla-eta ere bai.

• Klima iruzurra: igorpenak kanpora ateratzea. Merkataritza itunen ondorioetako bat da manufaktura
soldata txikiak eta ingurumen alorreko murrizketa gutxi dituzten herrialde batzuetarantz kanporatua
izaten ari dela.

• Agroerregaiak, erregai fosilekin batera, energia kutsatzailearen beste era bat dira eta handi litezke.

• Elikagaien ekoizpeneko tokiko ekonomiei laguntza
txikiagoa. TTIPen bitartez EBk Europako konpainiek
Estatu Batuetako merkatu publikoetara gehiago jo
ahal izatea nahi du. Tokiko elikadura ekonomietarako
mehatxua da hori.

Carlos Taibok TTIPei buruzko bere argitalpenetako batean
adierazi duen bezala, “badirudi Susan George-k arrazoia duela
TTIPa merkataritza libreko tratatua baino gehiago transnazio-
nalentzako askatasun agiria dela esaten duenean”.  
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“Horri buruzko prozedura nagusia AEBetako eta EBko agertokien beheranzko berdinketa duena baizik ez da:
multinazionalen interesek definituriko izendatzaile komunetako txikien bat bilatzean datza, batere kontuan
izan gabe, giza, gizarte edo ingurumen itxurako edozein pentsaeraz gain, arauetako desadostasunek sarri
kontu tekniko soil eta konpongarrietara eramaten ez dutela, baizik eta populazioak bere eginiko aukera gutxi-
asko libreen emaitza diren irizpideetara ere. Genetikoki eraldaturiko organismoen edo ‘fracking’aren adibi-
deak aski argigarriak dira horri dagokionez”.

Balitezke bestelako hitzarmenak
• Merkataritza eta inbertsio tratatuen onurak, eliteen
iritziz, anitz dira. Baina kopuru makroekonomikoek ezber-
dintasunaren emendioa ezkutatzen dute. Balora ditzagun
munduan onetsiriko 3.000 itunen gizarte eta ingurumen
ondorioak.

• Exiji dezagun akordioen negoziazioen kontrol publikoa:
nazioetako auzitegien lurralde eskumena berrezartzea,
prozesu demokratikoak indartzea eta gisako neurriak.

• Berma dezagun giza eskubideekiko errespetua merka-
taritzan. Beste merkataritza eredu batzuetaranzko trantsi-
zioan, beharrezkoak lirateke giza eskubideen betetzea
indartuz joanen diren aldaketak.

• Lehenets dezagun ordezko merkataritza bat, non zerbitzu publikoak, gizarte babesa eta gardenta-
suna enpresa interesen eta interes pribatuen gainetik egonen baitira.

• Jar ditzagun bitartekoak (Herrien Nazioarteko Itun bat esaterako) pertsona guztien Giza Eskubideak
zaintzeko, emakumeen egoera bereziki zainduz, eta bizitzaren jasangarritasuna bermatzeko. Auzitegi
horrek enpresa transnazionalek eginiko eskubide urraketak gelditzeko kontrol mekanismoak propo-
satuko lituzke eta, hola, komunitateen eta gizarte mugimenduen artean aliantzak sortzeko esparrua
erraztuko luke.
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Amerika eta artoa
Orain dela zenbait urte Herrien Auzitegi Iraunkorrak esan zuen bezala, artoa ez da gauza edo produktu soil
bat: harreman egitura bat da, milioika nekazariren bizitza da, zeinen zibilizazio ardatza komunitatea eta
ereintzako bizitza baitira. 

Artoaren jatorria erdialdeko Amerika izanik, eta artoa gizateriarentzako elikagai nagusi-nagusietako bat 
izanik, artoari eta artoa egiten duten herriei eginiko erasoak gizateriaren estrategiarik zaharrenetakoen eta,
aldi berean, etorkizun aukera gehien duten estrategien aurkako erasoa dira.

Artoa milioika familiaren mantenurako
labore komertzial garrantzitsua da.
Haren errentagarritasunak herrialde 
askoren elikadura segurtasun eta 
burujabetza indar lezake politika publiko
egokirik izanez gero.

Hegoalderago ere badago artoa arris-
kuan. Bolivian ingurumenari eta elikagai
ekoizpenari buruzko gaietan espezializa-
turiko hainbat erakundek baieztatzen
dute arto transgenikoaz egin litekeen
erabilerak herrialdeko elikadura buruja-
betzari eraginen liokeela. 

Boliviako Ekoizle Ekologikoen Erakundeen Elkartea (AOPEB) eta Lur Fundazioa asaldaturik agertzen dira posi-
bilitate hori dela eta. Paraleloki, OMEren azterlan batek glifosatoak, transgenikoen nekazaritzan gehien era-
biltzen diren herbizideetakoak, minbizia sor lezakeela ezartzen du.

Nafarroa jasanbera… glifosatoarekin
Greenpeaceren txosten baten arabera, 2014an 7.000 hektareakoak ziren arto laborantza transgenikoak Nafa-
rroan. Soro anitzetan artoa glifosato herbizida arriskutsuarekin erresistente edo jasanbera den probatzen da.
Transgenikoekin aire zabalean egiten diren entseguek arriskuak dituzte libratzen diren organismo eraldatuez
informazio gutxi dagoelako.
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Adostasuna izan zen eta arto morea, 
arto horia, arto gorria eta arto zuria 
ekartzea erabaki zen eta horretaz egin 
ziren gure hezurrak, gure odola, 
gure haragia…

Popol Vuh

Elikadura burujabetzako aditu Gustavo Duch-ek Lolita Chávez
emakume nekazari maia guatemalarra elkarrizketatu zuen:

- Nola sentitzen zarete zuek, artoaren herriok, industria agrokimi-
koak artoa bere pozoiez tratatzen duenean?

- Jakina, aspaldiko gure nekazari jardunean artoari erasoko dion ezer
erabiltzea, inola ere ez; aitzitik, zaindu egin behar, baina bai,
oraintxe ikusten ari gara jardun hori Guatemalan ere izaten dela.
Eta, ikustean -emakumeok batez ere-, gure ‘milpa’ren gainean eza-
rririko praktikaren indarkeriatzat sentitzen dugu, zeren gure ‘milpa’
ez da labore multzoa bakarrik, komunitateko bizitzaren irudikapena
da. Gizonak, ordea, saltzen denera, irabaziak ematen dituenera, kan-
titatera, tamainetara, egokiturik daudenez, eraso hori ez dute guk
bezain bortitz sentitzen.

Iturria: Somos de Maiz. Red por la defensa del maíz.



Europako Parlamentuak 2015ean onetsi zuen araudi bat laborantza horien aurkako estatuei beren lurraldee-
tan transgenikoak landatzeari betoa jartzen uzten diena, nahiz eta EBk onestu duen. Hala eta guztiz ere,
estatu espainiarra transgenikoen ‘bihitegi’ europar nagusia da: adibidez, Batzordearen datuen arabera, 
Monsanto taldeko MON810 artoaren laboreen %91 ere biltzen du.

Pentsu ez transgenikoetan %0,9rainoko arto genetikoki eraldatuaren (GE) presentzia legal eta etiketatu 
gabeak pentsu horiek kutsaturik geratzea ekartzen du. Beren animalientzako GE artorik gabeko elikadura 
bermatu nahi duten ganadutegiek artoa duten pentsu sorta guztiak aztertu beharko lituzkete. Azken finean, 
bi dira ordezko aukerak: artoa abereen elikaduratik kentzea -oso zaila- edo %100 GE artorik gabeko iturri
ziurtatuak bilatzea, aukera gaur egun egingarriagoa.

Planeta hozten duten laboreak
Herrien Auzitegi Iraunkorrak hau adierazi zuen: 
“Badakigu gure antzinako laborantzei eusteak, 
hemengo bereko gure haziekin, lurra hotz lezakeela.
Nekazaritza honen erdigunean dauden bizimoduen
alde egiteko eta artoa komunitatean landatzen 
jarraitzeko borondate politikoa beharko litzateke.
Erabakigarria da komunitateek lurralde kontrola eta
autogobernua izatea”.
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Arroz soroek arroza baino gehiago eman ohi
dute: arraina, krustazeoak, begetalak, sendabe-
larrak, ongarria eta belar-bazka. Horri guztiari
uzta “ezkutua” esan zaio eta dieta aberats eta
askotarikoa izatea lortzen zuen. Baina aberasta-
sun hori arriskuan dago.

Arroza eta lurzoruaren higadura
Ekoizpen handiena ematen duten lurzoruak urtean behin gutxienez oneratze prozesuak izan dituztenak dira.
Hola diote aditu batzuek nekazaritzan eta zehazkiago arroz alorretan lan egiten dutenek lurzoruaz egiten
duten erabileraz.

Lurraren higadurak eta beste zenbait faktorek errendimendu txikiak eragiten dituzte. Ezjakintasunak eta 
etsipenak agrokimikoak eta input sintetikoen gama bat gehiegi erabiltzera eramaten dute nekazalgoaren
parte bat. Nutrizio formula edo haziera eragiteko formula horiek, kasu gehienetan, lurraren mikrobio geruza
deuseztatzen dute.

Enpresa handiak eta arrozaren DNA: konponketa edo madarikazioa
Haatik, mehatxu nagusia oinarrizko aleen, zereal eta lekadunen mundu merkatua menderatu eta kontrolatzen
duten enpresa gutxi batzuengandik dator. Haien erabakiek finkatzen dituzte prezioak, baina hori bakarrik ez.

2004an zientziak arrozaren, munduko populazioaren erdia elikatzen duen
janari horren DNAren gaineko informazioa jakinarazi zuen. Hortik aurrera,
Syngenta, hazi konpainietarik hirugarren handiena, haren baliabide geneti-
koak monopolizatzen saiatu zen. Beste enpresa batzuek bezala, A probita-
mina ekoizteko diseinaturiko “urre-arrozaren” proiektuari ekin zion.

“Urre-arroza” bultzatzen dutenek bitamina horren gabezia gutxitzen 
laguntzen duela adierazten badute ere, aurkakoek esaten dute pobrezia 
labore transgenikoak sartzeko aprobetxatzen dela, arroz horrek aski bita-
mina ematen ez duela, malnutrizioak haren xurgapena galarazten duela eta
arroz zuriari balorea ematen dioten kulturek ez luketela sozialki onartuko.

Horri “clearfield” arrozaren mehatxua gehitzen zaio; BASF enpresak sartu
du. Ez du kontroletatik igarotzen teknikoki “transgenikoa” ez izateagatik
eta enpresak “hazi hobetuak” deitzen dituena erabiltzeagatik, ondoko
arroz laborantzetarako ondorioak ezin jakinezkoak diren arren.

Arroza etorkizun jasangarrirako
Arroz ez transgenikoaren laborantza tradizionala berraktibatzea funtsezkoa da elikadura burujabetza berre-
zartzeko eta garapen jasangarria eraikitzeko. Hola egiten ari dira jada planetako zenbait tokitan.
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Kolonbian, adibidez, Cimitarra ibarreko ne-
kazari erreserba eremuko garapen jasanga-
rriko planaz geroztik, arroz ereintza
eskualdeko nekazaritza ekonomiak behar
duen baliabide nagusietako gisa identifikatu
da, han berean gehien kontsumitzen diren
produktuetako bat ere baita.

Han, ‘pancoger’ (populazio zehatz baten 
elikadura beharren parte bat asetzen duten
laboreei deritze) motako laboreen ereintza
elikadura burujabetzaren ikur bat izan da
eremuan eta eskuz egiten dute. Hau da, 
eskala txikiko ekoizpena da, “arroz batzor-
deak” deiturikoak eratzea erabaki duten
hainbat familiek neurri handian garatua.

Gune horiek ekoizpen jardun horren inguruan antolaturiko familiez osaturik daude. Batzordeak indartze 
prozesuan daude, bai antolakuntzari bai administrazio eta teknikari dagokienez. 

Gaur egun Cimitarra ibarreko nekazari erreserba eremuan “oryza sativa” arrozaren ereintza eta ekoizpen 
katearen indartzea abiarazten ari da familientzako ordezko jasangarri gisa, herrian eta eskualdean merkatu-
ratzeko ahalmen handia baitu.

Bestalde, neurri batzuk har daitezke arrozaren merkatu-
ratzeari dagokionez. Ekuadorren, esaterako, populazio
kontsumitzailearen interesei erantzun eta espekulazio
mota oro geldiaraztea helburu, Unidad Nacional de 
Almacenamiento enpresa publikoak (UNA-EP) zuzenean
saltzen die arroza herritarrei. Salmenta mailaz maila eta
libreki egiten da Guayaquil eta Quito hirietan.

