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1. SARRERA 
Elikadura osasuntsua ezinbestekoa da hainbat gaixotasun prebenitzeko, besteak beste, 

gizentasuna, hainbat minbizi mota, bihotzeko eta odol-hodietako gaixotasun batzuk 

edo diabetesa.  

Gaur egungo mundu globalizatuan, ordea, denek ez dute ondo elikatzeko aukerarik; 

izan ere, pobrezia arazo handia da eta urtean 11 milioi haur hiltzen dira bost urte bete 

baino lehen. Batzuk malnutrizioagatik hiltzen dira, eta beste asko prebenitu daitezkeen 

gaixotasunengatik, hala nola, paludismoaren, beherakoaren edo pneumoniaren 

ondorioz. Hori dela eta, beharrezkoa da gure gizarteko gazteek kontzientzia har 

dezaten gai horren inguruan, eta, horretarako, lan honetan, elikadura eta nutrizioari 

buruzko hainbat kontzeptu landuko dira; horrekin batera, jasangarritasunaz 

hausnartuko da,  eta kontzeptu horrek gizartean duen eragina ere aztertuko da. 

2. ELIKADURA ETA NUTRIZIOA. ELIKAGAIAK ETA NUTRIENTEAK   

2.1. Elikadura 

Elikadura borondatezko prozesua da, eta eragin handia dute tokian tokiko ohiturek eta 

norberaren gustuek. Elikatzea kate bat da, eta kate horretan biltzen dira elikagaiek 

igaro behar dituzten etapa guztiak, alegia, lehen mailako ekoizpen unetik kontsumitu 

arteko urratsak. 

Nutriente moten arabera, elikagaiak zazpi taldetan sailkatzen dira (ikus, aurrerago, 

1. taulako 1. irudia), eta elikaduraren bidez ematen dizkiogu organismoari bizirik 

irauteko behar dituen elikagaiak. Halaber, jakien elikagarritasuna gorabehera, jatean 

zentzumenak asetzen ditugu (dastamena, usaimena…).  
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2.2. Nutrizioa 

Elikadura ez bezala, nutrizioa ez da borondatezko prozesua; oharkabean, digestioaren 

bidez, organismoak elikagaien oinarrizko osagaiak, nutrienteak, alegia, jaso eta 

erabiltzen ditu. Horiek hestearen bidez xurgatzen dira, eta giza gorputzari ematen 

dizkiote abian jartzeko behar dituen energia eta egiturak. 

 

Beraz, nutrienteak elikagaiek dituzten substantzia kimikoak dira, eta gorputzeko 

zelulek haien bizi-funtzioak betetzeko behar dituzte. Arestian aipatu den bezala, zazpi 

elikagai-talde nagusi daude, elikagaien nutrienteen arabera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Irudia. Elikagai-talde nagusiak. 

Esnea eta esnekiak. 

Aberatsak dira, batez 

ere proteinatan eta 

kaltzioan 

Haragia, 

arraina eta 

arrautzak. 

Batez ere 

proteinatan 

dira 

aberatsak 

Tuberkuluak, 

egoskariak 

eta fruitu 

lehorrak. 

Batez ere 

gluzidoak eta 

proteinak 

dauzkate 
Barazkiak. Bitaminak eta 

gatz mineralak dituzte 

Fruta. Bitaminak 

eta gatz mineralak 

dituzte 

Ogia, 

pasta, 

zerealak, 

azukrea 

eta 

gozokiak. 

Batik bat 

gluzidoak 

dituzte 

Koipeak, olioa eta 

gurina. Batez ere 

lipidoak dituzte 
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Aipatutako zazpi elikagai-talde horietan, garrantzitsua da ezagutzea zein diren talde 

bakoitzeko elikagaiak, eta, horrekin batera, zein diren elikagai horien nutriente 

nagusiak eta funtzioak. Horretaz gain, beharrezkoa da horiek kontsumitzeko orduan 

aholku batzuk ezagutzea ere. 

2.2.1. Nutrienteen funtzioak 

Nutrienteek hiru funtzio bete ditzakete: energetikoa, plastikoa edo egituratzailea eta 

erregulatzailea. 

 

•   Funtzio energetikoa. Energia ematen duten nutrienteen bidez egiten da. 

 

• Funtzio plastikoa edo egituratzailea. Ehun eta organo berriak sortzeko edo 

konpontzeko osagaiek dituzten nutrienteen bidez egiten da. 

 

• Funtzio erregulatzailea. Organismoaren funtzionamendurako behar diren erreakzio 

kimikoak kontrolatzen dituzten substantziek dituzte. 

2.2.2. Nutrienteen sailkapena 

Nutrienteak bi multzotan banatzen dira; alde batetik, inorganikoak (ura eta gatz 

mineralak) eta, bestetik, organikoak (gluzidoak, lipidoak, proteinak eta bitaminak). 

 

• Urak funtzio garrantzitsuak betetzen ditu, organismoan zehar substantziak garraiatu 

eta zelulen erreakzio kimikoak errazten baititu. 

• Gatz mineralek egiturazko funtzioa eta funtzio erregulatzailea betetzen dituzte. 

Adibidez, kaltzioak eta fosforoak haginen eta hezurren eraketan parte hartzen dute. 

• Gluzido, azukre edo karbohidratoek funtzio energetikoa dute. Horiek, era berean, bi 

taldetan sailkatzen dira: alde batetik, sinpleak (glukosa eta galaktosa), eta, bestetik, 

konplexuak (almidoia eta zelulosa). 

• Lipidoen artean, koipeek funtzio energetikoa betetzen dute.  
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• Proteinek, egiturazko funtzioa betetzen dute batez ere, eta  ezinbestekoak dira 

zelulak zein ehunak sortu eta hazteko. Aminoazido izeneko molekula sinpleagoen 

kateak dira. 

• Bitaminek, gehienbat, funtzio erregulatzailea betetzen dute. 

Honako taula honetan aipatutako elikagaien eta nutrienteen hainbat ezaugarri 

agertzen dira: 

ELIKAGAI-TALDEA 
ELIKAGAI 

MOTA 

NUTRIENTE 

NAGUSIA 
FUNTZIOA 

KONTSUMITZEKO 

GOMENDIOA 

1 
esnea eta 

esnekiak 

proteinak eta  

kaltzioa 
egituratzailea 

egunean hainbat 

aldiz 

2 
haragia, 

arraina eta 

arrautzak 

proteinak egituratzailea astean hainbat aldiz 

3 

tuberkuluak, 

egoskariak 

eta fruitu 

lehorrak 

gluzidoak eta 

proteinak 

energetikoa 

eta 

egituratzailea 

astean hainbat aldiz 

4 barazkiak 
bitaminak eta 

gai mineralak 
erregulatzailea 

egunean hainbat 

aldiz 

5 fruta 
bitaminak eta 

gai mineralak 
erregulatzailea 

egunean hainbat 

aldiz 

6 

ogia, pasta, 

zerealak, 

azukrea eta 

gozokiak 

gluzidoak energetikoa 

astean hainbat aldiz 

 

noizbehinka 

7 
koipeak, olioa 

eta gurina 
lipidoak energetikoa noizbehinka 

1. Taula. Elikagai-talde nagusiak nutriente moten arabera 

2.3. Zertarako jaten dugu?  

Argi dago edozein izaki bizidunek energia behar duela bizi-funtzioetarako eta 

eguneroko jardueretarako. Energia hori, ordea, nutriente batzuetatik baino ez da 

hartzen, batez ere gluzidoetatik eta lipidoetatik. Esan beharra dago proteinek 

gluzidoek baino balio energetiko handiagoa dutela, baina haien funtzio nagusia 
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egituratzailea dela; izan ere, askoz ere zailagoa da energia lortzea proteinen 

degradazioaren bidez, gluzidoetatik eta lipidoetatik lortzea baino. 

 

Nutrienteen balio energetikoa eta, horrenbestez, nutriente horietaz osatutako 

elikagaiena adierazteko, honako energia-unitate hauek erabiltzen dira: kaloria (cal), 

kilokaloria (kcal) eta kilojoule (kJ). Hona hemen unitate horien baliokidetasunak: 

 

 

 

 

 

 

Nutrienteen balio energetikoari dagokionez: 

 

 

   

 

 

 

 

Organismoaren energiaren guztizko gastua gastu basalaren eta jarduera fisikoaren 

gastuaren araberakoa da. 

• Gastu basala. Pertsona bat atseden-egoera fisikoan zein mentalean dagoenean 

egiten den gastua da; gastu hori gertatzen da 20-30 ºC-ko ingurugiro-tenperaturan eta 

elikagaiak azkenekoz irentsi zituenetik 12 edo 16 ordu igaro direnean. Bizitza-funtzioei 

–bihotzaren mugimenduari, nerbio-transmisioari, gorputzeko tenperaturari eta abarri– 

eusteari dagokio gastu basala. Gainera, sexuaren, adinaren, altueraren eta pisuaren 

araberakoa izaten da gastu mota hori.   

1 kcal = 1000 cal 

1 kcal = 4,184 kJ 

1 kJ = 0,239 kcal 

 

1 g gluzido ………… 15,65 kJ 

1 g lipido …………..  38,91 kJ 

1 g proteina ………  17,57 kJ 
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Gastu basala kalkulatzeko hainbat metodo daude. Elikadura eta Nekazaritza 

Erakundeak, FAOk (Food and Agriculture Organization), hain zuzen, 10 eta 18 urte 

artekoentzat proposatutakoa honako hau da: 

Emakumezkoak: 7,4 x pisua (kg) + 428 x altuera (m) + 572 

Gizonezkoak: 16,6 x pisua (kg) + 77 x altuera (m) + 572 

Atsedenean kontsumitzen den energiaren % 30 gastatzen da substantziak zeluletan 

zehar garraiatzeko prozesuetan. Horrela, bada, giharrek, garunak eta arteria-sistemak 

energiaren % 20 kontsumitzen dute, bakoitzak bere aldetik, eta gainerako % 10 arnas 

aparatuari, bihotzari eta digestio-aparatuari dagokie. 

• Jarduera fisikoaren gastua. Lan-, etxe- eta kirol-jarduerak direla-eta sortzen diren 

giharren mugimenduei eta aldaketa fisiologikoei dagokien gastua da, hala nola, lo 

egitea, jatea, ibiltzea, ikastea, etab. 

2.4. Nola osatu dieta osasungarria 

Ezer baino lehen, beharrezkoa da dieta zer den jakitea. Horrela, bada, dieta esaten zaio 

denbora-tarte zehatz batean (24 ordu inguru) hartzen den elikagai multzoari.  Horrela, 

dieta orekatua osatzeko, bakoitzak dituen beharrei erreparatu beharko zaie, alde 

batetik, eta, bestetik, elikagaiak modu egokian konbinatzeari, gerora, eguneko 

otorduak osa daitezen.  

 

Beraz, dieta osasuntsua, orekatua eta askotarikoa izan dadin, elikagai-talde bakoitzetik 

gomendatzen den kantitatea hartu behar da egunero. Kantitate zehatz horri anoa 

deritzo. Hona hemen anoaren adibidea: 

 

  1. taldeko anoa: esnea eta esnekiak 

 200 ml esne (edalontzi bat) 

 2 jogurt 

 40-50 gr Mantxako gazta 
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Anoak otordu kopuruaren arabera banatzen dira egunean zehar, eta dieta orekatua 

izateko, bakoitzak bere gorpuzkeraren eta pisuaren arabera osatu behar du eguneroko 

talde bakoitzeko anoa kopurua. Adituen iritziz, egokiena bost otordu egitea da, eta 

inola ere ez hiru baino gutxiago. Eguneroko dietan norbanakoak behar dituen anoak 

grafikoki ere adieraz daitezke elikadura-piramidearen bidez (ikus 2. irudia). 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Irudia. Elkadura-piramidea. Iturria: NAOS eta Elkar. 

ELIKADURA PIRAMIDEA 
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2.5. Elikadura osasungarria eta jasangarritasuna 

Elikadura osasungarria da osasun eta bizi-kalitate ona izatea ahalbidetzen duen 

elikadura; horretarako, gizabanakoen energia- eta elikadura-beharrak ase, eta 

gaixotzeko arriskua murrizten duten babes-elementuak izan behar ditu. Bizitzako 

etapen edo egoeren araberako energia-beharrak asetzeko nahikoa izateaz gain, osoa 

eta orekatua izan behar du; alegia, organismoak behar dituen elikagai guztiak eduki 

behar ditu, eta kopuruak ere egokia izan behar du. Beraz, askotariko elikagaiez osaturik 

egon behar du. 

Elikagaien aniztasun hori eskuratzeko ahalmena hainbat faktorek mugatzen dute, eta 

horien artean, honako hauek daude: pertsonen gizarte- eta ekonomia-egoerak eta 

auzoetan elikagaiak arrazoizko prezioan lortzeko txikizkako saltokiak izatea. 

Era berean, dieta osatzen duten elikagaien aukeraketa indibiduala pertsonen 

elikadura-ezagutzen, faktore kultural eta sozialen edo elikadura-industriak egiten duen 

produktu batzuen publizitate intentsiboaren mende dago.   

Elikadura osasungarrirako jarraibide zehatz gisa, dietan landare jatorriko elikagai 

gehiago izatea gomendatzen da, eta koipeen, gatzaren eta azukrearen kontsumoa 

mugatzea. 

Aipatu behar da elikagaien publizitateak jateko ohituretan, eta, bereziki, haurren 

kasuan (gozokiak eta koipe, azukre edo gatz kantitate handia daukaten elikagaiak), 

daukan eragin negatiboa. 

Bestetik, aholkatzen da modu jasangarrian eta ingurumena errespetatuz ekoiztu diren 

produktuak kontsumitzea, hau da, bertako produktuak, banaketa-zirkuitu laburretik 

datozenak. Horrekin batera, bitarteko asko ez dituzten eta nekazarien eskubideak 

errespetatzen dituzten lekuetan erostea gomendatzen da (azoketan, kooperatibetan), 

edota ingurumen- eta gizarte-irizpideak errespetatzen dituzten dendetan. 

