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BIZITZEKO BESTE MODU BAT

Testuinguru eta marko orokorra

Dokumentu honen elaborazioan  lankidetzan  lan egin  dugun erakundeak uste  osoarekin  bildu 
gara,  gure  hirian  ere,  egungo  ekoizpen  eta  kontsumo  sistema  nagusiaren,  sozialki  eta 
ingurumenarekiko  jasangaitzak  diren  parametro  kontsumistetatik  alde  batera  kontsumitu, 
aurreztu  eta  bizitzea  posible  da.  Hau  da  guztien  jarrera  hartze  honekin  aditzera  eman  nahi 
duguna,  era  berean,  sare  baten  abiapuntu  bezala  balio  izatea  nahi  dugu,  Saretuz,  Donostian 
Kontsumo Kontzientea eta Arduratsua bultzatzera bideratua dagoen sarea.

Baina  aldiz,  Donostian  ere,  gure  herri  eta  hiri  gehienetan  bezala,  kontsumismo  erosoa, 
neurrigabea,  pertsona  bezala  ditugun gure  behar  errealetatik  urrundua eta  gure  gertuko eta 
urrutiko  inguruarekin  eta  etorkizuneko belaunaldiekin  arduratsua  ez  dena inposatuz  joan  da. 
Merkatal zentro ikaragarriak, banaketa kate handiak eta nazioarteko markak ugaritu dira hirian 
bertan zein hiriaren kanpoaldean, dendari txikiak eta baserritarrak beraien dendak eta nekazal 
ustiapenak itxi behar izan dituzte hurrenez hurren.

Honekin  batera  eta  hazkunde  ekonomikoarekin, gure  kontsumo mailak  handitu  egin  dira  eta 
horren  ondorioz  sortzen  ditugun  hondakin  maila  ere.  Gaur  egun  hondakin  hauen  kudeaketa 
egitea  kosta  egiten  da  eta  gure  ikuspuntuaren  aldetik,  eztabaidaren  gakoa  hondakin  hauek 
murrizteko moduan zentratu beharko litzateke. 

Kontsumismo hau eta euskarritzen duen ekoizpen sistema guztia, neurri handi batean baliabide, 
erregai fosil eta energia ez berriztagarrien menpe dago eta gure ekosisteman narriadura larria 
sortarazten  du.  Hori  horrela,  planeta  eta  berak  dituen  baliabideak  amaigabeak  balira  bezala 
kontsumitu eta ekoizten dugu. Baina, jakin badakigun bezala, hori ez da horrela, amaitu egiten 
dira,  oso azkar ari  dira murrizten,  geroz eta gehiago kostatzen da eskuratzea eta oraingoz ez 
ditugu planeta gehiago.  Beraz,  egun dugun ekoizpen eta kontsumo sistema hau iraunkorra ez 
dela uste dugu baliabideak mugatuta dituen planeta batean.

Baina ingurumenaren arazoaz gain, gizarte arazoa ere hor dago, hau da, kontsumitzen dugun hori 
nork eta zein balditzetan ekoiztu duen galdetu beharko genioke gure buruari. Eta hemen ikusten 
ari gara, askotan milaka kilometrora ekoizteaz gainera, gure erosketen zati handi bat langileek 
ekoiztuak  izan  direla  eta  batez  ere  emakume  langileak.  Emakume  hauen  lan  baldintzak,  lan 
eskubideak, giza eskubideak urratzen dituzte, batzutan esplotazio eta esklabotza egoerak ematen 
dira ere. Horren ondorioz, batzutan urrun fabrikatutako produktuak oso merkeak izaten ditugu 
eta  hortik  abiatuz  azaltzen  da  kontsumitzen  dugun  horri  balio  erreala  eta  prezio  justu  bat 
ordaintzeko  beharra.  Bidezko  Merkataritzako  produktuak  premisa  hau  dute  euskarri  bezala, 
ekoizten dituzten pertsonentzat lan baldintza duinak bermatzen dituzte, besteak beste. Bidezko 



Merkataritzako  produktuak  kontsumitzea  da  Donostian  dugun  beste  alternatiba  bat,  denda, 
elkarte eta talde desberdinen bitartez eskura ditzakegu produktu horiek.