Bibliografia
GRAIN (2012). El gran robo de los alimentos. Cómo las corporaciones controlan los alimentos,
acaparan la tierra y destruyen el clima. Barcelona: Icaria Editorial. 

Vivas, E. (2014). El negocio de la comida. ¿Quién controla nuestra alimentación? Barcelona: Ica-
ria Editorial.

Webgrafia
Dirección de Desarrollo Rural / Ministerio de la Agricultura y Centro Internacional de
Agricultura Tropical (2001). Reactivación del cultivo de arroz como clave para restablecer la so-
beranía alimentaria y para iniciar el desarrollo económico de la Costa Pacífica de Colombia. Recu-
perado de: http://ciat-library.ciat.cgiar.org/ciat_digital/CIAT/67270.pdf

Duch, G. (2015, Junio 13). No vamos a tragar: soberanía alimentaria, una alternativa frente a la
agroindustria. El diario. Recuperado de: www.eldiario.es/sociedad/tragar-soberania-alimentaria-al-
ternativa-agroindustria_0_270523760.html 

19

Iturria: lietuvai.it/wiki/vaizdas

Itu
rri

a:
 F

AO
 d

at
ua

k,
 2

00
1 

et
a 

Po
pu

la
tio

n 
Re

fe
re

nc
e 

Bu
re

au
, 2

01
2.



Esnea oinarrizko elikagaia izan da pertsonen mantenu eta osasu-
nerako. Estatu espainiarrean eta Europa eta Amerikako alde handi
batean eskala txikiko haren ekoizpena (-herri esnea-) bizimodua
izan da gainera nekazarientzat.

Egun lurrarekin eta abereekin erlazionaturiko jarduerak elkarrengandik bereizirik daude maiz eta herri esnea-
ren sistema horiek ia desagertu dira. Horren arrazoia, besteak beste, esne industria handiaren eta Nekazaritza
Politika Erkidearen (PAC) boterea da.

“Herri esnea”
Bada Kolonbian funtsezko mantenu, nutrizio eta duintasun iturri bat. “Herri esnearen katea” da, “herri
esnea”. Kolonbiak bere burua aski du esne kontuetan eta orain arte sektorea babesteko politikei eutsi die kor-
porazio handien aurrean. Baina AEBekiko eta Europar Batasunarekiko merkataritza libreko itunen proposame-
nek sektorearendako funtsezko diren babes horiek ezezta litzateke eta sektorea esne hauts merkearen
inportazioekiko kaltebera bihur lezake.

Europan ere bagenuen eredu hori. Ez zen arraroa landa ingurunean esne pegarrak topatzea inguruko herrie-
tara zerbitzatzeko kamioiaren zain.

Egun lurrarekin eta abereekin erlazionaturiko jarduerak elkarrengandik bereizirik daude maiz eta “herri esne-
aren” sistema horiek ia desagertu dira. Horren arrazoia, besteak beste, esne industria handiaren eta Nekaza-
ritza Politika Erkidearen (PAC) boterea da. Jada Europako merkatua menperatzen duten esneki konpainia
handiek Hegoko herrialdeetako esne kateetarantz zuzentzen dute begirada.

Esne sektorearen oraina
Abeltzaintza tradizionala landa ingurunean populazio gehien sostengatzen duten jardueretako bat da.
Baina, egoera dagoen bezala egonik, horretan nork hasi nahiko duen galde daiteke. Zerbitzu falta, landa
munduari ezartzen zaion isolamendua eta lehen sektorean ekiteko zailtasunak kontuan hartzen baditugu, ez
da harritzekoa estatu espainolean nekazaritzan eta abeltzaintzan gutxi gorabehera pertsona aktiboen %5
bakarrik 35 urtetik beherakoa izan eta %33 65 urtez gorakoa izatea. PACa jasotzen dutenen %3,5ek baka-
rrik du 35 urte baino gutxiago. 

PACen eta, oro har, korporazioek esne horniduraren
gainean duten kontrolaren ondorioak anitz izan dira
Europar Batasunean:

• Esne sektorearen desarauketa: ekoizten duenari
esnea hartzen dion industriak ordaintzen duen
prezioa kostuaz oso azpitik egotea eragiten du.

• Tokiko kontsumora bideraturiko ekoizpen
txikiak desagertzea.
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• Abeltzainak ustiategien desagertzeagatik arriskuan egotea. Horrek gizarte eta kultur ehuna arris-
kuan egonarazten du.

• Ustiategiek kanpoaldearekiko mendetasun handiagoa izatea.

• Ekoizpena lurretik deslotu egin da. Larre-bazkaren kontsumoa pentsuek, eskuarki ustiategitik kanpo
eskuraturik, ordezten dute.

• Ingurumen arazo larriak agertzen dira, uren kutsadura adibidez.

• Osasun arazoak. Animaliei (zeinen bizi baldintzak txartu egin baitira) ematen zaizkien antibiotikoak
eta beste produktu batzuk pertsonen osasunerako arriskugarriak dira.

Etorkizuna ez da beltza
Abeltzaintzaren etorkizunak beharrezkoa du inguruko baliabideak aprobetxatzen jarraitzea, ez
kalitate goreneko produktuak soilik baita abeltzaintza estentsiboari esker harmonian bizitzen
mendeak daramatzan paisaia zahar baten kontserbazioa ere lortzeko.

Esne zentral eta hipermerkatu gutxi batzuek kontrolatzen dituzte abere ustiategiei eginiko esne erosketa eta
ondoko salmenta. Baina sektorearen parte bat ohiko zirkuitutik kanpo kokatzen da, zuzeneko salmenta eta
esnekien balio erantsia berreskuratu nahian: esnea pasteurizatu, jogurta edo gazta egin eta saldu.

Hori erdietsi ezean, orainari eta sumatzen den etorkizunari esne merkeak, berrosatuak, ustiapen intentsibo
handietatik inportatuak eta finantza erakundeek kontrolatuak egokituko zaizkio. Erronka argia da: abereak
beste irizpide batzuez gobernatzen berrikasi, beste era batean ekoizteko birziklatu eta berriro kontsumitzai-
leekin zuzeneko tratuan ibiltzea.

Ekonomia, lege eta beste oztopoak badiren arren, pertsona ekoiz-
leek ildoak argi dituzte, beharrezkoa baita; abereak bestelako iriz-
pideez maneiatzen berrikastea; esnea (eta esnekiak oro har)
ekoizteko eta beste era batean merkaturatzeko birziklatzea. 
Berriro kontsumitzaileekin zuzenean tratatu eta talde lanaren 
mekanismo eta baloreak berreskuratu beharra dago.

Hau da, bada etorkizuna. Esne kantitate txikiagoa, baina kalitate
eta osasun handiagoak. Esne ekoizpen txikiagoa behi bakoitzeko,
baina, halaber, osasun eta ongizate hobeak behientzat. Diru mu-
gimendu txikiagoa, baina mozkin tarte handiagoa ekoizten 
duenarentzat eta osasun handiagoa kontsumitzaileentzat.
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Elikadura segurtasunik eza elikagaien eskuragarritasunari, pertsonek horiek eskuratzeko duten aukerari eta
haien nutrizio kalitateari dagokie.

Etxe bat elikadura segurtasun egoeran dago bere kide guztiek beren behar biologikoen arabera kantitate eta
kalitatean elikagai aski iraunkorki eskuratzeko aukera dutenean.

Elikadura segurtasunik eza, aldiz, pertsonek janariak eskura-
tzeko duten ezintasunarekin dago loturik, jaki eskasia fisikoa-
rekin erlazionaturiko hainbat arrazoiengatik, erosi ezin
izateagatik edo jakiek duten nutrizio kalitate txikiagatik.

Segurtasun ez iragankorra eta kronikoa bereiz daitezke.
Azken hori arriskugarriena da malnutrizio/desnutrizio kroni-
koarekiko kalteberatasun maila handia ekartzen baitu eta,
batik bat, kolektiborik kalteberenei eragiten die, emakume
haurdun, haur eta hirugarren adinekoei.

Hona hemen egungo elikadura segurtasun ezaren egoera
agertzen duten datuetako batzuk(FAO, 2014):

• Azken zenbatespenen arabera, 805 milioi pertsona (mundu osoan, bederatzietatik bat) gutxiegizko elika-
dura kronikoa pairatzen ari ziren 2012-14an eta ez zuten bizitza aktibo eta sanoa izateko elikagai aski.

• Gose den populazio gehien-gehiena garapen bidean diren eskualdeetan bizi da. Zortzi lagunetik batek
(populazio osoaren %13,5ek) gutxiegizko elikadura kronikoa izaten jarraitzen du eskualde horietan.

• Aurrerapen orokorrak gertatu arren, alde nabariek diraute garapen bidean diren eskualdeen artean. Ekialdeko
Asian jada bete da Milurteko Garapen Helburu zaharren gose jomuga. Amerika Latinoa eta Karibea bidean
dira, baina alde handiak daude herrialdeen eta eskualdeen artean. Saharaz hegoaldeko Afrikak eta hegoko eta
mendebaldeko Asiak, berriz, aurrerapen eskasak egin dituzte MGHen jomugak betetzean. Saharaz hegoaldeko
Afrikan mundu mailan gutxiegi elikaturiko populazioaren laurden bat baino gehiago biltzera pasatu da.

Zergatik gertatzen da?
FAOk elikaduraren lau dimentsio hartzen ditu kontuan egoera elikadura segurtasunekoa edo segurtasunik
ezekoa den esateko. Hona hemen:

Erabilgarritasuna: Ez dagokio janari kantitateari soilik, baita janarien kalitate eta dibertsitateari ere.

Eskuragarritasuna: Badaude adierazleak: fisikoki eskura izatea eta azpiegitura -errepide dentsitatea eta
trenbideak esate baterako-, ekonomikoki eskura izatea -janarien prezioen indize nazionalak adierazia- eta
gutxiegizko elikaduraren nagusitasuna.

Egonkortasuna: Hemen adierazleak askotarikoak dira, zerealekiko mendetasun proportzioa, ureztaturiko
azalera eta, merkantzien esportazio guztien ehuneko gisa, janari inportazioen balorea besteak beste. 
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Elikadura
segurtasunik eza
Zer da elikadura segurtasunik eza?

8

Definiziorik onartuenetako bat FAOk (Eli-
kadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen
Erakundea) oinarritzat baliatzen duena da: 

“Elikadura segurtasuna izateko, etxe bateko
kide guztiek izan behar dute une orotan 
(fisiko, sozial eta ekonomikoki) elikagai
aski, seguru eta nutritiboak eskuratzeko 
aukera, bizitza sano eta aktiborako beren
nutrizio beharrak eta beren kultur lehenta-
sunak asetzeko2”.

2. Elikadura segurtasuna elikagaien zuzkidura bermatzeari dagokio eta elikadura burujabetza, berriz, herri bakoitzak bere nekazaritza
eta elikagai politikak, garapen jasangarriko eta elikagai segurtasuneko helburuen arabera, definitzeko duen eskumentzat hartzen da.



Elikagaien prezio nazionalen aldakortasunaren, janarien barne horniduraren eta herrialdeko edo ondoko he-
rrialdeetako ezegonkortasun politikoaren eta beste gorabehera batzuen eragina ere du neurgai.

Erabilera: Elikagaiak erabiltzeko gaitasuna zehazten duten aldagaietan oinarritzen da, ura eskuratzeari eta
saneamenduari buruzko adierazleetan bereziki. Janarien erabilera txarra eta nutrizio konplikazioak ere 
hartzen ditu kontuan, hazieraren atzerapena, pisu gutxiegitasuna, anemia, 5 urtetik beherakoenganako A bi-
taminaren gutxiegitasuna, iodo gutxiegitasunaren prebalentzia eta emakume haurdunenganako anemia.

Eta adierazle bakoitzaz, FAOren azken txostenek hau diote:

Elikagai erabilgarritasunak munduko eskualderik pobreenetan, Saharaz hegoaldeko Afrikan eta hegoaldeko
Asiako eremu batzuetan zehazki, elikadura segurtasunik ezaren osagai nagusi bat izaten jarraitzen du.

Elikagaiak eskuratzea laster eta nabarmenki hobetu da aurrerapen ekonomiko orokor lasterra izan duten he-
rrialdeetan, Ekialdeko Asian batez ere. Mendebaldeko Asian eta Amerika Latinoan ere bai, baina segurtasun
sare egokiak eta gizarte babeserako beste era batzuk dituzten herrialdeetan soilik. Saharaz hegoaldeko Afri-
kan, berriz, problematikoa izaten jarraitzen du, hor pobrezia tasak goian mantendu dira eta landa azpiegitu-
rak mugatua izaten jarraitzen du eta askotan hondatu egin da.