Azkenik, garaiko eta tokiko produktuak janez gero, lurraren biodibertsitatea eta 

sukaldaritza-kultura ere berreskuratuko da.  
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3. ELIKAGAIEN EKOIZPENA: ELIKAGAI TRANSGENIKOAK ETA 

ELIKAGAI EKOLOGIKOAK 

Gaur egun, supermerkatuei esker, mundu osoko edozein elikagai topa daiteke urteko 

garai guztietan; produktu sorta zabala eskaintzen dute hainbat preziotan.  Aldi berean, 

publizitate munduan, elikadura gero eta lotuago dago osasunarekin, eta asko zabaldu 

dira botika-elikagaiak deritzenak, hots, gaixotasunekin eta estetikarekin lotutako 

kontuak hobetzera zuzendutako produktuak.  

Hala eta guztiz ere, elikadura-ohiturak ez dira askorik hobetu azken urteotan; izan ere, 

gero eta haur gehiagok dute gizentasun kezkagarria. Ekonomia Lankidetza eta 

Garapenerako Antolakundearen datuen arabera, Europako helduen erdiak baino 

gehiagok gehiegizko pisua dauka edo gizena da. Euskal Herriari dagokionez, datu hori 

% 13 da, eta, haurren artean, berriz, % 10 inguru da, Espainiako batez bestekotik gora 

(% 7). 

Kontsumitzaileei dagokienez, hainbat aldagai hartzen dira kontuan erosteko edo 

kontsumitzeko orduan: kalitatea, prezioa, etab. Kalitateari erreparatzen bazaio, badira 

hori neurtzeko hainbat modu, eta, horiek, gainera, norberak eguneroko erosketetan 

aztertzen ditu:  benetakoa izatea,  itxura eta usain ona izatea, elikagarria izatea, 

kalitate higienikoa izatea, ingurumena zaintzen duen bermea izatea eta gizarte-bermea 

edota berme etikoa izatea. Horren guztiaren ondorioz, askotan, hainbat dilema 

planteatzen zaizkigu kontsumitzaileoi:  Zer kontsumitu? Zergatik? 

 

 

Baina, bestalde, mundu osoko elikadurak erronka zaila du. Izan ere, planetak honako 

arazo global hauek ditu, besteak beste: aldaketa klimatikoa, populazioaren igoera eta 

baliabideen eskasia; arazo horien aurrean, berriz, ez dira oso irtenbide itxaropentsuak 
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ematen. Hain zuzen ere, elikagai transgenikoetatik in vitro ekoiztutako elikagaietara  

igarotzean oinarritzen dira irtenbide horiek.  

Hori dela eta, talde ekologistek ekoizpenean aldaketak eskatzen dituzte, bioteknologia 

genetikoaren eta nekazaritza intentsiboaren aurrerapenen aurka; horien artean 

aipagarrienak dibertsitatea handitu eta aldaketa klimatikora egokitutako laboreak 

sustatzea dira.  

Bestalde, aipatu beharra dago EAEn kontsumitzen diren elikagaien % 5 baino ez dela 

bertan ekoizten, beste guztia inportatu egiten baita. Esate baterako, 1950ean 50.000 

baserritar ekoizle zeuden, eta, gaur egun, ordea, 9.520 baino ez. Beraz, ondorio 

nabarmen hauek atera daitezke:  

 Nazioarteko garraioaren, merkatuen eta prezioen menpe gaude. 

 Elikaduraren kalitatea eskasten ari da, eta biodibertsitatea, galtzen.  

 

 Zein da Debagoiena eskualdearen 

egoera?     

o 8 udalerri eta 72 baserri-auzo (15 

Bergaran, 16 Oñatin). 

 

o 3.153 baserri, nekazaritzako eta 

abeltzaintzako jarduerekin (bi 

udalerrietan). 

 

o Ia bertan behera utzi da nekazaritza 

jarduera nagusi gisa (% 90 arduraldi 

mistoa)                   

                                                                        3. Irudia. Debagoiena eskualdea 

o 90 pertsonak erabateko arduraldia dute; gutxi gorabehera, 60 ustiategitan. 

 

o Baso-ustiapena handia da (% 71,3); horietatik % 71 Intsignis pinuaren 

ustiapenari dagokio, Leintz-Gatzagan izan ezik, han % 63,7 hostozabalen basoa 

baita. 
 

o Jarduera horietan dihardutenen bataz besteko adina 55 urte da. 
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3.1. Elikagai transgenikoak. 

GEOak (Genetikoki 

Eraldatutako Organismoak) 

Elikagai transgenikoei buruz hitz 

egiteko, lehendabizi zer diren jakin 

behar da, hau da, nola osatuta 

dauden zehaztu behar da. 

Horretarako, alde batetik, oinarri 

genetikoak aztertuko dira, eta, bestetik, ingeniaritza genetikoak ekoizpen industrialean 

duen eragina. Gainera, transgenikoak munduan zein Espainian nola hedatu diren ere 

aztertuko da. Azkenik, eta gizakiarengan eragin zuzena duenez, transgenikoen 

arriskuak zein nekazaritza-arloko transgenikoen legediaren zenbait alderdi landuko 

dira. 

3.1.1. Oinarri genetikoak 

Elikagai transgenikoak ingeniaritza genetikoaren bidez eraldatutako produktuak dira.  

Teknologia horren bidez, espezie bati geneak erauzi eta beste espezie bati ezartzen 

zaizkio; ondorioz, oso desberdinak diren bi espezieren arteko informazio genetikoa 

birkonbinatzen da, berez naturan inoiz gertatuko ez litzatekeena. Adibidez, artoari eta 

sojari bakterio batzuen geneak transferitu zaizkie, gero horiek toxina intsektizida 

sortzeko; patatei eta marrubiei arrainen 

geneak, tenperatura baxuei hobeto aurre 

egin ahal izateko; abereei giza geneak ere 

transferitu zaizkie, hormonen ekoizpena 

sustatzeko. 

 

Proteinak kodifikatzen dituzten DNAren 

(azido desoxirribonukleikoaren) segmentuak dira geneak. Izan ere, proteinak 

beharrezkoak dira bizidun ororen garapenerako zein ekintza biologikoetarako, eta 

gene batzuek proteina bat edo gehiagoren sintesia zuzentzen dute; beste batzuek, 

aldiz, funtzio erregulatzaileak dituzte –beste gene batzuen ekintza kontrolatzen dute–.  
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Proteinak espezifikoak dira espezie bakoitzarentzat, eta, beraz, proteina bakoitzak 

funtzio zehatza du organismoan. Proteinak erreakzio biokimikoak katalizatzen dituzten 

entzimak izan daitezke, hala nola, hormonak, immunoglobulinak, oxigeno edo beste 

substantzia batzuen garraiatzaileak (adibidez, hemoglobina), eta baita beste funtsezko 

funtzio biologikoak bete ditzaketenak ere. Funtzio horiek ez ditu definitzen proteinaren 

konposizio kimikoak bakarrik, tolesteko duten ahalmenak ere bai, eta horrek  

berebiziko garrantzia du betetzen duen funtzioan. Behi eroen prioia, adibidez, 

tolestutako proteina zen, baina ez zegoen proteina arrunta bezala tolestua. 

 

Gaur egun, badakigu gene bakoitzak, jasotako informazioaren arabera, hainbat 

proteina eman ditzakeela. Hain zuzen, proteinen sintesiaren prozesuan informazio 

genetikoa editatu egiten da, eta, era horretan, askotariko konposatuak sor daitezke. 

Gainera, geneek taldean egiten dute lan, hots, haien artean lan egiteaz gain, beste 

elementu genetiko eta zelularren arteko lana ere egiten dute. 

3.1.2. Manipulazio genetikoa landareetan 

Landare batean DNA transferitzeko hainbat bektore erabiltzen dira, eta bektoreek 

informazio genetiko arrotza garraiatzen laguntzen dute. Bektore ezagunenak 

bakterioen plasmidoak dira, bakterio askotan dauden DNAren molekula zirkular txikiak, 

alegia. Molekula horiek migratzeko eta birkonbinatzeko erraztasuna dute, eta, 

horregatik, bakterioek informazio genetikoa trukatzeko erabiltzen dituzte.  
 

                                          

4. Irudia. DNAren transferentzia:                                                                                                                                                                     
1. Plasmidoa. 2. Bakterioaren material genetikoa. 3. Banaketa. 4. Plasmido birkonbinatua. 
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Plasmidoez gain, mutilatutako birusak ere erabiltzen dira, baina horietan ezabatuta 

egoten da potentzialki kaltea eragin dezakeen informazio genetikoa; izan ere, birus 

horiek joera inbaditzaile handia dute, eta landarearen DNAn haien informazio 

genetikoa gehitu egiten dute. 

 

DNA arrotzaren segmentu genetiko bat sekuentzia genetiko funtzional batean sartzen 

bada, horrek landarearen proteinen ekoizpena alda dezake, eta, horrekin batera, baita 

landarearen garapen arrunta eta portaera ere. Hori dela eta, laboreen 

manipulazioaren ondorioz, nahi ez diren bat-bateko eraginak ager daitezke; eragin 

horiek, batzuetan, ikusezinak izaten dira, eta, beste batzuetan, estres-egoeretan 

bakarrik agertzen dira.  

 

Bestalde, bioteknologia-enpresek diotenez, genetikoki transformatutako landareen 

% 99 baino gehiago deuseztatu egin behar izaten dira, landare horiek garatzean nahi ez 

diren ezaugarriak agertzen direlako. 

3.1.3. Nork  kontrolatzen du ingeniaritza genetikoa? 

Gehien ekoizten diren laboreek Asiako, Afrikako eta Hego Amerikako zonalde 

tropikaletan dute jatorria. Munduko zonalde horiek biodibertsitate-zentrotzat jotzen 

dira, haietan baitago barietate handiena. Horregatik, ingurune horiek iturri ezin 

hobeak dira material genetikoari dagokionez, eta ordezkaezinak dira landare-

hobekuntzarako. 

 

Bestalde, itxaropen komertzial handia piztu du genetikoki aldatutako izaki bizidunak 

baliatzeko aukerak. Hain zuzen ere, azken hamarkadetan bioteknologia-industria 

neurrigabe hazi da, eta dagoeneko sektore ekonomiko oso boteretsua da. Izan ere, 

ingeniaritza genetikoaren jatorria unibertsitateko eta bestelako erakunde publikoetako 

laborategi txikietan badago ere, gaur egun, farmazia- eta agrokimika-arloko enpresa 

transnazional gutxiren  eskuetan dago.  
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Nekazaritzan, berriz, sektore pribatuak ari dira ingeniaritza genetikoa ikertzen; sektore 

horiek, era berean, patenteen bidez ikerketak finantzatu eta emaitzak eskuratzen 

dituzte.  

 

Industria-sektoreak patenteen arloa hedatzea lortu du, eta ez prozesu teknologikoetan 

eta zientzia aurrerapenetan bakarrik, baita izaki bizidunengan ere. Horrela,  

bioteknologiaren lehengaia, biodibertsitatea, alegia, eskuratu du, eta, bide batez, 

etorkizuneko erabileraren monopolioa ziurtatu du.  

 

Aipatu behar da jabetza intelektualaren 

eskubideak direla-eta babestuta daudela 

medikuntzarako eta nekazaritzarako interes 

handiko hainbat landare; azken urteotan, 

baina, gizateriaren oinarrizko laboreen 

patente ugari eman dizkiote dozena erdi 

enpresa transnazionali. Enpresa horiek hazien monopolioa dute, eta nekazariak 

erregalia-zergak (royaltyak)1 ordaintzera behartzen dituzte, baldin eta enpresaren 

haziak ereinaldirako gordetzen badituzte. Enpresa horien adibide ezagunena 

Monsanto enpresa da: bioteknologia-enpresa erraldoi horrek du soja espeziearen 

patente hedatuena.  

Industria bioteknologikoen ustez, 

transgenikoak ugaritzea da elikagai-eskasiaren 

eta klima-aldaketaren aurkako soluzioa. Haien 

ustez, arazo horiek konpontzeko, ekonomia-

baliabide gutxi eta erresistentzia handia duten 

produktuak behar dira. Greenpeace talde 

ekologistaren ustez, aldiz, elikagaien 

eraldaketa genetikoak ekosistemak kutsatzeko arriskua dakar, eta horren ondorioak 

                                                           
1
Royaltya, edo erregalia-zerga: kantitate aldakor baten ordainketa da; denbora-tarte bateko ekoizpen- 

edota salmenta-bolumenaren arabera, erabiltzen ari den patentearen jabetza duenari ordaintzen zaio.   
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ezin dira aldez aurretik sumatu. Orain arte, talde ekologistak salatu duen bezala, 

transgenikoen industria ez da gosearen aurka borrokatu, eta makro-enpresen labore 

intentsiboak suspertzea izan du helburu. Horrela, bada, eredu horrek tokian tokiko 

kontsumorako ekoizpena suntsitu du, eta ekoizpen txikiko nekazarien ekonomia 

arriskuan ipini du; batez ere garapen bidean dauden herrietan gertatu da hori, 

Europako herrialde askotan ez baitute haien lurretan transgenikorik erein nahi.  

3.1.4. Labore transgenikoak munduan 

Merkatura atera zen lehen elikagai transgenikoa Estatu Batuetako Flavr Savr Tomatoe 

(“bizitza luzeko tomatea”) izan zen; tomate mota horrek heltze-prozesu atzeratua 

dauka, eta, ezaugarri horri esker, biltegiratu eta distantzia luzeetan garraiatu daiteke. 

Gaur egungo ikerketetan hobekuntza kualitatiboak aztertzen dira (kaloria gutxiago, 

kolesterol gutxiago…); ikerketa horiek erosahalmen handiko pertsonak dituzte helburu, 

nahiz eta munduko biztanleen gutxiengoa izan. Jende-multzo horren elikadura-ohitura 

txarrek osasun-arazo larriak eragin dituzte. 

Bestalde, aipatzekoa da transgenikoekin ereindako lurrak, batez ere lau 

labore-motatakoak direla. Lur horiek abeltzaintza intentsiborako pentsu konposatuak 

ekoizteko eta beste zenbait industria-jardueretarako erabiltzen dira: soja (genetikoki 

eraldatutako labore guztien % 60), artoa  (% 23), kotoia (% 11) eta koltza (% 6).  