Azpimarratu  beharra  dago  bestalde,  kontsumismoak  emakume  eta  gizonen  arteko 
desberdintasunak ere areagotzen dituela. Produktu askoren publizitatea sexista da, emakumeak 
etxeko  eremura  eta  edertasunarekin  (presio  estetikoa  inposatuz  lortu  ezin  daitekeen 
edertasunaren  eredu  baten  bitartez),   garbiketarekin  eta  zaintzarekin  erlazionatutako 
erosketetara  alboratzen  ditu.  Gizonetan  aldiz,  lehia  bultzatzen  da  eta kostu handiagoa duten 
erosketetara,  autoak  edo teknologia bezalakoetara,  bultzatzen ditu.  Hori  horrela,  ildo berdina 
jarraituz, gure buruari galdetu beharko genioke eta gure ingurune gertuenean, nork erabakitzen 
duen mota bakoitzeko erosketak eta nork erosi ohi duen zer, eta kultura eragin horiek eta genero 
estereotipo eta rol  horiek eguneroko kontsumo patroiak baldintzatzen dutela behatuko dugu. 
Horrez gain, ezin ahaz dezakegu gure inguruan emakume baserritarrek bete izan duten paper 
garrantzitsua, bertako ekonomiaren oinarri bezala.  Emakume hauek nekazari bezala elikagaien 
produkzioan aritzeaz gain, rol erreproduktiboa (ez produktiboa) bere gain hartu dute, pertsonen 
zaintza, etxeko ekonomia kudeatzea, harremanak eta sareak ehuntzea etab. 

Aipatutako  guztiarekin  eta  gure  kontsumo  ohiturak,  gure  erosketak  eta  gure  ez  erosketak, 
aldaketa errealak bultzatzeko guztiok eskura ditugun tresna eta botere bat diren uste osoarekin, 
hirian Kontsumo Kontzientea eta Arduratsua deitzen duguna sustatu nahi dugula ondorioztatzen 
da.

Kontsumo Kontzientea eta Arduratsua  , Zer esan nahi du?  

Kontsumo  Kontziente  eta  Arduratsua,  egungo  ekoizpen  eta  kontsumo  eredua  zalantzan 
jartzearekin  eta  pertsona  bezala  ditugun  beharren  hausnarketarekin  hasten  da  eta  ondasun, 
elikagai  eta zerbitzuen gure kontsumo ohituren murrizketa eta aldaketa batekin jarraitzen du. 
Alternatiba  iraunkorrak,  bertakoak  eta  gertukoak  bultzatzea  bilatzen  du,  elikagaien  kasuan 
gainera,  ekologikoak izatea eta garaikoak,  bere ekoizpen eta garraioan ingurumenean sortzen 
duen  eragina  gutxitzeko  helburuarekin.  Horrez  gain,  pertsona,  herrien  artean,  ipar  eta  hego 
artean,  emakume  eta  gizonen  arteko  gizarte  desberdintasunak  iraunarazten  dituen  sistema 
batekin  kritikoa  da.  Hori  guztiarekin,  desberdintasun  horiek  nabarmentzen  ez  dituen  eta 
solidarioa, justua eta berdina den ekoizpen eta kontsumo eredu baterantz doan, gizarte aldaketa 
bat sustatu nahi du.

Asko dira definizio honekin jasotzen diren edo erlazionatu daitezkeen korronte eta ideiak. Alde 
batetik, elikadurari dagokionez, Elikadura Burujabetzak aurkezten digun ikuspegiarekin bat egiten 
dugu,  kontzeptuak  herri  guztiek  beraien elikagaien  ekoizpen,  banaketa  eta  kontsumo politika 
iraunkorrak definitzeko duten eskubidea aipatzen du. Hori guztia,  ekoizpen txiki eta ertainean 
oinarrituz,  nekazalgoari  errespetuan  oinarrituz  eta  elikadura  osasuntsu  batean  oinarrituz.  Eta 
hain  zuzen  ere,  iraunkortasun  hori  gertuko,  garaiko  eta  ahal  izanez  gero  ekologikoak  diren 
elikagaiak  bultzatzearen  alde  egitetik  pasatzen  da.  Zuzeneko  kontsumo  taldeak  nekazariekin, 
kontsumitzaile  ekologikoen  elkarteak,  Bretxa  bezalako  ohiko  merkatuak,  bertako  elikagaien 



denda txikiak edo gure herriko baratza landatzea dira Donostian ditugun alternatiba batzuk, gure 
bizitza eta kontsumo ohituren bitartez Elikadura Burujabetza bultzatzeko. Modu honetan, gure 
baserritarrei lagunduko diegu eta oso gertu eta oso urrun dugun gure ingurua zaintzen lagunduko 
dugu.