Egonkortasunak zailtasunak agertzen jarraitzen du hornidura nazionalak erdiesteko nazioarteko elikagai mer-
katuen mendetasun ia osoa duten, barneko elikagaiak eskuratzeko modua finkatu ez duten edo, natur balia-
bideen oinarri mugatua edo ahula dela eta, bereziki kalteberak diren eskualdeetan. Baldintza horiek Ekialde
Hurbileko eskualdean eta ipar Afrikan eta Kariben dira partikularki esanahitsuak.

Erabilera arazoek arazo nagusia izaten jarraitzen dute garapen bidean diren herrialdeetan, azken bi hamarral-
dietan izaniko aurrerapen batzuk gorabehera.
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Munduko Bankuaren eta FAOren zenbatespenen arabera, gora doan elikadura segurtasunik ezaren arrazoi
nagusietako batzuk hazkunde demografiko lasterra, herrialde batzuetako ezegonkortasun politiko edo soziala,
natur fenomenoak edo janarien prezioen aldakortasuna dira.

Egia da elikadura segurtasunik eza arrazoi horiengatik gertatzen dela?

1. Bertsio ofizialak dio elikagai eskaintzaren eta eskaeraren artean desoreka dagoela (erabilgarritasuna) -
gosea eskasia fisiko baten emaitza balitz bezala- eta, egia esan, nazioarteko merkatuen espekulazioa ari
da prezioak aldatzen eta kostuaren %50erainoko igoeraren eragilea da. Komeni bezala jarduten dute 
eskuragarritasunaren eta egonkortasunaren gainean merkatuak beren nahierara desegonkortzeko -hain
zuzen-.

2. Ur erreserbak metatzea, ingurunea basamortutzea eta, elikagaiak ustiatu eta banatzeko egungo teknikak
direla eta, airearen kutsadura dira lurren degradazioaren benetako arrazoiak. Uraren kalitate egokia eta sa-
neamendu sistemak erabakigarriak dira elikagaien erabilera zuzenerako.

Ur sistema osasungaitzek ekar ditzaketen ondoriorik larrienak elikadura bidezko transmisioko eritasunak
deritzetenak dira (beherakoa, sukar beltza), zeinek 2 urtez azpikoak deshidrataziora eta heriotzara eraman
baititzakete.

Helduengan, eltxo batzuek kutxaturiko eritasunen izurriek, dengeak edo malariak adibidez (ur geldia edo
gaizki bideratua) edo bizkarroiek, teniak edo giardiak esate baterako, parte harturiko gaixotasunek osasun
arazo kronikoak ematen dituzte eta azkenean heriotza eragiten dute.

3. Iraultza berdea deiturikoaren ondoren, nekazaritzako elikagaien katearen faseak multinazional batzuetan
bildu ziren politika liberalei esker. Oligopolio egoera horrek beren prezioak jaistera behartzen ditu nekaza-
riak, erabaki politikoetan baztertzen ditu eta negoziatzeko marjina murrizten die.

Elikadura erabilgarritasunarekin jolasten da, gainera, enpresa horiek beren haziak diseinatzen baitituzte,
izurrite batzuekiko erresistenteagoak direlako ideian oinarriturik merkaturatuak izateko. Errealitatea da
ezen, hazi biodibertsitatea galduz gero, ezarritakoa ez den izurrite baten erasoa gertaturik, uzta guztiak sa-
rraskiturik geratzen direla eutsi eta berriro bildu eta ondoren ereiteko gai den beste aldaerarik izateko posi-
bilitaterik gabe. Nekazariak berriro enpresen haziak erostera beharturik geratzen dira; beren historian
zehar, ordea,  hainbat espezieren aldaerak izan zituzten.

4. Herrialde bakoitzeko ekonomia hazkundea ez da benetako indize bat. Kolektibo erasanerrazak babestuko
zituen gizarte politikarik gabe BPGd-a handi daiteke, baina ez da aberastasunaren bidezko banaketarik
eginen. Janarien prezioen indize nazionala kolektibo anitzen errealitatea islatzen ez duen neurria da, ho-
rientzat prezio hori jada gehiegizkoa da berez, gainera langabeziari, etxe gastuei, argiari, urari eta osasun
edo eta hezkuntza zerbitzuei aurre egin behar badiete.

5. Lur eremu handi batzuk ez dira elikagaietara bideratzen, baizik eta beste erabilera batzuetarako (bioerre-
gaietarako gehienbat). Horrek herrialdeak eskualdean berean ekoitz litezkeen elikagaiak inportatzera be-
hartzen ditu. Produktu horien esportazioko irabaziak bakanetan izaten dira elikadura burujabetzako
politiken edo herrialdeko bereko elikadura politiken babesaren mesederako.
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Laborarien nekazaritza ez da beste jarduera ekonomiko soil bat, mundu mailako oinarrizko bizi mantenua
baita. Populazioaren segurtasuna nekazarien eta nekazaritzaren ongizatearen mende dago; ez elikagai 
osasungarriak lortzeagatik bakarrik, gure ingurumenaren jasangarritasuna erdiesteko ere bai: gure gizartea-
rentzat eta hurrengo belaunaldientzat. Giza bizitza babesteko, garrantzitsua da nekazarien eskubideak erres-
petatu, babestu eta gauzaraztea.

Egungo nekazaritza eredua, multinazionalek ezarria -nazioarteko finantza kapitalek babestua- eta monola-
bore transgenikoko ustiategi estentsiboetan, agrotoxikoen erabilera masiboan (pestizidak) eta nekazariak 
landatik kanporatzean oinarritua, mundu osoko elikadura, klima, energia eta hirigintza krisiaren erantzule 
nagusia da.

Errealitate horiei aurre eginez, mundu osoko nekazari komunitateak bizitzaren alde borrokatzen dira. Nekaza-
rien hamaika buruzagi atxilo hartu eta auzitegietara eramaten dituzte bidegabeki, haien eskubideak eta haien
mantenua babesteko borrokatzeagatik. Sarraskiak, judizioz kanpoko erailketak, hautazko arrastatzeak eta 
atxiloketak, baita esestea eta jazarpen politikoa ere, sarriak dira.

Baina… zer da nekazari bat?
Lurrarekin eta naturarekin, janariak eta beste nekazaritza produktu batzuk ekoitziz, zuzeneko harreman 
berezia duen persona da. Nekazariek lurra beren kabuz lantzen dute; familiako lanaren eta lana eskala txikian
antolatzeko beste era batzuen beharra izaten dute. Nekazariak beren toki komunitatean integraturik egoten
dira eta bertako natur ingurunea eta sistema agroekologikoak zaintzen dituzte3.

Nork ebasten dizkie lurrak? Nor da lur metatzearen erantzulea?
Lur metatzea nonahi gertatzen ari da eta landa komunitateen biziraupenaren aldeko eguneroko borroka egu-
nez egun zailagoa izanarazten du. Nekazarien eskubideak, hala nola artzain transumanteenak, artisau arrant-
zaleenak eta komunitate indigenenak, etengabe izaten ari dira urratuak eta haien lurraldeak gero eta
militarizatuago daude.
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“Zaila da giza, ekonomia, gizarte eta kultur 
eskubideen benetako betetzean pentsatzea, 
lurraren erabilerarako eskubidea betetzen ez
bada, lur horretan gure herrien bizitze ona 
bermatzea helburu duen ondare kolektibo gisa
pentsatu gabe”

CLOC Vía Campesinaren VI. 
Biltzarraren adierazpena, Buenos Aires, 2015

Iturria: EHNE sindikatua.

3. Nekazari hitza nekazaritzan, abeltzaintzan, transumantzian, nekazaritzarekin erlazionaturiko eskulanetan edo antzeko jardunetan
aritzen den edozein laguni aplikatzen ahal zaio.

Lurrerako 
eskubidea
... eta lurraren eskubideak
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Eskala txikiko elikagai ekoizpena esportaziorako monolabore sail handiz ordeztua izaten ari da eta tokiko
ekoizleak lurrik, lanik eta jatekorik gabe geratzen dira. 2008an finantza eta elikadura krisi globala hasi zene-
tik, hainbat gobernuk eta enpresa pribatuk gero eta lur emankor gehiago hartu dute mundu osoan zeharreko
hainbat herrialdetan. Hirurogeitik gora herrialde ehunka enpresa pribaturen eta dozenaka gobernuren helburu
bihurtu dira4.

Batzuetan erosketa horiek estatuek egiten dituzte, eta beste batzuetan, nazioarteko enpresek. Lur meta-
tzea esportatzeko elikagaiak ekoizteko, agroerregaiak ekoizteko, meatzaritzarako edo azpiegituretako
proiektu handietarako, hiri inguruetan etxebizitza espekulaziorako edo merkataritza gune handietarako,
e.a. egiten da.

Batzuetan lurrak erabilerarik edo esplotatu gabeko lursailak diren argudioarekin saltzen dira, baina errealita-
tean tokiko komunitateko familiek lantzen dituzte beren janaria egiteko. Beste batzuetan multinazionalek 
lursailen lege eskubideak nekazariei ez dagozkiela hartzen dute aitzaki, kanporaketak ukatzen dituzte-gehie-
nez ere, gobernuari edo erakunde nazional batzuei egozten dizkiete- eta bertako populazioa laguntzeko ahal
zen guztia egin dutela ziurtatzen dute, lanpostua eta bere bizi kalitatea hobetzeko zerbitzu berriak 
eskaini omen dizkiotelakoan.

Elikadura industriak bi aldetatik lortzen ditu etekinak: batetik, bere estrategia nekazaritza egunez egun bere
agrotoxikoen mendekoago egitea da eta, hola, herbizidak salduz handitzen ditu irabaziak, natur ondasunak
arpilatuz eta poluituz. Bestetik, kontsumitzaileengan gezurrezko beharrak sortzen ditu eta etekintsu suertat-
zen zaizkion produktuen gero eta eskaera handiagoak sorrarazten dizkio (soia, garia, arroza, kafea, artoa…).

Abeltzaintza intentsiboak eta bioerregaien industriak oihan azalera handien basogabetze eta basamortutzea,
biodibertsite galera eta ur baliabideen bahiketa ekartzen dituzte berekin -pentsutarako edo erregaiak ekoiz-
teko monolaborantzan erabiltzeko lurra metatzeaz gain-.

Bestalde, arreta desbideratu da gero
eta gehiago kezkatzen duen eta,
orain dakigu, aurrekoarekin erlazioa
duen gai batetik: ur erreserbak. 

Zenbait erakundek jakinarazi dute
lur metatzearen atzean ur metatzea
dagoela; lur azalean edo eskuratzen
diren lurren azpiko akuiferoetan 
pilaturiko ura lortzeko mundu 
borroka. 

Ura elikagaiak landu eta ekoizteko, arrantza egiteko eta, azken batean, bizitzeko ezinbestekoa da eta horrek
oso ondasun baliotsu bihurtzen du. Epe luzera, urak lurrek berek baino balore handiagoa izan dezake.Ur guz-
tiaren %60 bat Estatu Batuen, Arabiar Emirerri Batuen, Indiaren, Erresuma Batuaren, Egiptoren, Txinaren eta
Israelen esku dago.
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4. ELehendabizi, finantza konpainia pribatuek eta nekazaritzako elikagaien enpresa multinazionalek (japoniarrek eta arabiarrek nagu-
siki), beren irabaziak ziurtatzea xede. Bigarren, beren herriak elikatzeko inportazioen beharra duten gobernuek; Saudi Arabiak, Japo-
niak, Txinak, Indiak, Koreak, Libiak eta Egiptok batez ere, zeinek beren gizarte, ekonomia eta politika egonkortasuna bermatzeko
lurrak erosten edo errentan hartzen baitituzte (Munduko Bankua, 2010). Kasu berezia Brasil da, zeinen lurrak atzerritarrek erosten bai-
tituzte nahiz eta lurrak, janariak eta bioerregaiak ekoizteko, ondoko herrialdeetan erosten dituzten bere inbertsoreak ere izan.



Zeintzuk dira lur metatze horren ondorioak?
Lur metatzea milioika lagun pobrezian murgilarazten ari da. Lur transakzioei buruzko akordioak egiten diren
abiadura gero eta handiagoak, haiei aurretik kontsultatu gabe, kalte-ordainerako posibilitaterik edo beren 
lurrak erreklamatzea ahalbidetuko liekeen baliabiderik gabe, lapurtzeko eta beren etxeak eta bizibideak 
galtzeko -baita hertsatuta eta indarkeriaz ere- bidea ematen du.