                           

5. Irudia. Transgenikoekin ereindako munduko  azalera 

SOJA

ARTOA

KOTOIA

KOLTZA
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Labore transgenikoen ekoizlerik handiena Amerikako Estatu Batuak dira, munduko 

transgenikoen % 69 ekoizten baitu; ondoren Argentina dago, munduko transgenikoen 

% 20rekin. 

Europar Batasunean, Espainia aitzindari izan da barietate transgenikoak ereiten eta 

baita hainbat landare-barietate ezartzen ere: 1998an, artoarentzako bi 

intsektizida-barietate; 2003ko martxoan, bost barietate, eta, azkenik, beste bederatzi 

barietate 2004ko otsailean. 2005ean, ordea, atzera bota zituzten onartutako barietate 

batzuk, baina beste 14 barietate berri sartu ziren.  

Halaber, 2005ean, zenbait herrialdek (Alemaniak, Austriak, Frantziak, Greziak eta 

Luxenburgok, hain zuzen ere) debekatu egin zituen Europako Katalogoan 

inskribatutako Monsantoren barietateak.  

Espainiari dagokionez, berriz, 2004an, azalera guztiaren % 12 zen genetikoki 

eraldatutako intsektizida-barietatez ereindako artoa, bereziki Katalunian, Aragoin, 

Mantxako Gaztelan, Madrilen, Nafarroan, eta, neurri txikiagoan, Andaluzian eta 

Extremaduran. Izan ere, Espainian ereiteko baimena duten labore guztiak 

intsektizida-barietateak dira, eta horiek Bacillus thuringiensis izeneko toxina ekoizten 

dute. Toxina hori lurreko bakterioak sortzen du naturan. Nekazaritza Ministerioaren 

ustez, Espainian ereindako Bt arto-espeziearen (Bacillus thuringiensis toxina duen 

artoa) azalera gehienetan, Bt 176 arto-barietateak erabiltzen dira. Barietate horiek 

guztiak merkatutik erretiratu egin ziren Amerikako Estatu Batuetan; alde batetik, 

izurriteen aurkako erresistentzia-arriskuagatik, eta, bestetik, toxikotasun-maila handiak 

intsektu-espezie babestuetan izan dezakeen eraginagatik. 

Era berean, Europako Elikagaien Segurtasun Agentziak barietate horiek erretiratzea 

gomendatu zuen 2004an, hain zuzen osasun arriskuagatik. Horren ondorioz, 

aipatutako agentziak honako erabaki hau hartu zuen 2005ean: Bt 176 artoa ezin da 

erein, ezta landatu ere. 
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Azkenik, 2014ko otsailean, ISAAAk (The International Service for the Acquisition of 

Agri-biotech Applications), Programa Agro-bioteknologikoak Eskuratzeko Nazioarteko 

Zerbitzuak, alegia, egindako txostenean honako datu eta ondorio hauek jakin ziren: 

 27 herrialdetako 18 milioi nekazarik labore transgenikoak landatu zituzten 

2013an. 

 Labore transgenikoak landatu zituzten nekazarien % 90 baino gehiago –16,5 

milioi, hain zuzen– garapen-bidean dauden herrialdeetako ekoizpen txikiko 

nekazariak dira.  

 Amerikako Estatu Batuak lehenak dira labore transgenikoak landatzen dituzten 

herrialdeen zerrendan, munduko hektareen % 40 erabiltzen dute. Gainera, 

herrialde horretan, lehorteen kontra erresistentea den lehen arto transgenikoa 

komertzializatu da. Teknologia hori Afrikara ere eraman da, gabezia handiak 

baitituzte arto-ekoizpenean. Horiek horrela, espero dute arto transgeniko hori 

kontinente afrikarrean 2017rako ereitea.   

 Europan, 148.000 hektarea erein dira, 2012an baino % 15 gehiago. Labore 

transgenikoak ereiteari dagokionez, Espainia lehena da Europako herrialdeen 

artean, 136.000 arto hektarearekin.   

3.1.5. Labore transgenikoen arriskuak 

Zalantza asko sortzen ditu genetikoki eraldatutako organismoak sortzeko prozesuak, 

eta ustekabeko efektu ugari eragin ditzake. Landareen manipulazio genetikoaren 

prozesuan sortutako nahasteak epe motzera nahiz luzera –hainbat belaunalditara ere 

bai– ager daitezke. Horretaz gain, ingurumen-egoera berezietan edota estres 

egoeratan ere igarri daitezke. 

3.1.5.1. Arriskuak giza osasunean 

Dagoeneko gure eguneroko jakietan ditugu GEOak, baina ez da behar bezala ebaluatu 

kontsumitzaileen osasunean izan dezaketen eragina. Ondorioz, zalantza asko dago 



ELIKADURA, GARAPENA ETA JASANGARRITASUNA 20 

 

jendearen artean, hain zuzen ere, azken urte hauetan elikagaietan agertutako 

toxikoak, alergia berriak eta antibiotikoekiko erresistentzia berriak direla-eta.  

 

Hona hemen GEOen ondorioz gizakion osasunean ager daitezkeen arriskuak eta izan 

ditzaketen ondorioak: 

• Toxikotasuna. Landareek defentsa-mekanismo naturalak erabiltzen dituzte 

gaixotasunetatik eta beste belarjaleengandik babesteko,  eta mekanismo horietako bat 

toxinak ekoiztea da. Manipulazio genetikoak, ordea, substantzia toxiko horiek dosi 

handiagotan ekoiztea eragin dezake, eta, ondorioz, substantzia toxikoak lehen 

agertzen ez ziren landare-ataletan agertzea. Era berean, osasunarentzat kaltegarriak 

diren konposatu berriak ere ager daitezke. 

Bestalde, ingeniaritza genetikoaren bidezko eraldaketak aldaketak eragin ditzake 

elikagaien konposizioan, eta, horrekin batera, orain arte agertu gabeko 

osasun-ondorioak ager daitezke. Hala ere, substantzia osasungarriak ekoiztea ere 

sustatu dezake; izan ere, horiek kantitate txikietan kontsumitzen badira (adibidez, 

bitaminak eta mineralak), onuragarriak izan daitezke, baina dosi handiagotan hartuta, 

efektu toxikoak eragin ditzakete. Gainera, elikagai batek propietate nutritiboak gal 

ditzake, hainbat konposatu murriztu direlako, edota konposatu horiek asimilatzea 

saihesten duten substantziak agertu direlako.  

 

Azkenik, esan beharra dago toxikotasunari buruzko hainbat ikerketatan nahasmenduak 

hauteman direla genetikoki eraldatutako organismoetan. Adibidez, Italian egindako 

ikerketa batean, aldaketa morfologiko esanguratsuak agertu dira soja 

transgenikoarekin elikatutako saguen gibeleko zeluletan.  

• Alergiak. Labore transgenikoek alergiak sortzen dituzten konposatu berriak sar 

ditzakete elikagaietan. Gainera, labore transgenikoak egote hutsak alergia-arazoak sor 

ditzake ingurunean (hautsean, polenean…). Adibide aipagarria da Brasilgo intxaurraren 

genearen transferentzia sojan; izan ere, ezagunak dira Brasilgo intxaurraren propietate 

alergenikoak, eta, hori dela-eta, gene arrotzaren bidez, haren propietate alergenikoak 

soja transgenikora transferitu ziren. Kasu horretan, oso erraza izan zen ondorioak 
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aurreikustea, pertsona batzuei fruitu horrek alergia eragiten baitzien. Baina hori ez da 

larriena: alergia-efekturik gabeko proteina berriei ere alergiak agertu ahal zaizkie. Izan 

ere, kontuan hartu behar da bakterioetatik deribatutako proteinak ere elikagaietan 

transferitzen ari garela: birusenak, intsektuenak, saguenak eta elikatze-katean egon ez 

diren bestelako hainbat espezierenak, besteak beste. Gainera, denbora asko pasa 

daiteke konposatu berrien eraginez sortutako alergiak agertzerako, eta, hortaz, zaila da 

substantzia alergenoa detektatzea.  

Bestalde, Europar Batasunean ezin izan da egin genetikoki eraldatutako elikagaiek 

osasunean dituzten ondorioen jarraipen zuzenik, elikagaien etiketatze-arauak ez 

baitira egokiak izan. Izan ere, Europako araudiak (Brusela, 2003ko azaroa) adierazten 

duenez, elikagai batek % 0,9ko eraldaketa baino handiagoa badu, etiketan adierazi 

behar du.  

Horren guztiaren ondorioz, azken urteotan alergiak asko ugaritu dira, batez ere 

Amerikako Estatu Batuetan. Era berean, soja transgenikoa inportatzen hasi zenetik 

% 50 hazi ziren alergiak Erresuma Batuan; hala eta guztiz ere, ezin izan da loturarik 

frogatu alergien igoera horren eta genetikoki manipulatutako elikagaien artean. 

• Antibiotikoekiko erresistentzia. Elikagai transgeniko batzuek antibiotikoak 

degradatzeko entzima izaten dute, eta, beraz, elikagai transgeniko horiek 

kontsumitzeak eragina izan dezake janariarekin hartutako botiketan, botikaren eragina 

ahuldu egin baitezake. Are larriagoa izan daiteke gene markatzaileak, elikagaien bidez, 

gizakien zein animalien urdaileko edota hesteetako bakterioetara pasatzen badira, 

antibiotikoekiko erresistente bihur baitaitezke. Horren guztiaren ondorioz, 

eraginkortasuna gal dezakete gaur egungo gaixotasunen kontrako hainbat tratamendu 

garrantzitsuk. 

Bestalde, antibiotikoekiko erresistentzia arazo kezkagarria izaten ari da abereentzat 

pentsu moduan erabilitako laboreetan ere; egun, genetikoki eraldatutako organismo 

gehienak pentsu mota horietan baitaude ezarrita. Adibidez, Espainian, 1998tik 2005era 

landatutako artoarentzako, intsektizida-barietate berriak erabili ziren, eta horiek 

anpizilina antibiotikoari erresistentzia zioten gene bat zeukaten. Ondorioz, landarearen 
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zelula guztietara hedatu zen antibiotikoarekiko erresistentzia hori, eta osasun 

publikoarentzat arriskutsu bihurtu ziren –eta dira oraindik–. Hori dela eta, 2004ko 

apirilean, Elikagai Segurtasunerako Agentzia Europarrak erretiratu egin zituen 

merkatutik arto-barietate horiek, nahiz eta  Espainian 2005eko uztailera arte 

kontsumitu. 

• Birusen eta bakterioen birkonbinazioa. Ingeniaritza genetikoan asko erabiltzen dira 

birusak, bakterioak eta plasmido bakterianoak zein horien arteko konbinazioak, baina 

oso kaltegarriak dira, gaixotasun berriak sor baititzakete.  

• Hondakin toxikoak elikagaietan. Labore transgenikoetan erabilitako herbiziden 

kopurua handitzean, elikagaien hondakin toxikoek ere gora egin dute, eta horrek 

ondorio larriak eragin ditzake osasunean. Labore horietan erabiltzen diren herbizida 

ezagunenak hauek dira: amonio glufosinatoa eta glifosatoa. 

Amonio glufosinatoa lotuta dago toxikotasun neurologikoekin, gastrointestinalekin, 

arnasketakoekin, hematologikoekin, eta baita ugaztunen sortzetiko akatsekin ere. 

Halaber, hainbat espezierentzat toxikoa da: tximeletentzat eta antzeko intsektuentzat, 

txirlen larbentzat, ostrentzat, uretako eulientzat (Daphnia) eta ur gezako arrain 

batzuentzat –amuarrain ostadarrarentzat, bereziki–,  besteak beste. 

Gainera, labore zehatzetan plaga gisa jokatzen duten espezie batzuk 

glufosinatoarekiko erresistenteak dira; aldiz, haren etsaiak oso espezie kalteberak dira, 

eta ondorioz, horrek hondamendia eragin dezake nekazaritzan. 

Bestalde, glifosatoak landareak hiltzen ditu, landareen aminoazidoen sintesian 

garrantzitsua den entzima bat inhibitzen baitu; gainera, glifosatoak hainbat kalte 

eragiten ditu gizakiengan, herbizida horren eraginpean egon ondoren, gizakion funtzio 

fisiologiko asko nahastu egiten baitira. Egindako ikerketei esker, glifosatoaren 

eraginpean egoteak berezko abortu-arriskua bikoiztu egiten duela ondorioztatu zen; 

era berean, glifosatoarekin lan egiten zutenen seme-alabek nahasmendu 

neurologikoen eta portaera-nahasmenduaren indize altuak erakutsi zituzten. Izan ere, 

glifosatoa agente genotoxikoa (DNArentzat kaltegarria) da ugaztunentzat, arrainentzat 

eta apoentzat; horren guztiaren ondorioz, erreklamazio asko izan dira, besteak beste, 
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Erresuma Batuan, eta dagoeneko herrialde batzuetan debekatuta dago ibai-ibilguetan 

herbizida hori erabiltzea. 

3.1.5.2. Arriskuak ingurumenean 

Gizakion osasunean bezala, ingurumenean ere eragin kaltegarriak izan ditzakete 

GEOek. Horrela, bada, toxikotasuna da basabizitzaren, biodibertsitatearen eta 

gizakiaren mehatxu garrantzitsuenetakoa, eta dagoeneko, ingurumenari kalte ugari 

eragiten dizkio: 

• Kutsadura genetikoa. Zenbait klima-egoeratan, polenak altuera handia hartzen du, 

eta horrela, lur-eremu zabalagoetan hedatu daiteke; ondorioz, oso urruneko laboreak 

polinizatu ditzake. Azken ikerketen arabera, ezin da saihestu labore transgenikoetan 

sortutako polena hedatzea, eta dagoeneko, era horretan, labore transgenikoek soroak, 

haziak eta germoplasma2  kutsatu dituzte, eta horrek arazo larriak eragiten ditu 

ingurumenean. Adibidez, Espainian ere agertu da arto transgenikoak labore 

ekologikoetan eragindako kutsadura-genetikoa. 