Ondorioz,  Elikadura Burujabetzak egun nagusi  den ereduaren  justu aurkakoa proposatzen du. 
Gaur egun nagusi den ereduan elikagaien ekoizpen eta salmentaren zati handi bat, botere osoa 
duten  enpresa  transnazional  kopuru  murriztu  batek  kontrolatzen  du  eta  onura  ekonomikoak 
lortzera  bideratuta  daudenak  eta  ez  pertsonen  beharren  asetasunera  bideratuta.  Horra  hor, 
munduko 1000 milioi pertsonek gosea pasatzen dutenaren arrazoietako bat, edo nekazariei eta 
herri indigenei beraien lurrak etengabe kendu eta beraien lurraldeetatik etengabe mugitzearen 
arrazoietako bat.

Arrazoi desberdinengatik (klima adibidez) gertu samar landatuak edo ekoiztuak izan ezin duten 
eta  urruneko  latitudeetatik  esportatuak  izan  behar  duten  elikagai  horiek  guztientzat,  lehen 
aipatutako Bidezko Merkataritzako produktuak dira Donostian gure eskura dugun beste  aukera 
horietako bat da.

Orain  arte  esandako  guztiarekin,  ezin  dezakegu  ahaztu,  Kontsumo  Kontziente  eta  Arduratsu 
baterantz egin behar den lehen urratsa, pertsona bezala ditugun beharrei buruz galdetzea dela. 
Behar hauek birplanteatu behar ditugu eta banatu benetan nahi duguna eta erabilgarria zaiguna, 
ezertarako balio ez eta beharrezkoak ez direnetatik. Hemendik abiatuta lehen pausua poliki-poliki 
gutxiago kontsumitzea da eta berrerabilpena eta birziklapena aukeratzea eta pixkanakakoa eta 
askatzailea  izango  den,  banakako  eta  taldekako  prozesu  batean  sartzea.  Hau  da,  gure 
planetarentzat  eta  gizartearentzat  bere  osotasunean  onuragarria  izateaz  gain,  norbanako 
bakoitzarentzat ere izatea eta kontsumismotik eratortzen diren karga guztietatik askatzea. Zentzu 
honetan,  kontsumitu  aurretik  eta  kontsumitzen  ari  garen  bitartean  hainbat  galdera  egin 
diezaiokegu gure buruari:

• Benetan erosi nahi dudan hori behar al dut?
• Erantzuna  baiezkoa  denean,  Nola  ase  dezaket  behar  hori  produktu  berri  bat  erosi  gabe? 

Aukerak: beste produktu bat berrerabili edo birziklatu, nik neuk fabrikatu, truke merkatu batean 
nik behar ez dudan zerbaitegatik aldatuz lortzea,  bigarren eskuko denda edo merkatu batean 
eskuratzea…

• Aurreko  erantzunak  bideragarriak  ez  badira,  orduan  produktua  berria  lortzearen  aukera 
planteatu dugu. Non jar dezakegu arreta gehiago:

oKotxez noa azalera handiko denda batera edo auzoko denda batean egiten dut erosketa? Hau da, 
dendari eta saltzaile txikiei mesede egiten diet eta ondorioz nire herri edo hiriko ekonomiari edo 
kate handien eta merkatal guneen onurak gizentzen ditut?

oNondik dator  erosten dudana? Planetako beste aldetik  dator hotz-ganbera handitan eta bere 
garraio eta kontserbazioan atmosferara CO2 tonak isuriz edo bere garraioan eta kontserbazioan 
gutxiengoa kutsatu duen, gertuko produktu bat al da? Aukerak: bertako ekoizpen produktuak, 
ahal diren gertuenak.



o Nola saltzen didate erosten dudana? Nola doa ontziratua? Materialetan aurrezten saiatu al dira 
eta ondorioz, bere ontziratzean hondakin gutxiago sortu? Edo aldiz, kartoizko kaxa baten barruan 
plastikozko erretilu baten barruan banakako ontziratzetan datozen produktu horietako bat al da? 
Aukerak: ontziratu gabeko produktuak, gutxiengo ontziratzearekin,  ehunezko poltsen erabilera, 
banakako edo gehiegizko ontziratzea daramaten produktu txikiak ekiditea.