Hori gure inguruan lur horretan bizi diren pertsonen eskubideak edo beharrak bazterrean uzten direlako ger-
tatzen da. Talde honetan emakumeak nabarmentzen dira. Herrialderik txirotuenetako batzuetan elikagaien
%80raino ekoizten dute haiek, baina lurraren gaineko haien eskubideak are gutxiago aitortzen dira eta,
beraz, ahulduago daude. Jabetzat aitorturiko emakumeen ehunekoak txiki-txikiak dira eta haiei lurra kentzeak
diru sarrerak izan eta bere burua aski izateko beren posibilitateen gainean zuzeneko eragina izaten du, haien
familiei erasateaz gain, haurrei bereziki.

Zuzeneko eta zeharkako ondorioetako batzuk:

1.  Lurrak elikagaiak esportatzeko erosteak baliabiderik gabe uzten du tokiko populazioa. Ezin ditu bizitzen
jarraitzeko beren elikagaiak landu eta beren sarrera iturri bakarra izan daitekeena ere kentzen die soberakinak
toki merkatuetan edo saltoki txikietan edo kooperatibetan salduz.

2. Landu daitezkeen lurretatik erosten direnak transgenikoen laborantza estentsiboan aritzen diren multinazio-
nalek erosten dituzte. Lurra ekoizpena esponentzialki handitzeko diseinaturiko ongarri eta pestizidez
poluitzeaz gain; hazien biodibertsitatearen galerak nekazari komunitateak behartzen ditu multinazionalek
berek eskaintzen dizkietenak erostera eta horrek hazi transgeniko – diseinuko pestizida ziklo bukagabean
zorpetzen ditu.

3. Produktu horien laborantzak edo erauzketak (bioerregaiak, abeltzaintza intentsiboa, metalak eta meatzaritza,
nekazaritza estentsiboa) deforestazio handi-handia eta ur erreserbak eta zuzkidurak metatzea eragiten ditu
eta horrek ekosistemak galtzeari, basamortutzeari eta klima aldaketari mesede egiten die.

4. Poluzioari mesede egiten zaio baliabideak milaka kilometrotatik lekualdatzen direlako eta lurrarekin azpiegi-
tura handiz eta ingeniaritza obraz espekulatzen delako.

5. Multinazionalek produktu horiek masiboki ekoitzi eta nazioarteko merkatuetan eskaerara sartzeak helburua
aberastea duten organismo indartsu batzuek pre-
zioak finkatzea ekartzen du; horregatik, milaka la-
gunek ezin dute kontsumoko oinarrizko produktuen
prezioa ordaindu. Gizarteko arrakalak handitzen dira
eta milioika lagun izaten da pobreziara eta desnutri-
zio kronikara kondenatua. Egoera horiek ere emaku-
meek eta haurrek pairatzen dituzte gehien.

6. Bizitzeko elikadura eta ekonomia biderik ez duenez,
hamaika familiak estutasunean bizirauten dute.
Anitzek hirien kanpoaldera -lurra kendu zaielako-
edo beste herrialde batzuetara emigratu behar iza-
ten dute; auzo    pobreetara, non egoera estu eta
osasungaitzetan behartsu bizi baitira; eskuarki osa-
sun sistemara jotzeko        aukerarik gabe edo hortik
kanporaturik; hezkuntza edo enplegu duina izateko
aukera urriak izanik.

Lur akaparamenduaren gaineko zenbait datu:
62 herrialdek gutxienez erosi ditu lurrak 41 herrialdetan. Joera horrek Afrikari eta Asiari eragiten die batez ere. Ja-
beturiko lurraldeen %47 Afrikan da, eta %33, Asian. (Iturria: Proceedings of the National Academy of Sciences).
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Land Matrix Partnership ikerkuntza alorreko eta gobernuz kanpoko erakunde akademiko batzuen koalizioa da
eta 2001az geroztik guztira 227 milioi hektarea, “Europa mendebalde osoaren azalera litzatekeena”, 
“ustiatzeko lizentziak salgai jarri, alokatu edo eman” direla kalkulatu du.

2020rako, EBko kontsumo jomugek garraiorako erregaiaren %10 iturri berriztagarrietatik ateratzea nahi dute
eta horrek bioerregaiak ekoizteko azalera handitzea ekarriko luke.
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Lurra kendu ziguten
Djanabu Balde eta haren herrixka kexatzen dira multinazio-
nal espainiar baten iritsi izanaz, zein 2010ean apenas 300
biztanleko Sara Djae komunitatetik hurbileko lurretan, Ginea
Bissaun, laborantzan hasi baitzen.Begirada tinko, horrek eta
beste emakume batzuek kontatzen dute arroz enpresa iritsi
zenetik beren lurrik emankorrenak utzi behar izan dituztela.
Lehen haren familiak urtean 40 zaku arroz ateratzen bazuen,
orain, ongi joaten bazaio, bostera iristen da.

Zer da nekazari-gabetzea?
Landa eremuko pertsonek pairatzen duten beren jaioterritik
ezin saihestuzko emigratu beharra da, muga agroindustria-
laren hazkunde etengabearen ondorioz; izan ere, horrek
beren komunitateen ekonomia, ekoizpen eta gizarte egitura
aldatzen du eta maiz beren bizi baldintzetan narriadura
sortzen du.

Nekazari-gabetzeari eta migrazio mugimenduei buruzko azterlanek erakusten dute -kasu gehienetan- gizarte
eta ingurumen jasangarritasunaren, landa komunitateen bizi estrategien eta migrazio prozesuen arteko erla-
zioa. Azken horiek, hain zuzen, jotzen dira nekazari komunitateen estrategia posibletzat, gertatzen diren nahi-
taezko eraldaketen edo eraldaketa kritikoen aldean bizirik irauteko eta gizarte ugalketarako.

“Emigrazio handiak -adituek diote- bizi baldintzen narriadura egoera ematen du ezagutzera maiz. Migrazioari
egoera kritikoei eta aldaketa egoerei aurre egiteko eta lotzeko erantzunik lasterrena deritzote, eta norbanako-
entzat eta etxeentzat funtsezko tresna estrategiko bat dela5".

Baina… zergatik emigratzen dute nekazariek beren lurretatik?
Landa eremuetatik abiaturik izaten ari den despopulatze eta emigrazioa mundu osoan eragiten ari zaigun 
fenomenoa da. Ez da eskualderik pobretuenetan edo garapen bidean direnetan bakarrik gertatzen, gure ingu-
ruko pertsona eta komunitate nekazariei eragiten dien arazoa ere bada. Batzuk dira pertsonen eta komunitate
osoen nahitaezko emigrazioan elkartzen diren faktoreak eta ez dira alderdi askeak, oso eragin handiko 
erlazioa dute beren artean.

Multinazionalak edo estatuak berak dira lurrak erosten edo saltzen dituztenak, nekazarien eskubideak kon-
tuan izan gabe eta lur horien jabeak direla saihestuz. Haien lurren galerari haien ingurumena larriki kalteturik
geratzen dela gehitzen zaio (ur kanalizazioa eta desbiderapena, fitosanitarioz pozoituriko lurrak eta urak, 
laborantzarako hazi barietateen galera, oihan galtzeak…). 
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“Inork ez zigun galdetu eta iritsi
zirenetik gose izan gara”.

Djanabu Balde.

5. Desmonte, soja y descampesinización en la provincia de Córdoba (Argentina). Zientzia eta Teknologia Idazkaritza - Córdobako 
Unibertsitate Nazionala. 2010eko abuztuaren 13a.
Eskuragarri hemen: http://www.secyt.unc.edu.ar/Nuevo/portada_contenido.php?idNota=262

Migrazio
mugimenduak
Zergatik uzten da lurra bertan behera?

10



Nekazari komunitate batek ia-ia ez du baldintza horietan bizirik irauteko posibilitaterik, ezen elikagairik ez
izateaz gain bere osasuna bera eta bizi kalitatea arriskuan baitaude. Beren lurren lanketako borrokan irmo
dauden nekazari horiek ere oso zaila dute eutsi eta bizirautea.

Alde batetik, herrialde arteko merkataritza libreko itunek, merkatuen liberalizazioak eta, multinazional han-
dien alde, estatuen permisibitateak (tokiko ekoizpena babesteko muga-zergarik eza, handiei mesede egiten
dioten nekazaritzarako diru-laguntzak) enpresa handien arteko prezio lehiakortasuna laguntzen dute baina
nekazari txikiak merkatutik kanpo uzten dituzte edo horren prezio txikiak finkatzera behartzen dituzte ezen
bukaeran landan jarraitzea ezinezkoa izaten baitute.

Beste alde batetik, multinazionalek genetikoki eraldaturiko beren hazi barietateak merkaturatzen dituzte eta
gobernuei presioa egiten diete haien salmenta eta banaketa sustatzeko legeak idatz ditzaten: nekazarien 
artean bertako hazien trukea debekatzeko nahiz multinazionalen haziak erosi gabe erabiltzen dituen (gertatu
ohi da eta saihesten zaila da soroen arteko hibridazioengatik) lagun orori isuna jartzeko.

Askotan estatuek berek saltzen dituzte lurrak, kanpo zorra kitatzeko, nekazari komunitateak enpresan 
soldata duina eta enplegu hobea izanen dutela konbentzituz. Oso bakanetan betetzen dira agindu horiek eta
komunitateak pobreziara eta beren burua aski izateko zituzten elikagaien eta baliabideen galerara kondena-
tuak izaten dira6. 

Hortaz, askotarikoak dira nekazari-gabetze prozesuaren ondorioak:

• Nekazari komunitateengana zuzenean: lur jabetza kentzea, beste ekoizpen mota batzuei eragitea, ur eska-
sia, elikadura burujabetza galtzea, gizarte ehunaren haustura eta herriak uztea, e.a.

• Ingurumenean zuzenean: paisaiaren aldaketa, basamortutzea eta ekosistemak galtzea, osasungaiztasun
egoera eta izurriteak sortzea, agrokimikoen eragina, e.a.

• Familia nekazariengana zuzenean: landa nortasunaren galera, landa bizimodu nagusiaren balio galera, lan
iturri berririk eza, baliabide ekonomikoen eskasia, bizi kalitatea hobetzeko aukerak berriro bilatu beharra
(hezkuntza, osasungintza, etxebizitza…), egoera berria dela-eta segurtasunik ez, bakardade eta estura sen-
timenduak, e.a.

Gainera, familia ekoizpenerako eta elikadurarako politika publikoen urritasunak, legeria eta justiziari buruz 
gobernu laguntzarik ezak eta gizartearen onarpenik ezak larriagotu egiten dituzte arazo horiek.
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6. Agrogeba-ren iritsiera -urtean 1.000 euro guztira ordainduko du 6.000 hektareengatik hurrengo 99 urteetan- «garapenerako kon-
traesana» da, deritzo Filomeno Barbosak. «Hona nahi duen oro etor daiteke pobreziaren aurka borrokatzera baina gu pobreago egi-
tera ez», dio Alaye Malam Mbayok, enpresa espainiarrak guardia armatu bana ezarrita zuen finkak berreskuratzera Bjini eta Djanako
mila lagun manifestazioan joan ziren eguna gogoratuz. «Gu sartzea nahi ez badute, ez gara sartuko. Nik ez dut gerrarik nahi», dio
Pons-ek.Enpresa espainiarrarentzat lan egiten duten dozena gutxi herritarretarik gehienek 2.000 liberako soldata (hiru euro) irabazten
dute egunean eta batzuetan soldata parte bat arrozetan jasotzen dute. Eskuragarri hemen: http://farmlandgrab.org/post/view/23087-
el-acaparamiento-de-tierras-de-una-empresa-espanola-causa-hambre-en-guinea-bissau



Nora emigratzen dute? Nola eragiten die?
Nahi gabeko lekualdaketak kolektiboen baldintzen arabera era ezberdinetan aurre egiten zaien erabaki poli-
tiko, ekonomiko, sozial eta ingurumenekoen ondorioa dira. Laborarien nekazaritzaren kasuan lurralde-gabetze
prozesu baten aurrean gaude, zein familia horiek toki guztietakoak izateagatik ez, baizik eta, aitzitik, jada 
inongoak ez direlako gertatzen baita. Mobilizatzen dituzte, beren bizitza, kasu anitzetan berrogeita hamar
urtez, garatu duten tokietatik lekualdatzen. Familia horiek hiri handien kanpoaldean bukatu ohi dute, eta, ez
baliabiderik ez dirurik ez dutenez, pobreziara kondenaturik egoten dira, zirkulu hausten zail batean.