• Landare inbaditzaileak. Jakina da arazo larriak eragiten dituztela tokian tokiko 

ingurumenean kanpotik ekarritako landare exotikoek edo inbaditzaileek. Landare 

exotiko horietako % 10ek, benetako hondamendi ekologikoak eragin dituzte. Izan ere, 

genetikoki manipulatutako laboreetan ez dago beste espezieekiko portaera edota 

interakzioaren gaineko informaziorik, eta, beraz, ezta kontrolik ere.  

Bestalde, aspaldi frogatu zen ezaugarri genetikoak beste labore eta espezie basati 

batzuetara hedatu daitezkeela, gizakiaren inolako esku-hartzerik gabe; eta, gerora, 

ingurumenean zabaldu eta aurretik sumatu ezin diren ondorioak eragin ditzakete. 

Gainera, barietate inbaditzaile horiek beste espezie batzuk desplazatu ditzakete; are 

gehiago, gerta liteke biodibertsitatea galtzea eta ia antzeman ezin diren kalteak ere 

sortzea. Hori dela eta, benetan kezkagarria da, etorkizunera begira, arroz-barietate 

                                                           
2
Germoplasma: Ugalketan, gametoen bitartez, transmititzen den gene-multzoa; eta baita landareen 

material genetikoaren biltegia ere: landareen haziak, aldaxkak eta tuberkuluak gordetzen dituen 
biltegia.  
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transgenikoen laboreak habitat naturaletan ezartzea, espezie hori erraz nahasten baita 

ahaide basatiekin. Ondorioz, tokiko bestelako barietateak kutsatu ditzake, eta balio eta 

produktibitate biologiko handiko hezeguneak zein beste ekosistema hauskorrak 

erasan. 

• Espezieen galera. Mendeetan zehar, munduko zonalde gehienetan, nekazaritzak 

sakon eraldatu ditu ekosistemak, eta, modu batean edo bestean, basabizitza 

nekazaritza-paisaiaren menpe egon da. Horretaz gain, labore transgenikoek eragin 

handia izan dezakete naturan: alde batetik, zuzena, naturaren beraren 

ezaugarriengatik; bestetik, ez-zuzena, nekazaritzako jarduerak aldatzeagatik. 

• Herbizidek flora eta fauna basatia kaltetzen dute. Genetikoki manipulatutako labore 

gehienek (% 80 baino gehiago) herbizida guztiak onartzen dituzte, eta hori oso 

kaltegarria izan daiteke fauna basatiarentzat; izan ere, herbizidek ingurunea kutsatzen 

dute, eta soroetan eta baso-bazterretan bizi diren intsektu, hegazti eta basa-espezieen 

babesguneetako landaretza suntsitzen dute. 

Labore horiek sortutako ingurumen-inpaktuari buruz egindako ikerketa batean, 

honako ondorio hau argitaratu zuen gobernu britainiarrak 2003an: labore 

konbentzionaletan, landare, intsektu eta basa-espezieen barietate eta kopuru 

handiagoa agertzen zen, genetikoki eraldatuta zeuden eta ondorioz, herbizidekiko 

erresistenteak ziren laboreetan baino. 

Beraz, genetikoki eraldatutako laboreetan erabiltzen diren espektro zabaleko 

herbizidek eragin handia izan dute ingurunean; izan ere, izugarri urritu da erleen 

kopurua (% 50 gutxiago) eta tximeletena (% 33 gutxiago) herbizida horiek erabilitako 

soroetan eta inguruetako floran. Adibidez, Amerikako Estatu Batuetan, herbizidekiko 

erresistentea den soja-laboreak babestutako espezieak erasan ditzake, besteak beste, 

monarka tximeleta (Dannaus plexippus); hain zuzen ere, tximeleta mota horren larbak 

labore horietako sastrakatan garatzen dira. Edota Argentinan, genetikoki eraldatutako 

soja-labore bakarrak beste labore tradizional guztiak –ez hain intentsiboak eta 

ingurunera hobeto egokitutakoak– desplazatu ditu. Horren ondorioz, desertifikatu egin 
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da herrialdearen zati handi bat, eta horrek ekosistemen eta lurraren degradazioa 

eragin du.  

• Labore transgenikorako intsektizidek espezie onuragarriak kaltetzen dituzte. 

Labore transgenikoetan erabiltzen diren intsektizidek lurreko bakterio baten (Bacillus 

thuringiensis-aren) gene bat daramate txertatuta, eta gene horrek toxina-intsektizida 

naturala sortzen du, hain zuzen ere, nekazaritza ekologikoan, betiere modu 

kontrolatuan erabiltzen den intsektizida. Baina intsektizida-barietateak milioika 

hektareatan ereiteak arrisku handia dakar espezie onuragarrientzat eta desgertze 

bidean dauden espezieentzat, monarka tximeletarentzat, besteak beste. Bt (Bacillus 

thuringiensis) arto-laboreetan, adibidez, asko gutxitu dira artropodo hegalariak. 

Gainera, Bt labore horiek izurriteetatik elikatzen diren beste espezie batzuei ere 

erasaten diete, hain zuzen, izurriteen kontrola mantentzen laguntzen duten espeziei. 

Landareek sortutako substantzia-uxatzaileak murrizteak beste intsektu batzuk erakar 

ditzake, eta, horrekin batera, hainbat desoreka eta arazo ere bai. Aurrera begira, 

basabizitzan eta ingurumenean eragin handia izan dezake hainbat labore berri sartzeak 

–industriarako farmakoak, konposatu kimikoak, plastikoak, lubrifikatzaileak eta beste 

hainbat industria-produktu–. 

• Toxikoak lurrean eta uretan. Arestian aipatu bezala, azken urteotan herbizida asko 

eta suntsitzaileak erabili dira labore transgenikoetan, eta hori arriskutsua izan daiteke 

ingurunearen kontserbaziorako; izan ere, herbizidek erasan egin ditzakete lurra 

emankor mantentzen duten espezieak. Roundup izeneko herbizidak, adibidez, 

aldaketak eragiten ditu lurreko mikroorganismoen komunitateetan: landareek 

fosforo-asimilazioa inhibitu dezakete, eta, ondorioz, laboreak kaltebera bihurtzen dira 

gaixotasunen aurrean. 

Gainera, labore horietako konposatu-intsektizidek intsektu deskonposatzaileei eta 

lurreko beste mikroorganismoei erasan diezaiekete, besteak beste, mikorrizei eta 

Rizhobium generoko bakterioei. Mikroorganismo horiek lurraren emankortasuna eta 

oreka-ekologikoa mantentzen laguntzen dute, eta beharrezkoak dira laboreek aurrera 

egiteko.  
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Bestalde, jakina da Bt laboreen toxinek Collenbola generoko kakalardoak hil 

ditzaketela; kakalardo horiek funtzio oso garrantzitsua betetzen dute lurreko materia 

organikoaren deskonposizioan. Gainera, labore transgenikoetan sortutako hondakin 

begetalen DNA lurreko bakterioetara transferitu daitekeela frogatu da; datu hori larria 

da, bakterioak garrantzitsuak baitira lurraren bizitzan eta ugalkortasunean, izan ere, 

ziklo biogeokimikoetan eta material genetikoa trukatzeko prozesua errazteko 

beharrezkoak dira. 

• Sastrakak eta erresistentziadun izurriteak agertzea. Azkeneko hamarkadetan, 

espezie asko erresistente bihurtu dira hainbat herbizidaren aurrean, tartean, espezie 

kaltegarriak ere bai; horregatik, oso zaila da espezie horiek kontrolatzea. Adibidez, une 

honetan, 200 belar txar baino gehiago dira herbizidekiko erresistente. Era berean, 

labore transgenikoek arazoak sortu dituzte ohiko belar erresistenteengan, eta, 

horrekin batera, handitzen ari da transgenikoen inbaditzeko ahalmena, gainera, 

nekazari-eremuetara hedatzen ari dira. Halaber, ez da ahaztu behar ereindako 

landareek sortzen dituztela arazo gehien nekazaritzan, ereindako landareak baitira 

belar txarren 18 espezietik 11. 

Herbizidekiko erresistentea den soja transgenikoa, adibidez, sastraka bihurtzen ari da, 

eta haren inbaditzeko ahalmena kezka-iturri da nekazari askorentzat Kanadan. Koltza 

transgenikoa ere agertzen hasia da bide bazterretan zein bestelako habitat 

naturaletan, landatu eta 8 urtera; horrek erakusten du koltza transgenikoaren irauteko 

gaitasuna eta inbaditzeko ahalmena.  

Era berean, Bt laboreen aurrean erresistenteak diren izurriteek orain artekoa baino 

kalte larriagoa eragingo diote nekazaritza ekologikoari, eta seguruenik, denborarekin, 

intsektizida baliotsuen eraginkortasuna ere galdu egingo da. 

3.1.2. GEOen (Genetikoki eraldatutako organismoen) legedia 

GEO etiketen araudi berria 2003an eta 2004an jarri zen indarrean Europar Batasunean;  

Amerikako Estatu Batuek presio handia egin zuten Europak 1999tik zuen luzamendua 

bertan behera uzteko, eta horretarako, mezu lasaigarrien kanpaina ugari egin zituzten. 
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Hala ere, onartutako araudia eskasa da, eta, gainera, agintariak gehiago arduratzen 

dira bioteknologia transnazionalen inbertsioak erakartzeaz, Amerikako Estatu Batuen 

komertzio departamentu boteretsuaren kontra egiteaz baino edota herritarren  

osasuna, ingurumen-osasuna eta europar nekazaritza babesteaz baino. Honako 

hutsune hauek ditu aipatutako araudiak:  

• Osasun eta ingurumenean eragindako kalteen erantzukizunerako lege falta. 

Batetik, GEOak ingurumenean eta elikatze-katean sartzeak ingurumen- eta 

osasun-arrisku izugarriak dakartza; azken batean, organismo horiek ugaldu, hedatu eta 

eboluzionatu daitezkeen izaki bizidunak dira, eta horrek guztiak eragingo dituen 

ondorioak ez ditugu oraindik ezagutzen. Bestetik, barietate transgenikoak sortzen 

dituzten enpresa bioteknologiko handiek diote transgenikoek ez dutela arriskurik, eta 

ez dute eragindako kalteen inguruko erantzukizun-legerik nahi; era horretan, arriskua 

zein kalteen erantzukizuna nekazarien gain uzten dute, azken batean, horiek erabiltzen 

baitituzte laborategietan “asmatutako” barietate transgenikoak. 

• Labore transgenikoen kutsadura genetikoari eusteko dagoen neurrien edota 

arauen gabezia. Labore transgenikoak orain dela 10 urte sartu ziren arren, dagoeneko 

izugarrizko kutsadura sortu dute laborantzan, hazietan eta germoplasma-banku 

batzuetan. 

Espainian, Nekazaritzako Ministerioak egin zuen kutsadura transgenikoaren araudiaren 

zirriborroa, baina laboreen kutsadura transgenikoa prebenitzeko baino, legitimatzeko 

egindakoa zela ematen zuen. 

Europar Batasunak ere gutxieneko gomendioak ezarri zituen, baina Europako 

herrialdeak ez dira oso zorrotz aplikatzen ari. Espainian, aipatu bezala, Nekazaritza 

Ministerioak kutsadura transgenikoa prebenitzeko araudiaren zirriborroa egin zuen. 

Gainera, egiaztagiri ekologikoa kendu diete hainbat nekazari eta abeltzaini, haien 

produktuak transgenikoz kutsatuta zeudelako. Adibidez, Felix Ballarín nekazari 

aragoiarrak salatu zuen egiaztagiriaz gain, bizitzako lana eta ilusioa ere galdu zituela, 

habitat horretako kutsatutako arto-barietate bat errekuperatzen 15 urte eman 

ondoren. 
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Europar Batasunak 2004an atera zuen etiketen araudiak baimendu egiten du munduko 

labore transgenikoak gure platerera ekartzea, nahiz eta guk jakin ez. Azken batean, 

honako hau da araudiaren amarru nagusiena: genetikoki manipulatutako labore 

gehienak (artoa, soja, koltza eta kotoia) intentsiboki hazitako abereentzako pentsu gisa 

sartzen dira elikatze-katean, eta etiketen araudi berriak ez ditu ekoizpen horiek 

transgenikoki eraldatutakoak bezala markatzera behartzen.  

 

• Etiketen Europako araudia. Europar Batasunean, 2004ko apirilaren 18tik aurrera 

dago indarrean genetikoki manipulatutako elikagaien araudia. Helburua 

kontsumitzailearen aukeratzeko eskubidea bermatzea da, eta, horrekin batera, 

osasunean dituen ondorioen jarraipena egitea.  

Araudi berria betetzen bada, eta pentsu transgenikoekin (esnea, gurina, arrautzak, 

haragia, etab.) elikatutako animaliekin tratatzen ez bada, hemendik aurrera 

transgenikoetatik ekoiztutako produktuak noiz kontsumitzen ditugun jakiteko aukera 

izango dugu. Hala ere, araudi hori aldatu egin behar izan dute; izan ere, berritu egin 

dute elikagaien eta pentsuen GEO etiketen eta trazabilitatearen3 araudia, eta Europako 

herrialde guztietan zuzen aplikatu da. 

 

Araudiaren alde positiboenak: 

Etiketan, argi eta garbi adierazi behar du –ez letra txikiz– elikagaiak genetikoki 

eraldatutako organismoak dituela edota haiek erabiliz ekoiztuta dagoela. 

Araudiaren alde negatiboenak: 

Arauditik kanpo gelditu dira pentsu transgenikoekin elikatutako animaliak edota 

haien deribatuak (esnea eta haragia, adibidez), eta ez dute etiketa erakutsi 

beharrik. 

 

                                                           
3  Trazabilitatea: Produktu-ale baten jatorria, erabilera eta kokapena zehazteko gaitasuna da, 

identifikazio erregistratuen bidez; zehazki, trazabilitatearen helburua da lehengaien eta osagaien 
identifikazioa, haiekin egindako prozesuak, eraldaketak, loteak, ontziraketa, kokapena eta banaketa, 
baldintza fisikoak eta abarren erregistroa jasotzea. 
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• GEOen liberazio-legedia. GEOen merkaturatzea eta helburu esperimentalerako  

baimena erregulatzen duen legedia da, ingurumenean, GEOak nahita askatzea 

arautzen duen 2001/18/CE Zuzentarauaren bidez emana.   