o Zein baldintzetan ekoiztu da? Ingurumenarekin arduratsua edo aldiz oso kutsakorra den enpresa 
bat al da? Enpresa horrek langileen eskubideak errespetatzen al ditu edo bere ekintza eskubideak 
urratu eta esplotazioan oinarritzen al du? Aukerak: bertan ekoiztutako produktuak eta bidezko 
merkataritzako produktuak.

o Fruta edo barazkia den kasuan… Nola izan da landatua?  Lurraren erritmoak errespetatu al dira 
edo aldiz lurra gain-esplotatu da? Transgenikoa al da? Gure osasuna kaltetzeaz gain, ingurumena 
kaltetzen duten pestizidak eta gainerako produktu kimikoak gehitu al dira? Aukerak: produktu 
naturalak, bertakoak, garaikoak, ekologikoak.

• Produktua erabiltzerakoan, zer egin dezaket zaintzeko eta ahal den gehiena irauteko? Modu 
honetan sortzen ditugun hondakinak gehienera murriztea lortuko dugu.

Erronkak eta aukerak Donostian

Saretuz-en hasieran parte hartu dugun erakundeek orain arte ondorengo erronka eta aukerak 
hauteman ditugu, Kontsumo Kontzientea eta Arduratsua landu eta sustatzeko hirian bertan:

Aukerak:

• Kontsumo  Kontziente  eta  Arduratsuarekin  erlazionatutako  eskarmentu  asko  daude 
Donostian:  bigarren  eskuko  azokak  eta  dendak,  hau  sustatzen  duten  erakundeak,  denbora 
bankuak,  trukerako  espazioak,  auzolan,  kontsumo  taldeak,  kontsumitzaile  elkarteak,  hiriko 
baratzak, banku etikoa, lan egiten duten Gaztetxeak, ohiko merkatuak, denda txikiak…

• Kontsumitzeko eta elikatzeko beste modu batez hazten doan interesa dago eta herritarren 
artean kontzientzia ekologiko handiagoa.

• Testuinguru ekonomiko eta soziala aproposa da, egun bizi dugun krisi ereduari alternatibak 
planteatzeko unea izanik.

• Gizarte  erakundeen  artean  ekimenak,  elkarlana,  aurretiko  lankidetza  kanpainak  eta 
komunikazio arina existitzen da.

Erronkak:

• Testuinguruaren azterketa falta da, Kontsumoari buruzko datuak Donostian.
• Kontsumo  Kontzientea  eta  Arduratsua  produktuarekin  soilik  erlazionatzen  da  eta  ez 

prozesuarekin  edo  kontzeptu  berarekin.  Hau  da,  batzuetan  produktu  mota  hauetakoak 
aukeratzen dira  osasuntsuagoak  direlako baina produktu horrek atzean  duen guztia  kontutan 
hartu gabe, ekoizpen, gizarte eta politika mailari dagokionez.

• Donostian  Kontsumo  Kontziente  eta  Arduratsu  bat  egitea  korronte  gutxiengoduna  da, 
ekoizpen eta kontsumo iraunkor eta bertakoen ereduen logiketatik  aldendua eta erosoa den 



kontsumismoa da nagusitzen dena.
• Batzutan,  produktu ekologikoen prezioen “puztutze” bat ematen da,  baina beste batzutan 

ekologikoa garestiagoa denaren hautematea besterik ez da. Zentzu honetan baita ere, baloreen 
aldaketa bat egitea beharrezkoa da, prezio justu bat ordaintzea eta elikagaien eta ondasunen 
ekoizpenak suposatzen duen balore eta kostu errealaz kontziente izatea.

• Alternatibei  buruz  bisibilizazio  edo  erreferentzia  leku  baten  gabezia  dago:  bertako 
produktuen, artisau produktuen, etab. erakusleihorik ez dago, ezta instituzio sustapenik ere.

Jarrera hartze hau ondoren aipatzen diren talde eta erakundeen ekarpenekin garatu da:  Setem 
Hego Haizea, EBEL (Emakume Baserritarren Elkartea), Mugarik Gabe, Emaús Gizarte Fundazioa,  
Basherri  ekimena,  Mugarik  Gabeko Albaitariak,   Mundubat,  Donostiako Bidezko Merkataritza  
Taldea,  Ekologistak  Martxan,  Mugarik  Gabeko  Ekonomistak,  Antiguaotarrak,  Miramongo  
Kontsumo Taldea, Egiako Kontsumo Taldea, Gabiltza, Ingernia Sin Fronteras, EHNE Donostia.