Ez dugu beren etxea eta giro ezaguna izan zenetik bortxaz atera beharrak eragiten dien deserrotze eta identi-
tate galera ahantzi behar. Jatorrizko komunitateak sakabanaturik geratu ohi dira eta harrera lekuko balio, 
ohitura eta lege berriak ulertu eta haiei lotzeak eragiten duen inpaktuak gatazkak sorraraz ditzake familiar-
tean eta kanpoaldean. 
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“Emakumeak nazio barneko eta
nazioarteko migrazio fluxuen 
funtsezko osagai bat dira eta fluxu
horiek familien, lurraren eta ekoiz-
pen prozesuen desegite eta uztea
eragiten dute geratzen diren ema-
kumeen familia eta komunitate
zama handitzen duten aldi 
berean” 

Esther Vivas, kazetaria eta gizarte 
mugimenduen eta nekazaritzako elikagaiei

buruzko politiken ikertzailea..

Iturria: Rakesh argazkiaren, creativecommos.org



Bazenekien emakumeak historian zehar hazien, biodibertsitatearen eta
arbasoen ezagutzen zaindari nagusiak izan direla?

Emakumeak nekazaritzaren lehen sustatzaileak izan
ziren. Historiko eta transkulturalki, hazien, uraren eta
lurraren zaintzaileak izan dira, arbasoen jakintzaren
eta medikuntza naturalaren defendatzaile eta trans-
mititzaileak.

Tradizionalki emakumeei egokituriko jardunak, fami-
liaren zaintza eta elikadura, osasuna eta naturaren
kontserbazioa, elikadura burujabetzaren printzipioe-
kin bat etortzen dira neurri handi batean.

Baina emakumeek ematen duten aberastasun hori
guztia ikusezin bihurtu dute eta balioa kendu diote
eta galtzen ari da.

Balio tradizionalki femeninoek berreskuratuak izatea merezi dute eredu berri bat eraikitzeko, elikadura buruja-
betza eta, errespetuan eta elkarren mendekotasunean oinarriturik, gizakiak naturarekin izanen dituen harre-
man jardun berriak oinarri. 

Emakumeen lanaren balioa 
• Emakumeek elikagaien erdiak baino gehiago ekoizten dute eta, hala ere, gosea gehien pairatzen dutenak

dira. Planetako elikagaien %60 gutxi gorabehera (%80 herrialde txirotuetan) emakumeek ekoizten dute
eta, hala ere, munduko gose kronikoaren %60 pairatzen dute.

• Espainiako estatuan, emakumeen apenas
%32,88 agertzen da ustiategiaren jabetzat, eta
%25,5 soilik,   ustiategiko buru gisa, (INE -EIN-,
2013). Lurra lantzen duten emakume gehienak
familia laguntza gisa agertzen dira eta ez dute 
ez etekinik ez bermerik. Egoera antzekoa da 
Europan.

• Europar Batasuneko Nekazaritza Politika Erki-
deak (NPE) emakumeak diskriminatzen ditu: 
laguntzak askoz neurri txikiagoan ematen zaizkie
emakume nekazariei. Baina, gainera, NPEak 
herrialde txirotuetan nekazaritza liberalizatzea
sustatzen du eta larriki egiten die kalte nekazariei
oro har eta emakumeei bereziki.
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Emakume
nekazariak
Biodibertsitatearen zaindariak
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• Genero itsutasunak laborantza munduan, eta lan arriskuen prebentzioan zehazki, ondorio hondatzaileak
izan ditzake emakumeen osasunean. Agrotoxikoen maneiuak eragin kaltegarria izan dezake hormona siste-
man edo sortzetiko malformazioak izateko bidea eman.

Globalizazio kapitalista lanaren sexu banaketa izan du euskarri historian zehar, emakumeei ugalketa eta
zaintza lana doan egitea egokituz. Ikusezin geratzen den eta sistemari erabat errentagarria zaion lana.

Nekazaritza sektorean are gaiztoagoa da, kasu gehienetan emakumeei laborari profesional gisa egiten duten
ekoizpen lana aitortzen ez zaielako, eta, hortaz, ustiategi familiarrean lan egiten duten emakume nekazari eta
abeltzainak bi aldetatik egiten dituzte ikusezin.

Zer eman dezake Elikadura Burujabetzak berdintasunezko mundu bate-
rantz joateko non guztion eskubideak bermaturik geratuko baitira?

• Emakumeek, historian zehar, biodibertsitatea begiratzeko, haziak babesteko, elikadura bermatzeko,
bizitza zaintzeko eta aspaldiko jakintza transmititzeko egin duten ekarpena ikusgai egin eta balo-
ratzea.

• Elikagai ekoizpenaren eredu berri bat, zeinek zaintza, berdintasuna, burujabetza eta kultur errespe-
tuaren balioak, jasangarritasuna, ondasun komunen babesa eta tokiko eta etxeko kontsumorako
ekoizpenari lehentasuna ematea erdigunean jarriko baititu, lagun guztiei inolako bereizkeriarik gabe
lurra, ura eta haziak eskuratzeko eta ezagutza trukea egiteko aukera bermatuz.

• Eta hori egiten ahalko da nekazari mugimendu bat izanik zeinetan emakumeek erabakiak hartzeko
guneetan protagonismoa izanen baitute, bizitzaren zaintzan erantzukidetasuna egonen baita eta
genero berdintasuna izanen duen elikadura burujabetza bultzatuko baita.
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Iturria: J.A. Marcos, pikaramagazine.com: las mujeres sin tierra alimentan al mundo.

Elikadura burujabetzak
pertsonen oinarrizko beha-
rrak, zaintza, bizitzaren
ugalketa, ondasun 
komunak… jartzen ditu 
erdigunean. 

“Elikadura burujabetza 
nabarmenki feminista da”. 

Esther Vivas, 2015.
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”Egun sistema patriarkalaren eta, 
logika kapitalistan oinarriturik, neka-
zaritzako elikaduran den ereduaren
konbinazioak ondorioak ditu eskala
globalean emakumeen bizitzan”.

Esther Vivas, 2015.



Bazenekien herrialde txiroturikoetan emakume
nekazariek elikagaien %60 eta 80 artean 
ekoizten dutela eta, hala ere, gosea eta 
pobrezia gehien pairatzen dituztenak direla? 
Hegoko herrialdeetan emakumeak dira janari-ekoizle nagusiak eta
lurra lantzeko, haziak mantentzeko, fruituak biltzeko, ura lortzeko…
arduradunak. Baina, hala ere, haiei erasaten diete gehien goseak eta
pobreziak.

Zergatik ote?
Garapen bidean diren herrialdeetan ekonomikoki aktibo dauden
emakumeen %70ek nekazaritza sektorean lan egiten du, baina ema-
kumeak gutxitan aitortzen dituzte ekoizle gisa.

Soldata txikiagoa eta baldintza txarragoak
Amerika Latinoan, Saharaz hegoaldeko Afrikan eta Asiako hegoaldean soldatapeko nekazaritza lanaren
“emakumetze” nabarmena izaten ari da. 1994tik 2000ra bitartean emakumeek nekazaritza sektore 
ez-tradizionaleko enplegu berrien %83 bete zuten. Baina dinamika horrekin batera genero banaketa nabar-
mena eta horren ondoriozko soldata arraila gertatu dira. Plantazioetan emakumeak kalifikatu gabeko zeregi-
netan aritzen dira, bilketan eta paketegintzan  adibidez, gizonek, berriz, uzta bildu eta landatu egiten dute.

Ezberdintasuna lurraren jabetzan, emakumeentzat bereziki
Amerika Latinoak munduko desparekotasunik handiena du lurra edukitze eta banatzeari buruz. Landu daitez-
keen lurretako gehienak lur-jabeen eta Estatuaren esku daude latifundio antzu gisa eta iraupeneko nekaza-
ritza egiten duten nekazariak, berriz, minifundioetan eta bazterreko lurretan biltzen dira. 

Amerika latinoan eta Kariben emakumeak apenas dira lurren %1en jabe, landa etxeen %20-30en buru diren
arren. Horrek kreditura, laguntza teknikora, herritarren partaidetzara eta autonomia ekonomikora jotzea 
zailtzen die. Aurrerapen batzuk egin dira, baina lurra eskuratu eta kontrolatzeak mugatua izaten jarraitzen du
landako emakume gehienentzat. 

Zenbait herrialdetan legeek zuzenean debekatzen diete lur jabetza emakumeei, beste zenbaitetan, erabilera
eta ohiturek.
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Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundeak (FAO) dioenez, emakume gehienek
janaria erostera eta seme-alaben beharretara bideratzen dituzte beren diru-sarrerak. 
Azterlan batzuek erakusten dute haur baten biziraupen posibilitateak %20 handitzen 
direla amak etxeko aurrekontua kontrolatzen duenean. Emakumeek zeregin erabakigarria
izaten dute elikadura segurtasunean eta haurren osasunean.

Hegoko emakume
nekazariak
Identitatea eta duintasuna

12



Pobrezia eta zerbitzu publikoetara jotze eskasa
Nekazaritza eta abeltzaintzako produktuen prezioak gero eta txikiagoak izateak eta sektoreak Hegoko herrial-
deetan ezaugarri duen formaltasunik ezak nekazarientzat oro har eta emakumeentzat bereziki ondorio zehatz
batzuk dituzte:

• Diru-sarrera hutsalak.
• Gizarte segurantzaren estaldura eskasa nekazarientzat eta familientzat.
• Hezkuntza, osasungintza eta saneamendu, sexu eta ugalketa osasun, justizia, lurralde plangintza eta

hondamendien prebentziorako, e.a. sarbide murriztua.

Migrazioa
Azken urteotan migrazio fenomenoa emakumetzen ari da. Gero eta emakume gehiagok migratzen du hirieta-
rantz eta herrialde industrializatuetarantz aukera hobe bila. Maiz lan prekarietatea, bazterketa, migrazio agen-
teen abusua, indarkeria eta sexu esplotazioa aurkitzen dituzte.

Zer egin dezakegu?
Erdigunean balio berriak -ondasun komunen zaintza, naturaren kontserbazioa, berdintasuna eta bizitzaren 
jasangarritasuna- jarriko dituzten eta jatorrizko herrien eta emakumeen ondarea bilduko duten gizarte lokal
eta global berrietarantz aurreratu.
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Gu, 86tik gora herrialdetatik gatozen emakumeak, herri autoktono anitzetakoak, Afrika, Amerika, Europa, Asia eta
Ozeaniakoak eta hainbat gizarte sektore eta mugimendutakoak, Selinguén (Mali) bildu gara Nyeleni 2007ren barnean
eskubide berri baten eraikuntzan parte hartzera: elikadura burujabetzarako eskubidea, alegia. Merkatuaren interesak
pertsonen eskubidearen aurretik lehenesten dituen mundu kapitalista eta patriarkala aldatzeko esku hartzeko gure
borondatea berresten dugu.

Emakumeei, nekazaritzan eta elikaduran jakintza-sortzaile historikoak izanik, zeinek herrialderik pobreenetan janarien
%80 ere ekoizten jarraitzen baitute eta egun biodibertsitatearen eta laborantza hazien zaintzaile nagusiak baitira,
erasaten diete gehien politika neoliberal eta sexistek.

Politika horien ondorio dramatikoak pairatzen ditugu: pobrezia, baliabideen eskuragarritasun urria, organismo bizien
gaineko patenteak, landa exodoa eta bortxazko migrazioa, gerrak eta mota guztietako indarkeria fisikoa eta sexu
indarkeria. Monolaboreek, agroerregaietarako erabilirikoak barne, eta produktu kimikoen eta genetikoki eraldaturiko
organismoen erabilera masiboak ondorio kaltegarriak dituzte ingurumenean eta gizakien osasunean, ugalketako osasu-
nean bereziki.

Industria ereduak eta transnazionalek laborarien nekazaritzaren, eskuz eginiko arrantzaren, artzaintza ekonomiaren eta
eskulangintzaren eta hiri eta landa eremuetan eskala txikiko elikagai merkataritzaren esistentzia mehatxatzen dute,
sektore horietan emakumeek pisuzko zeregina izanik.

Elikadura eta nekazaritza MMAtik eta merkataritza libreko hitzarmenetatik kanpo uztea nahi dugu. Are gehiago, jana-
riak, ura, lurra, herrien jakintza eta emakumeen gorputza merkantzia soiltzat hartzen dituzten erakunde kapitalista eta
patriarkalak arbuiatzen ditugu.

Gure borrokak sexuen arteko berdintasunaren aldeko borrokarekin bat egitean, jada ez dugu ez gizarte tradizionalen, ez
gizarte modernoen ez merkatuaren zapalkuntza jasan nahi. Gure atzean aurreiritzi sexista guztiak uzteko eta munduari
buruzko ikuskera berri baterantz, errespetu, berdintasun, justizia, elkartasun, bake eta askatasun printzipioetan eraikiri-
korantz, aurreratzeko aukera honi gogor heltzen diogu.