        Alde positiboak: 

- 2001/18/CE Zuzentarauak eskatzen du GEOek ingurumenean eta giza osasunean 

sortzen dituzten arrisku-inpaktuen ebaluazioa egitea, eta haien efektuak epe 

luzean kontuan hartzera derrigortzen du. 

- Zuzentarau berriak derrigorrezko jarraipena eskatzen die baimendutako GEOei 

ereiteko, merkaturatzeko eta bestelako helburuetarako. 

- Etiketatze-baldintzak hobetu egin dira, eta beharrezkoa da etiketetan honako 

hau adieraztea:  “genetikoki eraldatutako organismoak ditu” lehengo araudiko 

“genetikoki eraldatutako organismoak izan ditzake” agertu beharrean. Horrez 

gain,  produktuen trazabilitatea exijitzen du. 

 

- Antibiotikoen markatzaileak dituzten GEOak merkatutik erretiratzea exijitzen du, 

eta merkaturatzeko edota entseguetarako epeak zehazten ditu. Baimenen 

iraunaldia 10 urtera mugatzen du, eta denbora hori pasa ondoren baimena berritu 

egin beharko da. 

3.2. Elikagai ekologikoak 

Aurreko atalean transgenikoak aztertu diren bezala, atal honetan elikagai ekologikoei 

erreparatuko zaie: zer diren elikagai ekologikoak, ekoetiketak zertarako diren, zer den 

nekazaritza ekologikoa eta, oro har, zein ondorio dituzten. 

3.2.1. Zer dira elikagai ekologikoak?  

Elikagai ekologikoak –organikoak edo biologikoak ere deitzen zaie– eredu ekologikoa 

jarraituz ekoiztutako lehengaiak dira. Hau da, elikagai horiek ekoizteko, ezin da erabili 

substantzia kimikorik ezta genetikoki eraldatutako organismorik ere. Horregatik, 
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elikagai ekologikoek bermatzen dute ez dutela pestizidarik, gehigarririk, transgenikorik 

edota debekatuta dagoen substantziarik. 

3.2.2. Elikagai ekologikoen etiketak: ekoetiketak 

Gaur egun, gero eta pertsona gehiagok aukeratzen du elikagai osasungarriak eta 

ingurumenean eragin txikiagoa duten produktuak kontsumitzea. Ez da lan erraza, 

ordea; alde batetik, merkatuak aukera ugari eskaintzen ditu, eta, bestetik, produktuen 

ingurumen-ezaugarriak ezagutu behar dira. Horretarako, lagungarriak dira etiketa 

ekologikoak, ekoetiketak, alegia. 

Kontsumitzaileok argi izan behar dugu nekez aurki 

daitekeela produktu perfekturik, alegia, erabat 

ekologikoa, berdea edota iraunkorra den 

produkturik. Produktu orok eragiten du 

ingurumenean, azken batean, baliabide naturalak 

erabiltzea eskatzen baitu. Hala ere, kontsumo 

berdeak kontsumoa arrazionalizatzeko, murrizteko 

eta geldotzeko bidean aurrerapausoak ematea 

dakar, eta ahalik eta ingurumen-eragin txikieneko produktuak hautatzea ere bai. 

Etiketa ekologikoari esker jakin dezakegu merkatuko produktuen artean zein 

produktuk duen ingurumen-eragin txikiena. Izan ere, etiketa horrek produktuak 

ingurumena babesteko baldintza zorrotzak betetzen dituela ziurtatzeaz gain, 

informazio zabala ere eskaintzen du; hartara, ingurumen-ikuspegia irizpide hartuta, 

produktuen arteko alderaketa egin eta onenak diren produktuak aukera ditzakegu. 

Berdea boladan dagoenez, produktu ekologikoen inguruko publizitatea asko ugaritu 

da. Baina gogoan izan behar da produktuetan “ekologikoa”, “ingurumena 

errespetatzen duena”, “biologikoa”, “organikoa”, “naturala” edo “biodegradagarria” 

bezalako etiketak agertzeak ez duela esan nahi produktuak ingurumen-hobekuntzarik 

dakarrenik, ezta ingurumena errespetatzen duenik ere. Azken finean, marketina 

helburu duten azaleko esamoldeak dira, informazio zehatzik gabekoak, eta, beraz, 

ingurumen-baliorik ez dutenak. 
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Erakunde publikoek, sozialek edota nazioartean sona handia duten sektore-elkargo 

ezagunek ematen dituzte ziurtatutako etiketa ekologikoak. Dena dela, etiketa horiek ez 

dute aintzat hartzen produktuaren bizi-ziklo osoa, alderdi jakin batzuk baizik. Honako 

hauek dira etiketa ekologiko zabalduenak, batez ere laborantza eta elikadura, ehunak, 

zura, gailu informatikoak eta bulego-materiala sektoreetan erabiltzen dituzte: 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

              

 

6. Irudia. Laborantza eta elikadura 

 

 EAEko nekazaritza ekologikoaren etiketa 

Euskadiko ziurtapenen erakundea ES-VAS-AE da, eta honako hau da haren kodea eta 

logotipoa: 

 

 

 

 

 

 
7. Irudia. EAEko nekazaritza ekologikoaren etiketa 
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 Nekazaritza Ekologikoaren Europako logotipoa 

Kontrol-erakundearen logotipoaz gain, produktu 

ekologikoek europar nekazaritza ekologikoaren 

logotipoa ere izan dezakete: 

3.2.3. Nekazaritza ekologikoa 

Nekazaritza ekologikoa elikagaiak ekoizteko bizitza-ziklo naturalak errespetatzen 

dituen nekazaritza mota da. Ahalik eta gehien urritzen du gizakiaren eragina 

ingurumenean, eta honako printzipio eta helburu hauetan oinarritzen da: 

 Laboreak txandakatu egiten dira, eta lurreko baliabideak modu efizientean 

erabiltzen dira. 

 Mugatuta dago pestizida kimikoak, ongarri sintetikoak, antibiotikoak eta bestelako 

substantziak erabiltzea.  

 Debekatuta daude GEOak. 

 Abeletxeetan ekoiztutako pentsua edota simaurra erabiltzen dira ongarri gisa.  

 Tokian tokiko ingurumeneko gaixotasunei egokitutako animalia eta 

landare-espezieak erabiltzen dira.  

 Abereak aske hazten dira, eta pentsu organikoekin elikatzen dira.  

 

Nekazaritza ekologikoa hornidura-kate zabalaren parte da; bertan biltzen dira 

elikagaien ekoizpena, banaketa eta txikizkarien salmenta. Halaber, kate horretako 

maila bakoitzaren helburua elikagai organikoen ekoizpenaren onurak eskaintzea da; 

onura horiek eragina dute kontsumitzaileen konfiantzan, ingurumenean, elikagaien 

kalitatean eta animalien ongizatean. 

 

 Nekazaritza ekologikoaren datuak 

Gaur egun, munduko nekazaritza-azaleraren % 0,9 erabiltzen da ekoizpen 

ekologikorako, alegia, 37,2 milioi hektarea. Horixe ondorioztatzen da Nekazaritza 

Ekologikoaren Mugimenduen Nazioarteko Federazioak (IFOAM) argitaratu berri duen 

2011ko Nekazaritza Ekologikoari buruzko mundu-mailako txostenetik.  
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Europako datuei dagokienez, 2009ko urte amaieran, 250.000 ustiategik baino gehiagok 

kudeatzen zuten ekoizpen ekologikorako nekazaritza, eta horretarako, 9,3 milioi 

hektareako azalera ustiatzen zuten, alegia, Europar Batasuneko herrialdeek betetzen 

duten nekazaritza-azaleraren % 1,9 eta Europa osoko nekazaritza-azaleraren % 4,7. 

Esan beharra dago Europan ustiatzen direla nekazaritza ekologikorako erabiltzen diren 

mundu osoko lurren azaleraren % 25, eta gainera, 2008. urtearekin erkatuz gero, ia 

milioi bat hektarea gehiago daude 2015ean. Honako herrialde hauek ustiatzen dituzte 

nekazaritza ekologikorako hektarea gehien: Espainia (1,3 milioi hektarea), 

Italia (1,1 milioi hektarea) eta Alemania (0,95 milioi hektarea). Esan beharra dago 

laborantza ekologikoari eskainitako azalera 5 aldiz biderkatu dela azken 10 urteotan.  

Emaitza horiek Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak (MAGRAMA) duela 

gutxi argitaratu duen “Caracterización del sector de la producción ecológica española 

en términos de valor, volumen y mercado” izeneko txostenetik ondorioztatzen dira.  

Gainera, Espainiako estatuak, oraindik ere, laborantza ekologikoaren herrialde 

garrantzitsuenetako bat izaten jarraitzen du, olibondoak direla eta ustiaketa 

ekologikorako inskribatutako azalera oso handia baita; baita zerealak, fruitu lehorrak, 

mahatsondoak, eremu berdeetako bazkak, lekaleak eta fruta zein barazki freskoak ere. 

Espainiako zazpi Autonomia Erkidegok ekologia industriaren jardueraren % 77 inguru 

dute. Horien artean, aipatzekoak dira Andaluzia, Katalunia eta Valentziako Erkidegoa. 

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE), honako hauek dira garrantzirik handiena duten 

ekoizpen-sektoreak, inskribatutako hektarea kopurua aintzat hartuta: 

 Mahatsondoak: 209 hektarea 

 Laboreak: 165 hektarea 

 Fruituak: 133 hektarea 

 Eremu berdeko bazkak: 120 hektarea 

http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/Actualizaci%C3%B3on%20Caracterizaci%C3%B3n%20Sector%20P.%20Ecol%C3%B3gica-Sept.2012-Informe%20Final%20definitivo%20-Web-.20.11.12_tcm7-232360.pdf
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/Actualizaci%C3%B3on%20Caracterizaci%C3%B3n%20Sector%20P.%20Ecol%C3%B3gica-Sept.2012-Informe%20Final%20definitivo%20-Web-.20.11.12_tcm7-232360.pdf
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3.2.4. Produktu organikoen nazioarteko merkataritza 

Gaur egun, aukera handia dago produktu organikoak bai gure eskualdean, bai gure 

herrialdetik kanpo eskuratzeko, baita Europar Batasunetik kanpo ere.    

Nekazari eta ekoizle ekologikoek nahiago izaten dute beraien produktuak ahalik eta 

gertuen saltzea, baina geografia eta klima direla-eta, zenbait produktu ez dira inguru 

guztietan ekoizten. Beraz, derrigorrezkoa izaten da produktu horiek beste herrialde 

batzuetatik ekartzea.  

Hauek dira Europar Batasunak inportatzen dituen elikagai organiko ezagunenak: 

 Brasilgo kafea 

 Zeelanda Berriko kiwia 

 Tailandiako arroza 

 Costa Ricako platanoa 

 Peruko kakaoa 

 Ugandako anana  

 

Gaur egungo Europar Batasuneko elikagai organikoen eskaria eskaintza baino 

handiagoa denez, bertako bezeroek urrutiko elikagai organikoak erosi behar izaten 

dituzte. Adibidez, Europan, nekazaritza ekologikorako lur-azalera handiena erabiltzen 

duen bigarren herrialdea da Espainia, eta zortzigarrena munduan; halere, produktu 

horien ekoizpenaren % 80 Europako beste herrialdeetara esportatzen da, Alemaniara, 

Frantziara, Holandara eta Erresuma Batura, bereziki. Hori dela eta, Espainian, 

elikadura-gastuaren % 1 baino gutxiagokoa da elikagai ekologikoen kontsumoa.  

3.2.5. Nekazaritza ekologikoaren onurak 

MAPAk (Nekazaritza Ministerioak) egindako ikerketa baten arabera, Espainiako 

populazioaren % 72,5ek elikagai ekologikoen berri du, hala ere, biztanleen % 62,1ek ez 

ditu elikagai horiek kontsumitzen. Arrazoien artean, ezjakintasuna (% 33,3), aurkitzeko 

zailtasuna (% 31,3) edota prezio garestia (% 28,1) dira nagusi.  
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Kontsumitzeko arrazoi nagusien artean, aldiz, honako hauek aipatzen dituzte: 

osasungarria izatea (% 62,7), zaporea (% 37,2), kalitatea (% 26,2) edo 

ingurumenarekiko kontzientzia (% 6,9). 

• Produktu ekologikoak kontsumitzeko 10 arrazoi 

1. Osasungarriak dira. Produktu ekologikoek ez dute hondakin toxiko iraunkorrik; 

substantzia horiek pestizida, antibiotiko, ongarri sintetiko, gehigarri edota 

kontserbagarriak izaten dira. Izan ere, nekazaritza industrialean erabiltzen dira, 

intsektuak edota izurriteak deuseztatzeko eta gaixotasunei aurre egiteko. Aipatutako 

substantzia horiek kaltea eragin dezakete gure organismoan, epe ertainera edo luzera. 

Elikagai ekologikoek, berriz, ez dituzte organismoaren funtzio metabolikoak aldatzen, 

gure organismoak modu egokian asimilatzen baititu. Izan ere, nutrizio-adituen iritziz, 

elikadura bera da endekapenezko hainbat gaixotasunen jatorria. 

Bestalde, nutrizio-propietate gehiago dituzte nekazaritza ekologikoan ongarri 

naturalekin ekoiztutako elikagaiek; hala nola, C bitamina, mineralak (kaltzioa, burdina, 

magnesioa, kromoa), antioxidatzaileak, karbohidratoak eta proteinak.  

2. Ez dute gehigarri sintetikorik. Gehigarri sintetikoek osasun-arazoak eragin ditzakete, 

horien artean, bihotz-gutxiegitasuna, osteoporosia, migraina edota hiperaktibitatea. 

Bestetik, zenbait ikerketak erakutsi du ez dela derrigorrezkoa sintesi-substantziarik gehitzea 

landu edo ekoizten diren elikagaiei, ezta gerora behar duten kontserbaziorako ere. Bestela 

esanda, gure organismoaren beharrak asetzeko ez dugu sasoiz kanpoko produkturik   

behar.  