Elikadura Burujabetzaren 
aldeko emakumeen deklarazioa  

Nyéléni 2007 - Elikaduraren Burujabetzari
buruzko Foroa. Sélingué. Mali.
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Mobilizaturik gaude. Lurra, lurraldeak, ura eta haziak eskuratzearen alde borrokatzen gara. Finantziazioa eta
nekazaritzako hornikuntza eskuratzearen alde borrokatzen gara. Lan baldintza onen alde borrokatzen gara.
Prestakuntza eta informazioa eskuratzearen alde borrokatzen gara. Gure autonomiaren eta guk geuk erabakitzeko
eskubidearen alde, eta erabakiak hartzeko guneetan erabat parte hartzeko ere, borrokatzen gara.

Nyeleni Afrikako emakumea da eta bereizkeriazko arauak desafiatu ditu, bere sormenagatik eta nekazaritza
alorreko bere errendimenduengatik nabarmendu da eta haren begirada ernearen pean aurkituko dugu elikadura
burujabetzarako eskubidea, bestelako mundu bat eraikitzeko itxaropenaren garraiatzailea, aurrera eramateko
energia, gure elkartasunetik erdietsiz. Mezu hau mundu osoko emakumeei eramanen diegu.

Nyeleni, 2007ko otsailaren 27a

Iturria: Alvaro Leiva argazkiaren (1970-2015).



Badakizu Nafarroako emakume nekazarien lana zertan datzan?
• Emakumeek ahalbidetzen dute hein handi batean gure eguneroko elikadura.
• Nekazaritza dibertsifikatu dute eta lurrarekin loturikoaren eredu bati eutsi diote.
• Zuzeneko salmenta egiten dute toki azoketan;
• Hazi autoktonoen zaindariak dira, klimara, izurriteetara eta gaixotasunetara hobekien egokitzen

direnak hautatzen dituzte eta, hola, biodibertsitatea babesten dute.
• Eta, gainera, etxearen eta bizitzaren zaintzaz arduratu dira historian zehar.

Hemengo emakume nekazariek baldintza hobeak izaten dituzte 
Hegokoek baino?
Bai, anitz aurreratu dugu genero berdintasun alorrean azken urteotan eta 
emakume nekazariaren egoera hobea da orain duela zenbait hamarralditan baino.

Mendetan zeharreko ohituraren arabera, aitak ondorengo bat aukeratzen ahal zuen ondasun guztiak jaraunts
zitzan. Eskuarki zaharrena eta beti gizonezkoa aukeratzen zuten. Gainerako anai-arrebak soldatapeko lanen
bat bilatu, emigratu, apaizgaitegian sartu edo baserriaren barnean mendeko maila batean anaia zaharraren
babesari heldu beharrean egoten ziren.

Oinordetza sistema horrek tradizionalki landa munduko emakume anitz behartu ditu etxetik oso gazte 
ateratzera edo familia esparruko gizonezko irudiaren, zein ekoizpen unitatearen titularra ere baitzen, interes
eta jardueren mende geratzera. Hola, emakumeek egiten zuten lana, bai etxean bai etxetik kanpo, ikusezin
geratzen zen.

• Euskal Herriko emakume nekazari gehienek ustiategiaren
titularra edo titularkide izan gabe eta Gizarte Segurantzan
kotizatu gabe lan egiten dute eta, beraz, ez dute ez
pentsiorako ez langabezia sarirako eskubiderik izaten,
ezta baliabideen gaineko kontrolik senarrarengandik
bereiziz gero.

• Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroaren ara-
bera, 2014an erregistraturik zeuden ustiategien %65,33k
gizon bat du titular, emakumeen %27,31ren aldean.

• Titularra “Ogibide nagusiz nekazaria”, zeinek Gizarte
Segurantzan kotizatu eta diru laguntzetarako eskubidea
baitu, duten ustiategien kasuan gizonen ehunekoa
83,52koa da, emakumeen 16,48koaren aldean.

• Emakumeen parte-hartze txikia nekazaritzako sindikatuetan, historian zehar eremu maskulino eta diskrimi-
natzailea izan da eta, non parte hartzeko eta botorako eskubidea titulartasunari loturik baitago, eta maiz
emakumeek egiten dituzten lanaldi bikoitzekin eta ugalketa lanarekin bateraezina izaten da.

• Emakumeak arbasoen jakintzak bizirik jarraitzeaz arduratu dira, lurraren eta hazien zaintzaz, adibidez,
Elikadura Burujabetza bermatzeko. Baina lan hori ikusezin bihurtu dute eta galtzen ari da.
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Nafarroako
emakume nekazariak
Bizitzaren jasangarritasuna
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Iturria: EHNE sindikatua.



2011n emakume nekazariek Nekazaritza Ustiategien Titulartasun Konpartituaren Legea onestea lortu zuten.
Hala ere, hori letra hila izan zen azkenean, ez zuen ez kudeaketa ereduaren ez lurraren jabetzaren benetako
aldaketarik ekarri.

EHNE Bizkaiak Euskadi eta Nafarroan PACetik ordaintzeko laguntzen hartzaile diren pertsona fisikoen norta-
sunari buruzko azken datuetatik abiaturik eginiko azterketa baten arabera 2008an:

• Emakumeek gizonek baino anitzez neurri txikiagoan jotzen dute PACek sustaturiko laguntzetatik
etortzen diren ordainketetara. Gainera, jotzen duten emakumeek gizonek baino kantitate txikiagoak
jasotzen dituzte (%55 gutxiago). Laguntzak jasotzen dituzten pertsona fisikoak bakarrik kontuan
harturik, emakumeak %32 dira eta emaniko laguntza zenbateko osoaren %23 soila jasotzen dute.

• PACen baldintzak eta funtzionamedua ez dira emakume nekazarien errealitatera egokitzen, ustiategi
familiar txikien kalterako nekazaritza ustiategi handiak suspertzera bideraturik daudelako. 

• PACen laguntzetarako eskubidea izateko, ustiategiaren titulartasuna eduki behar da.

• PACen formulazioak ez du genero ikuspegitik eta landa ingurunean emakumeek eta gizonek duten
egoera ezberdina alde batera uzten du, baita horren arrazoi estrukturalak eta sistemikoak ere.

Orduz geroztik orain arte, emakume nekazarien borroka latza izan da eta haiek aurrerapen garrantzitsuak
lortu dituzte, esaterako:

• Nekazaritza sindikatu eta kooperatibetan beren parte-hartzea handitzea.

• Sare sozialak, jakintza eta jardun jasangarriak mantentzera bideraturiko diskurtso berriak sortzea,
laborantza sistema produktibista eta homogeneizatzaileari kontrajarririk.

• Laborantzan hasi berriko emakume nekazarien aurrerapena, beren ustiategiekin, gizarte seguntzare-
kin eta edozein pertsonari dagozkion eskubide guztiekin.

• Emakume nekazarien arteko aliantzak nekazaritza industrialaren ondorioak aztertu eta eraldatzeko
eta Elikadura Burujabetzarantz aurreratzeko.

• Emakumeen Mundu Martxarekiko (EMM) aliantzak, haren proposamenak zabaldu eta borroka femi-
nista landa inguruneko emakumeen ikuspegiarekin ere indartzeko.

Emakumeek eginiko nekazaritzak janarien ekoizpena lehenetsi du etekinak sortzearen aldean. Bada landara
itzuli nahi duen emakume gazte saldo berri bat eta Elikadura Burujabetzan eta eredu agroekologikoan bizi
eta ekoizteko era bideragarri bat aurkitu dute. Baina eredu hori politika publikoetatik bultzatzen den eredu in-
dustrial eta intentsiboaren aurkakoa da.
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“Administrazio publikoek emakume nekazari ho-
riek landa ustiategi familiarraren barnean ema-
kumeak familia patriarkalaren ereduare barnean
hartzen diren era berean hartzen dituzte”.

Lidia Senra.

Iturria: EHNE sindikatua.



Eta zer egin dezakegu landa mundu bizi, berdintasunezko baterantz eta
laborantza jardun eutsigarri baterantz aurreratzeko?
• Emakumeek landan, beren ekoizpen eta ugalketa lanaren bidez, hazi autoktonoen zaintzaile, biodibertsita-

tearen defendatzaile eta jakintzaren transmisore gisa, historian zehar gauzatu duten egitekoa aitortu, balo-
ratu eta kuantifikatu.

• Emakume nekazari agroekologikoen egitekoa aitortu, arrazionalizazio produktibistarekiko erresistentzia eta
desafio esperientzia gisa, zaintza, mantentze eta babes balioetatik.

• Landa esparruan emakume eta gizonen arteko berdintasuna benetakoa eginen duten, nekazaritza industria-
lak nekazarien bizitzan, ingurumenean eta osasunean duen eraginari erantzuna emanen dioten eta Elika-
dura Burujabetzan funtsaturiko eredu baterantz aurreratuko duten laborantza politikak exijitu.

• Eskualdean, estatuan eta Europan abiaraziriko laborantza politiken genero eragina aztertu, diskriminazioa
zuzentzeko eta berdintasuna benetakoa egiteko, lurraren banaketari, eskuragarritasunari eta titulartasunari
dagokienez, baita legezko egoera, eskubideak eta eginbeharrak ere.

• Laborarien nekazaritza eutsigarria, eskala txikikoa, ekologikoa eta tokiko merkatuetara bideratua lehenetsi.

• Landa enplegu eta garapenaren aldeko politika publi-
koak sortzea, zeinek emakume nekazari eta gazteak
lehenetsiko baitituzte.

• Nafarroako Emakume Nekazariek egiten duten lana
ezagutu haien antolakundeetara joz: EBEL -Euskal
Herriko Emakume Baserritarren Elkartea- eta AMUR -
Nafarroako Landa Eremuko Emakumeen Elkartea-.
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Rosset-ek (1998) Iraultza Berdea deiturikoaren emaitzak aztertu zituen laborantzarako lurraren jabetze priba-
tuko prozesu gisa, zeinetan nekazari familiarrak negozio agroindustrial handien aurrean negoziazio ahalmena
galduz joan baitziren. Fenomeno horrek zoruen degradazioa (izurrite eta eritasun berriak, ongarri kimikoak…)
eragin zuen jardun suntsitzaileekin (uzten hondaren erreketa, laborantza sakonak…) eta beren oinarrizko 
lehengaiaren (hazien eta animalia arrazen) uniformizazioarekin batera. Eta, hola, familiako nekazaritzak lati-
fundioei eman zien bide eta mundu osoan populazio landatarrak hirietarako migrazio handia eragin zuen.

Mende luze batean zehar agertoki ilun bat planteatu zen nekazarientzat, antzuak eta ez-eraginkorrak zirela
esanez. Baieztapen horien kontrara, errealitatea da nekazarien jakintzak izaera funtzioaniztuna duela, ekoiz-
korrago eta eraginkorragoa dela eta oraingo eta etorkizuneko ekonomia garapen lokalean laguntzen duela.

Zer ematen digu haietako bakoitzak?
NEKAZARITZA INDUSTRIALA
Ekoiztea gutxi kostatzeko moduko lurrak bilatzen ditu eta ez du lurzoruaren emankortasuna gorde, lehengo-
ratu eta handitzeko pizgarririk izaten. Zorua bertan ekoiztea errentagarria ez den arte erabiltzen dute eta gero
beste baten bila joaten dira, landuriko zoruan arazoak, trinkotzea, gazitzea, antzutzea, higadura eta biodibert-
sitate galera, utzirik.

Industrializaturiko nekazaritzak herri-ondasun ekologikoen gainean sorturiko inpaktuak:

• Zorua: ur eta haize higadura: landugabeko lurrean flora kentzea, gehiegizko laborantza sakona, materia
organikoa ez birjartzea eta uzten hondarren erreketa; degradazio kimikoa eta gatz soberakina: gehiegizko
larratzea, akuiferoen gehiegizko ustiapena, pestiziden eta ongarri industrialen aplikazioa; degradazio biolo-
gikoa eta fisikoa: gehiegizko laborantza sakona, materia organikoa ez birjartzea eta pestiziden eta ongarri
industrialen aplikazioa.

• Baliabide genetikoak: dibertsitate genetikoaren eta nekazaritza eta abeltzaintzako jakintzaren galera.
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Zein elikadura 
eredu nahi dugu?
Eredu industrialetik jasangarrira

14

Iturria: ETC Taldea, 2009. ¿ Quién nos alimentará? Preguntas sobre la crisis alimentaria y climática.



• Atmosfera: berotegi efektua eta klima aldaketa; laboran-
tzako makineriaren motorren errekuntza; ozono geruza
txikitzea: euri azidoa: uzten hondarren erreketa.

• Ura: itsas eta ibai baliabideak pozoitzea: pestiziden eta
ongarri industrialen aplikazioa, simaur gehiegi pilatzea.

• Basa bizitza: disfuntzionalitate fisiologikoak: pestiziden
eta ongarri industrialen aplikazioa.

• Gizakiak: disfuntzionalitate fisiologikoak eta heriotza:
pestiziden eta ongarri industrialen aplikazioa.

LABORIAREN NEKAZARITZA
Nekazari laborariek nekazaritza sistema dibertsifikatuak ku-
deatzen dituzte eta elikagai tradizionalak begiratzen dituzte
eta horrek dieta orekatuak erdiesten eta munduko agrobiodi-
bertsitatea babesten laguntzen du. Horrela, laborarien neka-
zaritzak hil edo biziko garrantzia du mundu osoko egungo
elikadura segurtasunerako eta etorkizuneko belaunaldientzat.

FAOren politiken arabera, nekazaritza familiarra nekazaritza,
basogintza, arrantza, e.a. antolatzeko era bat da zeinetan
emakumeak eta gizonak sarturik baitaude. Gaur egun bada
munduan 500 milioi granja familiar, ustiategien %98, nekaza-
ritza familiarra munduko nekazaritza era nagusia izanik.

Garapen bidean diren herrialdeetan, populazioaren %70 bizi da landa eremuetan eta nekazaritzaren eta la-
borantza jardueretatik lorturiko sarreren mendekoa da bizirauteko. Patroia Iparreko herrialdeetakoaren antze-
koa da, nahiz eta nekazaritza industrializatua, esportatzailea eta mendekoa sustatu eta ustiategi txikiak
arriskuan jarri diren.

Jakintza tradizionaleko sistemen alderdiak

1. ngurunearen ezagutza eta taxonomia biologiko autoktonoak. Tokiko baliabideen (lurra, ura,
barietateak, espezieak, e.a.) ezagutzak bereizten ditu eta metaturiko esperientzia dute oinarri (behaketa eta
ikasketa esperimentala). Azken batean, laborarien nekazaritza  jasangarria nekazaritza metodo tradizionalen
konbinazio eta errebalorizaziotik dator jardun ekologiko berrien berrikuntza gehiturik (Altieri et al, 1987, eta
Campesina, 2011).

2. Nekazaritzako jardun jasangarrien ezagutza. Material eta hondakinen ziklo itxiak mantentzen di-
tuzte birziklatze jardunen, interdependentzia ekologikoen ezagutzaren, tokiko baliabideen aprobetxamendua-
ren, e.a. bidez. Beharrezko materia organikoa zoruari emateaz arduratzen dira, gainera, landareen hazierarako
baldintza onuragarriak bermatzeko.

3. Agroekosistemak mantentzea. Nekazari familiarrek lantzen duten eremuan dituzte erroak eta horrega-
tik saiatzen dira zorua eta ingurua zaintzen. Elikadura gehigarria, eraikuntzako materialak, tresnak, botikak,
e.a. ematen dituzten natur ekosistemen eremuak erabili eta mantentzen dituzte.

4. Klimarekiko erresilientzia. Estatistika ofizialek iragartzen dute garapen bidean diren herrialdeetako
nekazaririk pobreenak klima aldaketaren eraginekiko bereziki kalteberak direla. Hala ere, sistema agroekolo-
giko integratuek klimako aldaketetarako egokitzapen hobea dute nekazaritza komertzial homogeneoak baino
(Chapell eta LaValle, 2011).
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“Nekazaritza arteei eta merkataritzari
mugimendua ematen dioten lehengai
guztiez hornitzen duen ama emankorra da”.

Manuel Belgrano



5. Biodibertsitatea. Altierik dioenez (2002), agroekosistemek, zenbat eta ezberdin eta konplexuagoak
izan, hainbat eta egonkor eta erresilienteagoak izatera jotzen dute. Estrategia horretaz klimaren aldaketen
aurrean arriskua minimizatu, epe luzerako errendimentuak egonkortu eta teknologia maila txikiekin eta  ba-
liabide  mugatuekin itzulerak maximizatzea lortzen da. Agroekosistema denboran eta tokian dibertsifikatzen
dute.

6. Ahalduntzea eta erantzukizun komunitarioa. Jabetza deszentralizatuak zuzentasun handiagoz izaten
du eragina (Rosset, 2000 eta Sevilla Guzmán, 2006) ekonomia eta gizarte alorretan landa eremuan.
Kideek naturarekin eta bizitoki duten ingurunearekin loturiko balioak bereganatzen dituzte eta belaunaldi
berriei transmititzen dizkiete. Horrek espezie, klase, nortasun eta generoaren eta belaunaldi esplotazioaren
kontzientzia handiagoa ematen du. Epe luzeko interesak egiten du egonkor eta iraunkor denboran.

7. Tokiko azoken indartzea.

8. Pertsona eta janariekiko harremana. Harreman estua dago ekoizleen eta kontsumitzaileen artean.

Norantz joan nahi dugu?
Nekazaritza industriala planetako lurzorurik hoberenak andeatzen eta bere esportazio bokazioarekin negozioa
egiten ari den bitartean, errealitatea da munduko herrialde ia guztietan janaria nekazariei eta nekazaritza fami-
liarrari esker dugula. 

Kontua ez da iraupeneko nekazaritzaren inguruan erromantizismo aura bat sortzea, ezta garapena per se kal-
tegarria dela pentsatzea ere. Baina kontzientzia hartu eta nekazaritza tradizionala eta biodibertsitatearen kont-
serbaziorako haren funtsezko ekarpena baloratu behar dugu, natur baliabideak mantentzeari, tokiko jakintzari
eta klimarekiko erresilientziari dagokienez.

Egin dezagun aurrera holako politika publikoetarantz zeinek nekazariak beren ekoizpen sistemez jabetzea eta
natur baliabideak erabiltzea, beren tokiaren ezagutzara, beren asmamenera eta berritzeko gaitasunera egoki-
tuz, ahalbidetuko baitute.
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Iturria: Rehahn argazkiaren.
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La Vía Campesina 90eko urteetan sortu zen nekazaritzako elikagaien industrian oinarrituriko ereduaren aurka
borrokatzen den nazioarteko mugimendu gisa. Progresiboki globalizazio neoliberalari egiten zaion kritikan
erreferentziako antolakundeetako bat bihurtuz joan da.

Politika neoliberalek eta, Munduko Merkataritza Antolakundea eratuz, horien areagotzeak landa munduari
eraginiko hondoratzeari nekazariek eginiko erresistentzia irudikatzen du.

Munduko hainbat tokitatik milioika nekazari, ekoizle txiki eta ertainak, lurrik gabeko herriak, indigenak, 
migratzaileak eta nekazaritzako langileak biltzen ditu. 164 bat erakunde lokal eta nazionaletan daude elkar-
turik Afrika, Asia, Europa eta Amerikako 73 herrialdetan. 200 bat milioi nekazari ordezkatzen du.

La Vía Campesina Iparretik eta Hegotik zetozen laborantza ekoizle txiki eta ertainen arteko batasun eta elkar-
tasunean funtsatzen da. Mugimenduaren helburu nagusia elikadura burujabetza errealitatea egin eta tokiko
ekonomiak bukarazten dituzten politika neoliberalak gelditzea da.

Nekazariak, arrantzale txikiak, artzainak eta herri indigenak barne, munduko populazioaren ia erdia alegia,
beren komunitateentzako janariak ekoizteko eta mundua era osasungarri eta jasangarrian elikatzeko gai diren

uste sendoa du oinarri. 

Eskala txikiko nekazaritza jasangarriaren alde egi-
ten du justizia soziala eta duintasuna sustatzeko
modu gisa. Agronegozioei eta herriak eta natura
suntsitzen ari diren multinazionalei buru egiten die
irmoki.

Emakumeek oinarrizko eginkizuna dute La Vía Cam-
pesinaren lanean. FAOren arabera, emakumeek
munduko janarien %70 ekoizten dute, baina haien
ekarpena ez da aitortzen eta haiek bereziki pairat-
zen dituzte neoliberalismoaren eta patriarkatuaren 
neurrien ondorioak. Mugimenduak emakumeen 
eskubideak eta genero berdintasuna babesten ditu
maila guztietan eta emakumeenganako indarkeria
mota guztien aurka borrokatzen da.

Zein errebindikazio egiten du?
• Tokiko nekazaritza ekoizpena lehenestea biztanleria elikatzeko, nekazariek eta lurrik gabekoek lurra, haziak

eta kreditua eskuratu ahal izatea.

• GEOen, Genetikoki Eraldatutako Organismoen, aurkako borrokara zuzenduriko landa erreformak, haziak
libreki eskuratu ahal izatea eta ura ondasun publiko gisa zaintzea.

• Nekazariek elikagaiak ekoizteko duten eskubidea eta kontsumitzen dituztenek zer eta nola kontsumitu eta
nork ekoitzi erabaki ahal izateko duten eskubidea.

La Vía
campesina
Nekazarien ahotsa
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• Herrialdeek beren burua nekazaritza eta elikadura inportazio
merkeegiez babesteko duten eskubidea.

• Ekoizpen kostuei loturiko nekazaritza prezioak.

• Emakume nekazariek nekazaritza ekoizpenean eta elikaduran
betetzen duten egitekoaren aitorpena.

• Herriek landa politikaren definizioan parte hartzea.

Estatuan, La Vía Campesinako kideak hauek dira: Nekazari eta Abel-
tzainen Erakundeen Koordinakundea (COAG), zeinek erkidego guztie-
tako hainbat erakunde biltzen baitu, Andaluziako Sindicato de
Obreros del Campo (SOC),  Sindicato Labrego Galego (SLG) eta Euskal
Herrian: Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (EHNE-Bizkaia).

Munduko Merkataritza Antolakundearen (MMA-OMC), Munduko Bankuaren eta Nazioarteko Diru Funtsaren
neurrien aurkako borroka ekintzak gauzatzen dira. Neurri horien gaiak merkataritza libreko itunak, patente
onespena, jabetza intelektualaren gaineko legeak, produktu transgenikoak, agroerregaiak, e.a. izaten dira.

4 urtean behin La Vía Campesinak nazioarteko biltzarra antolatzen du. Eta Munduko Gizarte Foroan parte hartzen
du eta ekintzak gauzatzen ditu Emakumeen Munduko Eguna (martxoaren 8a), Nekazarien Borroken aldeko Na-
zioarteko Eguna (apirilaren 17a), MMAren aurkako Borrokaren Nazioarteko Eguna (irailaren 10a), e.a. direla eta.

Biobliografia:
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Webgrafia:
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“Herriek bizitzeko emanen dien lurrerako
eskubidea eta herriek bizitzeko emanen
dien lurra zaintzeko betebeharra” .

Gustavo Duch.

Iturria: Vía Campesina.
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Aukeratzen dugunean, ez dugu elikadura produktua aukeratu soilik egiten, baizik eta konpultsiboki kutsatzen
duen eta ekoizleen lan eskubideak errespetatzen ez dituen eredu batean oinarrituriko erlazio kate oso batean
parte hartu egiten dugu.

Elikadura sistema justua, zuzena eta jasangarria birdefinitzeko, janariak aukeratzean gure hautamena horiek
jatorriarekin, lurrarekin eta ekoizten dituzten pertsonekin duten loturan oinarritu beharko da.

Zer da Elikadura Burujabetza? 
Elikadura burujabetza La Vía Campesinak 90eko urteen erdialdean bultzatu zuen ideia izan zen eta gaur egun
mota anitzetako gizarte sektoreek, ingurumen alorreko taldeek, kontsumitzaile taldeek, emakume elkarteek,
arrantzaleek, artzainek eta beste anitzek sustaturiko alternatiba bihurtu da. 

Elikadura
burujabetza
Beharrezko utopiarantz
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"Elikadura Burujabetza herriek, komunitateek eta
herrialdeek beren egoera esklusiboetarako ekolo-
giko, sozial, ekonomiko eta kulturalki egokiak diren
beren nekazaritza, artzaintza, lan, arrantza, elika-
dura eta landa politikak definitzeko duten eskubi-
dea da. Horren barnean elikadura eta janari
ekoizpenerako benetako eskubidea dago eta horrek
esan nahi du herri guztiek dutela elikagaiak izateko
eta elikagai seguru, nutritibo eta kulturalki egokiak
ekoizteko baliabideak izateko eskubidea, baita
beren burua eta beren gizarteak mantentzeko
gaitasuna ere". 

Vía Campesina.