3. Ez dute pestizidarik. Hainbat ikerketa toxikologikok argi erakutsi du pestiziden eta 

patologia batzuen (minbizia, alergiak, asma) arteko lotura. Horretaz gain, substantzia 

horiek erabiltzeak ingurumena kaltetzen du eta horrek gizarteari gainkostua ekartzen 

dio, pestizidek naturan utzitako hondakinak ezabatu behar baitira.  

4. Ez dute GEOrik. Nekazaritza ekologikoak ez du GEOrik onartzen. Genetikoki 

eraldatutako organismoen laborantzak ingurumenerako ondorio kaltegarriak zan 

ditzake; gainera, oraindik ez dago labore transgenikoen epe luzerako ondorioei 
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buruzko ikerketarik. Hala ere, genetikoki eraldatutako landareek metabolismoari 

egiten dizkioten kalteen zantzuak badaude. Bestalde, GEO nekazaritzak uniformetasun 

genetikora garamatza; horrekin batera, barietateak galtzen ari dira, labore bakar 

bateko landa-eremuak ugaritu ahala.  

Beraz, nekazaritza ekologikoak espezieen barietate genetikoak bultzatu eta 

kontserbatu nahi ditu, eta, era berean, laborantza-paisaien aberastasuna zaindu ere 

bai. 

5. Ez dute antibiotikorik. Gaur egun, gero eta gehiago erabiltzen dira antibiotikoak 

abeltzaintzan, eta kezka larria sortu da substantzia horiek osasunean eragin ditzaketen 

efektuen inguruan. Europako araudiaren arabera, debekatuta dago abeltzaintza 

ekologikoan antibiotikoak erabiltzea. Horregatik, ganaduaren albaitaritza-tratamendua 

askotan homeopatikoa izaten da eta saihestu egiten da antibiotikoak, lasaigarriak 

edota hormonak erabiltzea. 

6. Ingurumenarekiko jasangarriak dira. Elikagai ekologikoak kontsumitzean, 

ingurumenaren kontserbazioan laguntzen dugu, gutxiago kutsatzen baititugu lurra, 

airea eta ura. Nekazaritza ekologikoak fauna errespetatzen du, aerosolen kutsadura 

gutxi eragiten du, karbono dioxido gutxi sortzen du, berotegi-efektua saihesten du, ez 

ditu hondakin kutsakorrak sortzen eta energia aurrezten laguntzen du, produktu 

ekologikoak ekoizteko baliabide berrerabilgarriak erabiltzen baitira. 

7. Kalitate-maila gorena dute. 2092/91 Europako araudiaren arabera, elikagai 

ekologikoak erabateko fidagarritasuna duen ekoizpen-sistematik datoz. Izan ere, 

kontrol- eta egiaztatze-enpresek nekazaritzako elikagaien kateko maila guztietan 

ikuskatzen dituzte erabilitako lehengaien kontrola, elaborazio-prozesua, ontziratzea 

eta etiketatzea, besteak beste. 

8. Animaliak errespetatzen dituzte. Abeltegietako animaliekiko begirunea 

bermatzeko, Europako araudiak neurri espezifikoak ditu abeltzaintza ekologikorako. 

Neurriok animaliak ez estresatzea eta aske haztea bultzatzen dute. Abeltzaintza mota 

horrek animalien erritmoa errespetatu eta bizi-baldintza egokietan haztea dakar: 

animaliak ez dira modu intentsiboan edota artifizialki manipulatzen ekoizpen 
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handiagoak lortzeko; ez da hormonarik erabiltzen, eta ezta intseminazio artifizialik 

egiten ere. Animaliek larrean bazkatzen dute edo, bestela, pentsu eta belar-bazka 

ekologikoa ematen zaie, pestizida, ongarri edota transgenikorik gabea. Ahal izanez 

gero, amaren esnea hartzen dute.  

Bestalde, aipatzekoa da abeltzaintza ekologikoak tokiko barietateak sustatzen dituela, 

bertako guneetara hobekien moldatzen direnak baitira. 

9. Natura errespetatzen dute. Nekazaritza ekologikoak lurra ongarritzen eta 

desertifikazioa gutxitzen laguntzen du. Gainera, ura garbi mantentzen laguntzen du, ez 

baititu akuiferoak kutsatzen. Bestetik, biodibertsitatea suspertzeaz gain, animalia 

basatien habitatak mantentzen ditu. Halaber, laboreen ziklo naturalak errespetatzen 

ditu, eta ekosistemen kutsadura eta degradazioa saihesten ditu. Hala, 

biodibertsitateari eta oreka ekologikoari laguntzen dio, eta hainbat praktika on 

bultzatzen ditu: txandaketak, asoziazioak, ongarri berdeak, heskaiak, abeltzaintza 

estentsiboa... Nekazari-sistemaren ekoizpen-ahalmena bultzatzen du, baita 

lurzoruaren emankortasun naturala ere. Gainera, baliabide naturalak modu 

egokienean erabiltzen ditu: nutrienteak birziklatzen ditu eta konpost edota ongarri 

organiko gisa itzultzen dira lurzorura. 

Esan daiteke, beraz, nekazaritza ekologikoak natura eta ingurumenaren oreka 

errespetatzen duela, hau da, ekosistemak babestu eta landa-garapen jasangarriaren 

alde egiten duela. 

10. Zaporetsuagoak dira. Produktu ekologikoak artisau eran ekoizten dira, eta, 

horregatik, jatorrizko zaporea dute. Landareei ongarri organikoak botatzen zaizkie, 

osasuntsuago hazteko eta benetako usaina, kolorea, eta zaporea mantentzeko. 

Hori dela-eta, kontsumitzaile askok nahiago dituzte produktu ekologikoak, osagaiek 

benetako zaporea daukatelako. 
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4. AZTARNA EKOLOGIKOA 

Lur planetak ahalmen handia du espezieen biodibertsitatea zaintzeko, baina, aldi 

berean, ahalmen hori mugatua da. Eta ezin dugu ahaztu planeta bakarra dugula. 

Ahalmen hori gizarteak eskatzen duena baino txikiagoa denean, hau da, muga 

ekologikoak gainditzen direnean, Lurreko bizi-sistemen osasuna higatu egiten da, eta 

gizarte-ongizatea arriskuan jartzen da. 

Aztarna ekologikoak bizi-premiak betetzeko erabiltzen den azalera adierazten du. Gaur 

egun, Lurraren aztarna ekologikoa % 30 handiagoa da haren leheneratzeko ahalmena 

baino. Gehiegikeria global hori handitzen doan heinean, ekosistemak higatzen ari dira, 

eta hondakinak metatzen ari dira airean, lurrean eta uretan; horrekin batera, 

herrialdeen ongizatea eta garapena arriskuan daude deforestazioak, ur eskasiak, 

biodibertsitatea galtzea eta klima-aldaketa direla medio. 

Aztarna ekologikoak aukera ematen du planetako hainbat tokitako pertsonen inpaktua 

konparatzeko. Alderatze horrek berretsi egiten du herrialde garatuetako bizimodua 

erabat jasangaitza dela; planetako biztanle guztiok neurri horretako inpaktua eragingo 

bagenu, 6 planeta beharko genituzke bizitzeko. Ondorioz, planeta jasangarriagoa nahi 

badugu, ezinbestekoa da gehien kontsumitzen dugunok gutxiago kontsumitzea, 

aberastasuna hobeto banatzea eta ekoizpen-prozesuen eraginkortasuna hobetzea. 

4.1. Munduko aztarna ekologikoa 

Esan bezala, aztarna ekologikoak naturaren osasuna neurtzeko balio du. 2005ean 

Aztarna Ekologiko Globala 17.500 milioi hektarea globalekoa (gha) izan zen, hots, 

2,7 gha/cap (Global Hectarea per Capita edo Hektarea Globala Biztanleko). Hektarea 

globala urte jakin batean biologikoki emankorra den azaleraren hektarea bat da. 

Eskaintza, berriz, ekoizpen-azalera totala da, hau da, ahalmen biologiko erabilgarria, 

hain zuzen, 13.600 milioi hektarea globalekoa izan zen, 2,1 gha/cap. 



ELIKADURA, GARAPENA ETA JASANGARRITASUNA 39 

 

Ahalmen biologiko erabilgarriaren balioak pertsona batek zenbat lur duen adierazten 

du. Planetaren lur emankor guztia munduko populazioaren artean banatuko balitz, 

pertsona bakoitzak 1,8 gha/cap izango luke. 

Herrialde bateko aztarna ekologikoa osatzen dute nekazaritzarako lurrek, larreek eta 

baso-lurrek; horiekin batera, kontuan hartzen dira elikagaiak, zuntza eta zura ekoizteko 

behar diren arrantza-eremuetako energia-hondakinak (portuak, ontziolak, gatzagak, 

urmaelak, padurak, mangladiak…) eta azpiegiturek behar duten espazioa.  

Gizakiaren batez besteko aztarna 2,2 gha/cap da, hau da, erabili ahal duena baino 0,4 

gha/cap handiagoa. Dena den, datuak asko aldatzen dira herrialde batetik bestera: 

adibidez, estatubatuar baten batez bestekoa 9,6 gha/cap da, eta, afganiar batena, 

berriz, 0,2 gha/cap.  

8. Irudia. Munduko aztarna ekologikoa (GHA/CAP) 

 

Jakina denez, giza talde baten aztarna ekologikoa zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta 

lurralde jasangarriagoa da. Kudeaketa jasangarriari eusteko, aztarna ekologikoak 

txikiagoa izan behar du baliabideak ekoizteko ahalmen biologiko erabilgarriak baino. 

Hainbat urtez, aztarna ekologikoaren kalkuluek kontuan hartzen zuten zentral 

nuklearrek sortutako energia adierazten zuen osagai bat, baina gaur egun ez da hala 
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gertatzen. Horrek, ordea, ez du esan nahi energia nuklearra arriskutsua ez denik, edota 

ingurumenean inpakturik ez duenik. Izan ere, arrisku eta inpaktu horiek ez dira jasate-

ahalmen terminoetan erraz adierazten. 

Laurogeiko hamarkadan gainditu zuen gizartearen aztarnak lehenengo aldiz Lurraren 

ahalmen biologiko erabilgarria, eta gehiegikeria hori hazten joan da harrezkero. 

Bestalde, gaur egungo ekonomia ereduan, herritarrek gero eta gehiago erabiltzen dute 

urrutiko lurren ahalmen ekologikoa. Txinak zura Tanzaniatik inportatzen du, eta 

Europak sojaz elikatutako ganaduaren haragia Brasiletik; horregatik, herrialde 

horietako kontsumo-baliabideak herrialde bakoitzaren mugatik kanpo dagoen ahalmen 

biologiko erabilgarriaren menpe daude.  

Dena den, ahalmen biologiko erabilgarria ez dago mundu osoan berdin banatuta. 

Ahalmen biologiko handiena duten 8 herrialdeek –Amerikako Estatu Batuak, Brasil, 

Errusia, Txina, Kanada, India, Argentina eta Australia– dute munduko jasate-ahalmen 

osoaren % 50. 

 

                         9. Irudia. Ahalmen biologiko handiena duten 10 herrialdeak (2005) 

Ameriketako Estatu 
Batuak 
11,20% 

Brasil 
10,10% 

Errusiako Federazioa 
8,70% 

Txina 
8,50% 

Kanada 
4,80% 

India 
3,40% 

Argentina 
2,40% 

Australia 
2,30% 

Indonesia 
2,30% 

Kongoko Errepublika 
Demokratikoa 

1,80% 

Beste Herrialdeak 
44,50% 
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Hala ere, eskualde baten aztarna ekologikoa kontsumitzeko ohiturek eta bertako 

populazioak adierazten dute, eta ez haren ahalmen biologiko erabilgarriak. Ahalmen 

biologiko erabilgarriaren eta aztarna ekologikoaren arteko diferentzia defizit 

ekologikoan islatzen da. 

 

 

 

 

 

 
Aipatu beharra dago zor ekologikodunak direla ahalmen biologiko erabilgarri handiena 

duten 8 herrialdeetako 3 –Ameriketako Estatu Batuak, Txina eta India–. Horrek esan 

nahi du haien aztarna nazionalak gainditu egiten duela ahalmen biologiko erabilgarria. 

Aitzitik, beste 5 herrialdeek kreditu ekologikoa dute. 

Zorpetutako mundu honetan, arazo politikoak eta etikoak dakartza ahalmen biologiko 

erabilgarria banatzeko moduak. Azken batean, zor ekologikoa duten herrialdeek 

arriskua dute beste herrialde batzuen ahalmen biologikoaren menpe izateko. 

Gehiegikeriak handituz gero, zer gertatuko ote da etorkizunean? IPCC-ren 

(Intergovernmental Panel on Climate Change edo Klima-aldaketari buruzko Gobernu 

arteko Adituen Taldea) arabera, karbono emisioak bikoiztu egingo dira 2050erako 

munduko hazkunde-demografikoak eta energia-iturrien nahasteak orain arte bezala 

jarraitzen badu. Horrekin batera, Nazio Batuek diote 9.000 milioi biztanle izango garela 

ordurako, eta, FAOren aurreikuspenen arabera, hazi egingo da elikagaien, zuntzen eta 

basogintzako produktuen kontsumoa. Gainera, gaur egun ditugun arrantzarako 

zonaldeak % 10era murriztuko dira 2050erako.  

Honako irudi honetan, 2050. urtera arte aurreikusten den bilakaera azaltzen da. 

Nekazaritza-etekinek hazten jarraitzen badute, gaur egungo % 30eko gehiegikeria 

% 100era iritsiko litzateke 2030ean.   

AZTARNA EKOLOGIKOA  >  AHALMEN BIOLOGIKO ERABILGARRIA  =  DEFIZIT EKOLOGIKOA 
 
AZTARNA EKOLOGIKOA  <  AHALMEN BIOLOGIKO ERABILGARRIA  =  GARAPEN JASANGARRIA  
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10. Irudia. Iturria: Informe Planeta Vivo 2008, WWF. 

Horrek guztiak hau esan nahi du: Lur planetaren ahalmen biologikoa bikoiztu egin 

beharko da gizartearen baliabide-eskaerari eta hondakin-ekoizpenari erantzuteko, 

alegia, bi Lur planeta beharko ditugu. Nahiz eta herrialde batzuek gutxiegi kontsumitu, 

beste batzuek gehiegi egiten dutenez, gizartea planetaren ahalmen biologikoa 

gainditzen ari da. Izan ere, energia-kontsumoak zehazten du diru-sarrera handiak eta 

apalak dituzten herrialdeek sortzen duten aztarna ekologikoaren diferentzia.  

Gauzak horrela, munduko 1.500 milioi biztanlek planetaren azaleraren % 55 okupatzen 

du, eta, beraz, aztarna ekologikoa ahalmen biologikoa baino handiago da; 4.500 milioi 

biztanlek, aldiz, planetaren azaleraren % 45 okupatzen du, eta sortzen duten aztarna 

ekologikoa ahalmen biologikoa baino txikiagoa da. 

11. Irudia. Planetaren azaleraren okupazioa 

55% 

45% 

  Planetaren azaleraren okupazioa 

1500 milioi biztanle 4500 milioi biztanle
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Pertsona batek kontsumitu dezakeen produktuen kantitateak baldintzatzen du 

elikagaien kontsumoa; energia kontsumoa, aldiz, erosteko ahalmenak baldintzatzen du 

soilik. Alde horretatik, diru-sarrera altuak dituzten herrialdeen aztarna ekologikoa 30 

aldiz handiagoa izan daiteke diru-sarrera apalak dituztenena baino. 

4.2.  EAEko aztarna ekologikoa 

EAEko biztanle bakoitzak,  bataz beste, 4,66 hektareako aztarna ekologikoa eragiten 

du; hau da, pertsona batek azalera hori behar du kontsumitzen dituen baliabideak 

ekoizteko eta sortutako hondakinak asimilatzeko. Lurraren azalera eta 

biztanle-kopurua aintzat hartuta, biztanle bakoitzari 1,90 hektareako azalera bakarrik 

legokioke. Beraz, EAEko herritarrok stockean ditugun baino baliabide gehiago 

kontsumitzen ditugu, eta esan daiteke munduko beste lurralde batzuen edota 

etorkizuneko belaunaldien baliabideak kontsumitzen ari garela.  

EAEko aztarna ekologikoa Europar Batasuneko Estatu kideekin konparatzen bada, 

hauek dira datuak:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Taula. Europako herrialdeen aztarna ekologikoa 

EUROPAR BATASUNEKO HERRIALDEAK AZTARNA EKOLOGIKOA GHA/CAP 

Italia 3,84 < 4 

Portugal 4,47 

 

 

4-5 

 

Espainia 4,66 

EAE 4,66 

Alemania 4,71 

Austria 4,73 

Herbehereak 4,81 

Grezia 5,09 
 

 

5-6 

Frantzia 5,26 

Irlanda 5,33 

Erresuma batua 5,36 

Danimarka 6,58 
 

6-8 
Belgika 6,72 

Suedia 6,73 

Finlandia 8,42 >8 
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Aurreko taulan agertzen den bezala, Italiak eta Portugalek EAEk baino aztarna 

ekologiko txikiagoa dute; Finlandiak, berriz, EAEkoaren ia bikoitza. Munduko herrialde 

guztiekin konparatuz, ostera, EAEk munduko batez besteko aztarna ekologikoa 

(2,28 gha/cap) baino bi aldiz handiagoa du, eta aztarna ekologikoen rankingean 

22. postuan dago. Horiek horrela, Lurreko biztanle guztiek guk bezala kontsumituko 

balute, gizakiok bi planeta eta erdi beharko genituzke bizirik irauteko; planeta bakarra 

dugu, ordea. 

4.2.1.   Aztarna ekologikoaren kalkulua 

Aztarna ekologikoa hainbat alderdiren kalkulu konplexuaren emaitza da. Kalkulua 

egiteko metodologia William Rees eta Mathis Wackernagel-ek landu zuten, eta, azken 

batean, kontsumo-beharrak asetzeko zer azalera behar den zehazten du. Horretarako, 

honako aldagai hauek hartzen dira kontuan: elikagaiak (laborantza, larreak, itsasoa), 

basoko produktuak (basoak), energia-gastua (biztanleen zuzeneko energia-kontsumoa 

eta kontsumo-ondasunen arteko eragiketaren bidez) eta lurra. Azaleraz gain, aztarna 

ekologikoaren metodologiak biodibertsitateari eusteko behar den lur-eremua ere 

aintzat hartzen du. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Irudia. Aztarna ekologikoaren alderdiak 

AZTARNA EKOLOGIKOA 
CO2-a xurgatzea 

 

Eraikitako azalera 

Itsasoa
Baso emankorra

Larreak

 

Laborantza
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Aldagai horien guztien arteko eragiketen bidez lortutako emaitzak osatzen du aztarna 

ekologikoa, eta hain zuzen, EAEko aztarna ekologikoa 4,66 hektareakoa da biztanle 

bakoitzeko; beraz, biztanleko erabilgarri dagoen ahalmen biologikoa 1,90 hektareakoa 

da. Izan ere, ahalmen biologiko erabilgarria kalkulatzea izaten da hurrengo pausoa, 

alegia, aztarna ekologikoa kalkulatu ondoren eman beharrekoa. Horretarako, honako 

eragiketa egin behar da: lehenik, planetako lur emankorraren azalera erabilgarri 

guztiak batu (laborantza, larreak, itsasoa eta eraikitako lursailak), ondoren, lortutako 

emaitzari, biodibertsitatea zaintzeko beharrezkoa den azalera kendu eta azkenik, 

Lurreko biztanle-kopuruaren artean zatitu. 

Aztarna ekologikoaren eta ahalmen biologiko erabilgarriaren emaitzak lortu ondoren, 

alderatu egin behar dira biak. Horrela, aztarna ekologikoa ahalmen biologiko 

erabilgarria baino handiagoa bada, esan daiteke herritarren kontsumo ohiturak 

iraungaitzak direla. Horixe gertatzen da, hain zuzen, EAEn. 

 

EAEko DEFIZIT EKOLOGIKOA 

AZALERAK gha / cap 

Ahalmen biologiko erabilgarria 
Aztarna ekologikoa 

1,90 
4,66 

DEFIZIT EKOLOGIKOA 2,76 

PLANETA KOPURUA 2,5 

3. Taula. Iturria: Ihobe eta WWF 

   

Zer adierazten du, hortaz, herrialde batek defizit ekologikoa izateak? Hain zuzen, 

herrialde horren aztarna ekologikoak ahalmen biologiko erabilgarria gainditzen duela; 

beste modu batean esanda, herrialde horretako biologikoki emankorra den azalera 

erabilgarriak ezin ditu ase bertako biztanleen kontsumo-beharrak, eta, era berean, ezin 

ditu haien hondakinak asimilatu. 
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4.2.2.  Gipuzkoarren aztarna ekologikoa 

Aztarna ekologikoaren analisiak, hala ere, ez ditu baliabide guztiak aintzat hartzen, ez 

kontsumitzen ditugun guztiak, ezta sortutako hondakinak ere; horregatik, datu horien 

bidez lortutako emaitza gizakiak naturan duen inpaktuaren azpiestimazioa besterik ez 

da. Horrela ere, gipuzkoarron batezbesteko aztarna ekologikoa 5,3 gha/cap-eko 

azaleraren baliokidea da, alegia, 5 futbol zelairen baliokidea. Gipuzkoarren 

bizitza-estiloari eusteko behar diren sei azalera motak adierazten ditu aztarna 

ekologikoaren inguruko honako taula honek: 

4. Taula. Aztarna ekologikoaren azalerak 

Gipuzkoan 686.697 biztanle bizi direla jakinda, honako formula hauekin kalkulatu 

daiteke gipuzkoarren aztarna ekologikoa: 

 

 

 

 

Gipuzkoarren aztarna ekologikoak bertako muga administratiboak gainditzen ditu, 

probintziako azalera baino 19 aldiz handiagoa baita. Horregatik, esan daiteke 

Gipuzkoako kokapen ekologikoa ez datorrela bat bere kokapen geografikoarekin; 

 Gipuzkoako batezbesteko 

aztarna ekologikoa (AE) 

Planetaren ahalmen 

biologikoa (AB) 

Defizit ekologikoa 

(AE-AB) 

gha/cap gha/cap gha/cap 

Laborantza 0,94 0,53 0,41 

Larreak 0,05 0,27 -0,22 

Baso emankorra 1,41 0,81 0,6 

Itsasoa 1,14 0,13 1,01 

CO2-a xurgatzea 1,78 - 1,78 

Eraikitako azalera 0,01 0,07 -0,06 

Guztira 5,3 1,8 3,5 

Gipuzkoarren aztarna  ekologikoa = 5,3 gha/cap x 686.697 cap = 3.639.494 gha 

Gipuzkoarren ahalmen biologikoa = 1,8 gha /cap x 686.697 cap = 1.236.055 gha 

Gipuzkoarren defizit ekologikoa = 3,5 gha/cap x 686.697 cap = 2.403.439 gha 
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halere, jasangarritasunaren ikuspuntutik emaitzen ebaluazioa egin nahi bada, azalera 

hori Gipuzkoako populazioaren ahalmen biologikoarekin konparatu beharko litzateke. 

Hori guztia kontuan hartuz, eta konklusio gisa, nabarmendu behar da, 

jasangarritasunaren ikuspuntutik, gipuzkoarrak dagokiena baino 3 aldiz handiagoa den 

azalera okupatzen ari direla, eta, beraz, defizit ekologikoan daudela. Izan ere, 

planetako biztanle guztiak Gipuzkoako biztanleen kontsumo-ohitura berdinekin biziko 

balira, 3 planeta beharko lirateke munduko eskaera eta behar guztiak asetzeko. 

Gainera, ez litzateke kontuan hartuko biodibertsitatearen kontserbaziorako 

beharrezkoa den espazioa. 

Beste era batera esanda, planeta bakarra dugunez, 5,3 gha/cap-eko aztarna ekologikoa 

duen gipuzkoar bakoitzeko, beste hiru pertsona beharko lirateke, hain zuzen, 

bakoitzaren aztarnak 0,6 gha/cap-ekoa izan beharko bailuke; horrela, planetaren 

ahalmen biologikoa ez litzateke gainkargatuko. Eta esan beharra dago horrelako 

egoerak posible direla, esate baterako, honako herrialde hauetan: Bangladesh, 

Lesotho, Nepal edo Tajikistan. 

 

 

 AZTARNA EKOLOGIKOA MURRIZTEKO ESTRATEGIAK: 

Ingurumena errespetatuz bizitzeko, gaur egungo bizitza-estiloan hainbat aldaketa egin 

behar dira. Izan ere, pertsona baten aztarna ekologikoa haren kontsumo-mailarekiko 

proportzionala da, eta erabiltzen dituen baliabideekiko alderantziz proportzionala. 

Horregatik, ezinbestekoa da aztarna ekologikoa murrizteko estrategiak lantzea: 

 

I. Baliabideen eta zerbitzuen banakako kontsumo murriztea. Doi-doi bizirauteko 

kontsumitzen duten pertsonek ezin dute beraien kontsumo-maila jaitsi, alegia, 

ezin dute baliabide natural gutxiago erabili; diru-sarrera altuak dituztenek, berriz, 

erraz murriztu dezakete beraien aztarna ekologikoa bizi-kalitatea arriskuan jarri 

gabe: ingurumenerako kaltegarriak ez diren produktuak aukeratuz (nekazaritza 

ekologikoaren deribatuak); energia-kontsumoa murriztu eta garraio publikoa 



ELIKADURA, GARAPENA ETA JASANGARRITASUNA 48 

 

erabiliz; soltean edo ontziratu gabeko produktuak erosiz, hondakinak ahalik eta 

gehien murriztuz eta jasangarritasun-irizpideak kontuan hartuz... 

 

II. Baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea. Hobetu egin behar da zerbitzurako 

eta ondasunerako erabiltzen diren baliabide naturalen ekoizpena: kontsumo 

baxuko bonbillak erabili, energia-eraginkortasun altuko etxetresna elektrikoak 

instalatu eta abar. 

Bestalde, gogoan izan behar dugu gizakiok garela ingurumenaren menpe 

gaudenak, eta ez alderantziz; horregatik, baliabide naturalak ez agortzeko, 

ekosistemak eta biodibertsitatea babestu egin behar dira.  

Amaitzeko, esan beharra dago horrela jarraituz gero, 2020an EAEko aztarna 

ekologikoa % 23 handiagoa izango dela, eta hori saihesteko, herritarron 

kontsumo-ohiturak errotik aldatu behar dira.  

5. ELIKADURA SUBIRANOTASUNA  

Elikadura-eskubidea oinarrizko giza eskubidea denez, munduko herritar guztiek 

bermatuta izan beharko lukete, baina jakina da, ordea, 1000 milioi pertsonak oraindik 

ez duela eskubide hori.  

Atal honetan nekazaritzaren bilakaera historikoa aztertuko da, gizartearen eta 

naturaren arteko harremana kontuan hartuta. Ondoren, elikadura-subiranotasunaren 

kontzeptua, jatorria eta oinarriak azalduko dira, baita aldaketa sozialerako duen 

garrantzia ere. Bukatzeko, tokian tokiko elikadura-subiranotasuna eraikitzeko hainbat 

proposamen aztertuko dira. 

5.1. Nekazaritza, gizartea eta natura 

Nekazaritza-jarduerak asetzen du gizakiaren oinarrizko beharra: elikatzea. Horretarako, 

hainbat elementu edo ondasun (lurra, ura eta eguzki-energia) bizitzarako erabilgarri 

bilakatzen ditu (elikagaiak), erabilitako baliabideen birsortze-gaitasuna degradatu 
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gabe. Nekazaritza-jarduerak hartzen du planetaren azalera gehiena, eta, ondorioz, 

inpakturik handiena ere jarduera horrek du. Landa-ingurunean bizi da Espainiako 

populazioaren % 25, eta munduko populazioaren % 50; ingurune horietan nekazaritza 

da tokiko kulturen eta ekonomien xedea. 