Nola eraikitzen da?
• Elikadura eskuratzeko eskubidea, giza eskubide gisa, eraginkor eginez.

• Herriei jaten dutena eta nola ekoitzi nahi duten aukeratzeko eskubidea emanez.

• Lurra, haziak, ura, bizitzaren zaintzak eta jasangarritasuna ondasun komuntzat aitortuz eta nekaza-
riei eta nekazaritza txikiari eskuragarritasuna bermatuz.

• Nekazaritzako elikagaien sektorearentzat gizarte eta lan baldintza duinak bermatuz.

• Emakume nekazarien egitekoa eta eskubideak aitortuz.

• Tokiko eta ingurunearekiko errespetuzko nekazaritza ekoizpena lehenetsiz.

• Hurbiltasuna eta toki merkatuak indartuz.

• Nekazarien eta kontsumitzaileen parte-hartzeaz eginiko landa eta elikadura politika berriak sortuz.

Kontua da jaten dugun hori zertaz, nola eta non ekoizten erabakitzeko gure eskubidea berreskuratzea; lurra,
ura eta haziak nekazarien eskuetan egon daitezela; gure elikadurari dagokionean, burujabe izan gaitezela.

Garrantzitsua da emakumeak mundu osoan landako langileen erdiak badira elikadura burujabetzak bere 
barnean ikuspegi feminista behar duela ñabartzea. Elikadura burujabetzak, laborantza eredu kapitalista buka-
razteaz gain, emakumeak zapaltzen eta mendean jartzen dituen sistema patriarkala ere bukaraztea ekartzen
du. Feminismoa leku duin bat eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizartea erdietsi nahi dituen mu-
gimendua da. Baina transnazionalek eta enpresa handiek metatzen dituzten lurrak errebindikatu eta galdegi-
teko ere mugitzen da. Feminismoa emakume nekazariek gizartearen baitan eginkizun aktibo eta duina izaten
ahal dezaten bidea da (La Vía Campesina, 2006:12); horregatik, beharrezkoa da mugimendu feminista eta 
elikadura burujabetza eskutik heldurik joatea.

Webgrafia
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Nafarroan, landa eremuetan ekoizten aritzen diren pertsona eta kolektiboek egiten duten lanaz gain, egungo
ekoizpen, banaketa eta kontsumo ereduaren ordezko erak ditugu, zeinek aurrerapen handia ahalbidetu bai-
tute naturarekin eta pertsonon artean harremanak izateko bestelako eren eraikuntzan.

Ordezko hauek bilatzen dituzte:

• Lurraren, taldeen eta pertsonen ekologia.

• Ekoizleekin loturak berrezartzea.

• Merkaturatze bide berriak: laburragoak eta zuze-
neko kontaktukoak.

• Garaiko eta tokiko produktuak.

• Agroekologian oinarrituriko ekoizpena.

• Autogestioa eta lan komunitarioa.

• Ekoizpen txikia eta tokiko merkataritza
babestuko dituzten politika publikoak hartzeko
exijitzea.

Nafarroan diren ekimenetako batzuk bildu ditugu, hona hemen:

EKOHERRIAK
Nafarroan badira joera ekologikoko giza komunitate jasangarri batzuk: Lakabe, Arizkuren, Uliberri, Galdurotz,
Artieda (Arterra Bizimodu).

BARATZEAK
Iruñea, Berriozar, Uharte, Atarrabia eta Sarri-
gurengo udalek auzoek kudeaturiko baratze
ekologikoak sortzearen alde egin dute. 
Noaingo Zentzumenen Baratzean, edozein
auzok bil ditzake ongarri kimikorik gabe l
anduriko ortuari eta barazkiak.

Iruñean komunitate proiektu pare bat dago:
Alde Zaharreko “La Piparrika” hiri baratzea
eta La Magdalenako baratze kolektiboa. 
Sanduzelain, Buztintxurin (Baratxuri) eta
Txantrean ere, besteak beste, badira aribi-
dean proiektu batzuk.

KONTSUMO TALDEAK
Tokiko ekoizleei zuzenean erosteko antolatzen dira: JatEKO, Lurreko, Tomate Gorriak, Calabatata, Bizilur
(ARCO ekimena), Saski Betea.

Nafarroako
elikadura sareak
Bestelako mundu bat ez da posible bakarrik, 
beharrezkoa baizik
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Lakabe

Huerto de los Sentidos

Piparrika

Fuente: Diario de Noticias, 30/11/2015.
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BANAKETA ETA KONTSUMO GUNEAK
Landare, Karrakela Nafarroako Kooperatiba Integrala, El AlmaZen, Katakrak, Errotako Bizitza Jantoki, Baratza
jatetxea.

LURRAREN ALDEKO BESTE ZENBAIT EKIMEN
Nekazarien eta abeltzainen antolakunde eta sindikatuak
Mugimendu ekologistak
Nafarroa Transgenikoen Aurka plataforma
Nafarroako Hazien Sarea
Natureskola
Nafarroako Elikadura Burujabetzako Taldeak
‘La Fertilidad de la Tierra’ aldizkaria
Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea
TTIPen aurkako ekimena

Aukera gehiago daude…
Badakigu ordezko ekimen gehiago dagoela eta hori parte bat besterik ez dela, beraz animatu nahi zaituztegu
zuek bestelako kontsumo proposamen bat non aurkitu ikertzera. 

Iturria: Ekinklik argazkia.
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Kontsumitzea beharrezkoa da eta onuragarria izan daiteke, zeren, egitean, mundu hobea eraikitzen laguntzen
duten empresa eta ekimenak babes baititzakegu. Gertatzen da nekazaritzako elikagaien sektorearen gero eta
monopolio handiagoak jan beharra irabazi ekonomikoaren mendean jartzen duela. Monopolio horrek zer 
kontsumitzen dugun, zein preziotan, norengandik datorren, nola egin duten… zehazteko orduan kontrol estua
egitea ahalbidetzen die, hainbat gobernuren eta nazioarteko erakunderen babes esplizitua duten aldi berean.

Kontsumo arduratsuak kontsumitzaile berdeak deiturikoengan izan zuen hastapena, hirurogeiko urteetan.
Egun kontsumo arduratsuari gertakari kolektiboa eta, kontsumitzaileak eta talde sozial batzuek elkarri 
eragiten diotela, talde horien mendekoa irizten hasi zaizkio.

Kontzienteak gara erosketa nola egiten dugun?
Kontsumo arduratsuaren oinarria ingurunean eta pertsonengan eragin negatiboak dituzten kontsumoak 
merkatuan bereizi eta eragin positiboak sortzen dituztenak, garapen jasangarriaren kontzeptuarekin lotuak,
balioestea. Lehen aldiz Brundtland txostena deituriko dokumentuan formalizatua izan zen kontzeptua, 
definizio honekin.

Kontsumo kontziente eta 
arduratsurako proposamenak: 
Zer egin dezakegu egunerokoan?

Oro har, hiru B-ak aipa daitezke (ekologismoaren 
oinarrizko ideia), kontsumo arduratsuari dagokionez
garrantzi ordenan: 

1. b-a: beheratu, gastaturiko baliabide kantitatea
eta sorturiko hondakinen kantitate eta toxikotasuna.

2. b-a: berrerabili, zerbait bota aurretik, beste
erabilera bat ematen saiatu.

3. b-a: birziklatu, produktua berriro erabiltzerik ez
dagoenean.

Baratzetik
zure mahaira
Kontsumo kontziente eta arduratsua

18

“Oraingo belaunaldien beha-
rrak asetzea etorkizunekoek
beren beharrak betetzeko
izanen dituzten posibilitateak
konprometitu gabe” .

Brundtland, 1987.

Garapen Iraunkorraren Atalak. 
Nafarroako Gobernua (2010).

Iturriak: Cerai.org y Commerce Equitable.



Honi dagokionez, bestelako proposamenak badaude, ideia gehiago eransten dituztenak: hausnartu, uko egin,
berregituratu (sistema ekonomikoa), birbanatu (baliabideak), aldarrikatu, konpondu, itzuli, berreskuratu 
(baliagarria izan daitekeen zerbait zaborra bihurtu dadin ekidin), eta bilketa selektiboa.

B-en ideiak era garatuago batez ulertzeko ondorengoa dugu:

• Behar duguna bakarrik kontsumitu.
• Geure burua berrezi: “irizmenez” kontsumitzea ez da garestiagoa kontsumo kontzientearen jarrera hartzen

badugu.
• Informatu: etiketak irakurri, tokiko berme zigiluak bilatu.

Tokiko elikagaiak, freskoak eta garaikoak: Beren zaporeari eta ezaugarri nutriti-
boei erabat eusten dizkiete, gure inguru hurbileko ekonomia eta toki garapena sustat-
zen ditugu, kontserbatze, tratamendu, elaborazio eta garraio prozesuetatik sorturiko
ingurumen kostuak saihesten ditugu. Oso dieta aberatsa egiteaz gain, gure inguruneko
biodibertsitatea eta jasangarritasuna mantentzen laguntzen dugu.

Babestutako Jatorrizko Deitura edo Adierazpen Geografiko Babestua (BJD
edo AGB) duten elikagaiak: Europan erabiltzen da eta, hartan, elikagaiak ekoizten
diren ingurune geografikoarekin erlazionaturiko faktoreak hartzen dira kontuan.

Ekoizpen integratuko elikagaiak: nekazaritza konbentzionalaren eta ekologikoaren
arteko aukera da eta ingurunearekin errespetutsua izan eta ekoizpen prozesuan jardun
onak bermatu nahi ditu.

Ekoizpen ekologikoko elikagaiak: Bi printzipio handitan funtsatzen da, ingurume-
narekiko errespetuan eta animalien ongizatean. Gainera, ezaugarri hauek ditu: espezie
eta hazi autoktonoen eta ongarri naturalen erabilera, fitosanitariorik eta ongarri kimiko-
rik ez erabiltzen saiatzea…

Nafarroako Elikagai Artisauak: Nafarroan ofizialki aitorturiko kalitateko produk-
tuak. Lehengaiak lehen mailakoak dira, bere egoera naturalenean. Egiteko prozesuak
prozesu naturalak errespetatu edo imitatzen ditu.

Bidezko Merkataritzako elikagaiak: Nazioarteko merkataritzan berdintasun han-
diagoa bilatzen du, ekoizleei eta langileei baldintza hobeak emanez eta eskubideak 
bermatuz, Hegoko herrialdeetan bereziki. Prezioak ekoizpen eta lan kostuak islatzen 
dituela bermatzen du, ekoizpen sozialki justua eta ingurumenari dagokionez bideraga-
rria izatearekin batera.    

• Nori eta non erosi jakin: ekonomia soziala, ekoizpen ekologiko edo artisaua, kooperatibak, tokiko merkata-
ritza eta beste zenbait alderdi kontuan hartuz, ordezko bideen bitartez (zuzeneko salmenta, kontsumitzai-
leen kooperatibak) edo tradizionalen bidez (udal merkatuak eta merkatu ibiltariak, auzoko dendak…).

• Balore ekologikoak dituzten produktuak bilatu: bilgarri gutxiago, iraunkorra edo eta konpongarria, bigarren
eskukoa, birziklagarria…

• Nola ordaindu jakin: hobe eskudirutan.

• Noiz erosi jakin: saihestu jaiegunak, larunbat arratsaldeak eta ezorduak.

• Erabiltzen ditugun produktu eta aparatuen bizitza luzatu: bestelako erabilerak emanez.

• “Erabili eta bota” motako produktuak saihestu: botilak, latak, musuzapiak, ahozapiak, e.a., material birzi-
klatzen errazak aukeratu.
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• Itzultzeko ontziak erabili: beira, erosketarako oihalezko poltsak, e.a., eta hondarrak, ontzi eta bilgarri ez-
funtsezkoak errefusatu, plastikoak eta beste material ez-biodegradagarriak bereziki.

• Solteko produktuak kontsumitu.

Erabaki ona
Erosketari buruzko gure erabakia ona izan dadin, produktua gure eskuetara iritsarazten duen prozesuaren
gaineko informazioa izan behar dugu: lan eta demokrazia baldintzak, emakumeen eta toki komunitateen 
egoera, garapen bidean diren herrialdeen esplotazioa, e.a. eta izan daitezkeen ordezkoen gainekoa.

Kontsumo taldeek elikadura eta bizitza modu berri baterako atetzat balio diezagukete. Baita aktibismo 
politikoko gunetzat eta komunitatearen eta parte hartzeko kulturaren indargarritzat.
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Galderaren bat egin nahi badiguzu, zerbait proposatu, 
gurekin lan egin, gure ariketei buruz galdetu edo 
interesgarria iruditzen zaizun edozein gauzatxo....
Anima zaite!
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