Nekazaritza-jarduerak gizartea naturarekin lotzen du, eta horren isla dira sinboloak eta 

elementu mistikoak. Halaber, lotura horrek argi uzten ditu gizarteen eta naturaren 

arteko kontraesanak, eta kultura bakoitzak nola gainditu dituen kontraesan horiek; 

horrela sortu dira eboluzioak, eta horrela sortu dira gizarteak. 

Dena dela, gaur egungo gizarte modernoak industrializazioari lotuago daude 

nekazaritzari baino. Horrek, gainera, gizarte horietan elikadurari garrantzia gutxiago 

ematea ere ekarri du. 

Espainian, esate baterako, nekazaritzan dihardutenen batezbestekoa % 25etik % 4ra 

jaitsi da 1975etik gaur egun arte; familiako elikadura-gastua, berriz, % 38tik % 20ra 

murriztu da, gainera, gero eta gehiago kontsumitzen dira aurrez prestatutako 

elikagaiak eta izoztutakoak, eta gutxiago produktu freskoak. Horrekin batera, otordu 

asko egiten dira etxetik kanpo. 

60ko hamarkadan, Munduko Bankuak eta FAOk (Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio 

Batuen Erakundeak) Iraultza Berdea eta haren pakete teknologikoa proposatu zuten 

(makineria astuna, hazi hibridoak, ongarriak zein pestizida kimikoak, teknika eta 

laboreen homogeneizazioa) munduko gosea desagerrarazteko. Mende erdia igarota, 

porrota begi-bistakoa da: zerealen ekoizpena hirukoiztu den arren, gose direnen 

kopuruak hazten jarraitzen du (munduko populazioa bikoiztu egin da denbora-tarte 

horretan). 

Horrez gain, munduko lurrak eta akuiferoak oso kutsatuta daude, eta asko agortu ere 

egin dira. Horrek osasun-arazoak ekarri ditu, elikagai industrialak toxiko bihurtu baitira: 

hegazti-gripea, behi eroen gaitza edota pestizidekin kutsatutako barazkiak, besteak 

beste.  
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Horren guztiaren arrazoia ekoizteko eredua bera da. Alde batetik, ekoizpen horiek 

elikagaien merkatu globalera bideratzen dira; bestetik, merkatua Iparraldetik 

kontrolatzen denez, teknologia eta kapitalaren ereduak nekazari-familiak ahuldu 

egiten ditu, eta, horrekin batera, baztertu egiten dira tokian tokiko elikadura ohiturak. 

Izan ere, nekazaritza-ekoizpen kapitalistan, labore bakarreko paisaiak dira nagusi; hots, 

biodibertsitate-basamortuak dira, bertako baliabideak agortu eta ekosistemek 

asimilatu ezin dituzten hondakinak pilatzen baitira. 

Industrializatutako nekazaritzan, pertsona gutxi eta makina asko erabiltzen direnez, 

planetako biztanle gehienak hirietan pilatu dira, naturatik urrun; bitartean, Naturagune 

Babestu bihurtu dira gure identitatearen oinarri diren paisaia bukoliko eta kultural 

horiek, askotan museo itxura handiagoa dutenak errealitate biziarena baino. 

 

Bestalde, iraultza genetikoak orokortu egin nahi izan ditu transgenikoak edo GEOak 

(Genetikoki Eraldatutako Organismoak). FAOk berak aitortu duenez, horrek ez du 

ekoizpena hobetzen, eta areagotu egiten du nekazari-komunitateen menpekotasuna 

pestizida, ongarri eta enpresa transnazionalen haziekiko. Era berean, agroerregaiak 

erabiltzen direnetik, askoz gehiago kontsumitzen dira oinarrizko elikagaiak (garia, 

artoa, arroza, landare-olioak). Hori guztia dela eta, nekazaritzarekin lotutako arazoek 

(elikagai-krisiak eta energia-krisiak) ekoizpen-teknikak gogortzen dituzte, eta 

aberastasuna gero eta jende gutxiagoren eskuetan jartzen dute.  

5.2. Elikadura-subiranotasuna: aldaketa sozialerako kontzeptua 

Munduko nekazari-merkatuaren liberalizazioa trukerako txanpon gisa erabili izan da, 

transnazionalak hegoaldeko herrialdeen zerbitzu-merkatuan sartzeko, eta, bide batez, 

Iparraldeari mesede egiten dion industria-deslokalizaziorako. Henry Kissingerrek argi 

esan zuen: “Kontrola ezazu elikadura eta herria kontrolatuko duzu”. 

Nekazaritzako elikagaien merkatua liberalizatzea iruzurra izaten ari da erdialdeko 

herrialdeetan, eta ezkutatu egiten dute haien protekzionismoa. Herrialde 

azpigaratuetan, aldiz, zorigaiztoak gertatzen ari dira: gosete kronikoak, hirietara eta 
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erdialdeko herrialdeetara emigrazio masiboak, ekosistemak suntsitzea eta abar. Egoera 

larri hori ikusita, nekazaritza- eta landa-eremuetako hainbat erakunde lanean hasi dira; 

izan ere, elikadura kapitalismoaren merkantzia huts bilakatzearen kontra agertzeaz 

gain, gobernuei presioa egiten diete MMArekin (Munduko Merkataritza 

Antolakundeko) nekazaritzako mantentzen dituzten negoziazioak eteteko.  

Horiek horrela, 1993tik hona erakunde ugari bildu da La Vía Campesina nazioarteko 

mugimenduan, besteak beste, 53 herrialdeko eta 4 kontinenteko 200 milioi nekazari, 

ekoizle txikiak eta ertainak, landa-eremuko emakumeak eta gazteak, indigenak, lurrik 

gabekoak eta nekazaritza arloko langileak elkartu dira. Halaber, La Vía Campesina 

erakundeak elikadura-subiranotasuna bultzatzen du, eredu kapitalistako 

nekazaritzaren alternatiba gisa, eta honako hau diote, hitzez hitz: 

“Elikadura-burujabetza eskubidea da herriek, komunitateek eta herrialdeek 

nekazaritza, labore, arrantza, elikagai eta lurralde politika propioak definitzeko, beste 

herrialdeei dumpinga4 inposatu gabe. Elikagaien ekoizpena eta kontsumoa nork bere 

ezaugarrien arabera antolatzen ditu, eta, horretarako, ekologikoki, sozialki, 

ekonomikoki eta kulturalki modu egokiak erabiltzen ditu. Elikagaiak ekoizteko eta 

horien salerosketarako eskubidea barne hartzen du, alegia, jende guztiak elikagai 

seguru, elikagarri eta kulturalki egokiak ekoizteko eta horiek kontsumitzeko 

baliabideak izateko eskubidea dauka; beraz, nork bere buruari eta gizarteari modu 

iraunkorrean eusteko eskubidea. Elikadura-burujabetzak esan nahi du herriek eta 

komunitateek nagusitasuna dutela merkataritza auzien gainetik elikagaiak eta 

elikagaien ekoizpena kontrolatzeko”. 

Esan bezala, elikadura-subiranotasunak elikagaien ekoizpena eta kontsumoa 

antolatzen du, komunitateen beharrak kontuan hartuta betiere, eta lehentasuna 

ematen dio tokian tokiko ekoizpenari eta kontsumoari. Elikadura-burujabetzak, 

halaber, ekonomia birlokalizatzea planteatzen du; hau da, nekazari-komunitateek 

nekazaritzaren eta elikaduraren kontrola berreskuratzea, merkatu globalekiko 

menpekotasuna mugatzea eta tokian tokiko baliabideak erabiltzea nekazaritzako 

                                                           
4
 Dumpinga ingelesezko to dump aditzetik dator, eta irauli, bota esan nahi du. Produktu bat prezio 

normalaren azpitik saltzeari esaten zaio, edo are produkzio-kostuaren azpitik ere,  barruko merkatuan 
zein esportatzeko. 
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elikagai-sistema jasangarriak eraikitzeko. Gaur egun, hainbat erakundek lan egiten du 

iparraldeko nekazaritzako elikadura-eredua berreraikitzeko. 

Elikadura-subiranotasunak eta agroekologiak 5 , gainera, zalantzan jartzen dituzte 

Espainiakoa bezalako gizarte postindustrialen garapen-ereduak; horregatik eskatzen 

dute lurraldea eta baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatzea, tokian tokiko 

nekazaritza-eremuak berpiztuz, nekazaritza ekologikoaren ekoizpena sustatuz, 

transgenikoen eta inportazio produktuen kontrako kanpainak eginez...  

Horretaz gain, elikaduraren indarrari ere erreparatu behar zaio; batetik, ezagutu egin 

behar dira nekazaritzako elikadura-eredu industrialaren ondorio sozialak, ekologikoak 

eta osasunekoak, eta, bestetik, proiektu sozialak eraiki behar dira bai ekoizleen eta 

kontsumitzaileen artean, eta baita landa-eremuen eta hirien artean ere. 

5.3. Tokiko elikadura-subiranotasuna eraikitzeko 10 gako 

 Gizartearen eta nekazaritzaren arteko aliantza. Nekazaritza-ekoizpena gizartearen 

ondasuna denez, gizarteak izan behar du jarduera horren ardura. Izan ere, estatuak eta 

merkatuak hondamendira daramate nekazaritzako elikadura, eta horrek ondorio 

sozialak, ekologikoak eta lurraldekoak dakartza. Horregatik, hainbat erakunde elkartu 

dira tokiko elikadura-subiranotasuna eraikitzeko: nekazaritza arloko elkarteak, 

Iparra-Hegoa kooperaziorako Gobernuz Kanpoko Erakundeak, ekologistak eta 

kontsumitzaileak, besteak beste. Horren adibide da Plataforma Rural erakundea. 

 Agroekologia eta Baserriko Nekazaritza ziurtagiridun elikadura ekologikotik harago. 

Elikadura ekologikoak hainbat onura ekologiko dakar ekoizteko moduan, substantzia 

kimikoak saihesten baititu. Halere, harago joan behar da: benetako eredu 

agroekologikoetara. Izan ere, agroekologiak tokiko garapen-prozesu integralak 

proposatzen ditu, tokiko baliabideetan eta ziklo ekologikoak ixtean oinarritzen da, 

ekosistemen oreka eta aberastasuna zaintzen du, tokiko azokak bultzatzen ditu, eta 

justizia soziala eta kultura-aniztasuna proposatzen ditu.  

                                                           
5
 Agroekologia 70eko hamarkadan sortutako kontzeptua da, baina haren ezagutza eta praktika 

antzinatik datoz, nekazaritzaren jatorriarekin batera. Agroekologia nekazaritza-ekosistemen erabilera 
jasangarria da eta talde-ekintza sozialak bultzatzen ditu, nekazaritza industrialaren alternatiba gisa. 
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 Banaketa-bide motzen alde eta bitartekarien kontra. Esan beharra dago produktu 

baten hasierako prezioa edo ekoizketa-prezioa 4,5 bider altuagoa izaten dela salmenta 

prezioara iristen denerako. Harreman zuzenenak bilatu behar dira ekoizleekin, 

kontsumitzaileak gutxiago ordaintzeko eta irabazi guztia ekoizleek jasotzeko. Halaber, 

ekoizleekin zuzeneko harremana izateak bermatzen du produktu freskoak eta 

kalitatezkoak eskuratzea.  

Supermerkatuek ere badituzte kalitate-ziurtagiriak eta nekazaritza ekologikoko 

produktuak, baina ez dira alternatiba egokia. Egiaztagiri ekologikoetan ez dira islatzen 

ustiategietako lanaldi ilegalak, ezta elikagai ekologikoen esportazio-enpresen jokabide 

bidegabea ere. 

 Elikaduraren balioa. Jakina da elikagaiak merke ekoizteko herrialde pobretuetako 

langileak esplotatu, ekosistemak degradatu, eta gerrak sortzen direla. Prezio merkeek 

tokiko ekoizleak suntsitu dituzte, eta argi dago egoera aldatu egin behar dela:  bidezko 

elikadura, osasungarria eta jasangarria dagokion prezioan ordaindu behar dira, hau da, 

sozialki eta ekologikoki jasangarriak diren ustiategietako ekoizpen-kostuei erantzun 

behar zaie. Aipatzekoa da 50eko hamarkadan familien elikadura-gastua etxeko gastu 

totalaren % 50 zela; gaur egun, aldiz, % 20 da. Jaten duguna bagara, zertan gastatzen 

da gainerako dirua? 

Beharren araberako ondasunei eta zerbitzuei balioa ematen dieten espazio sozialak 

eraikitzeko bidea egin behar da, baina ez merkatuak markatzen dituen prezioetan 

oinarrituta. 

 Askoz ere hobeto: zeuk landu lurra. Elikagaiak modu jasangarrian (Iraultza Berdea 

baino lehenago egiten zen moduan) ekoizten dakiten nekazariak aurrera doaz adinean, 

horietatik askok 70 urte baino gehiago dituzte-eta. Nekazari horiek ez badiete 

ondorengoei dakitena erakusten, gizarteak asko galduko du eta hutsean geratuko da 

haien ezagutza eta egindako lana: haziak, basoak eta erriberak moldatu dituzte,  

ubideak, errotak, eta bideak eraiki, baliabide naturalak auzolanean eta modu 

jasangarrian erabiltzeko erakundeak sortu…  
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Baina ez horregatik bakarrik, izan ere, ez da jasangarria populazio aktiboaren % 65 

hirugarren sektorean aritzea, horrek esan nahi baitu gizartea merkatuaren barneko 

zerbitzuen eta ondasunen espekulazioan murgilduta dagoela, hots, gutxi batzuek 

sortutako aberastasunari esker egiten duela aurrera. 

 Landutako biodibertsitatearen alde eta transgenikoen kontra. Laborariek sortutako 

animalia-arrazei eta landare-barietateei esker lortu ditugu hainbat lekutako eta 

kulturatako elikagaiak; horiek bizirik irauteko beharrezkoak dira, batez ere gizakiak 

eragindako ondorioen aurrean (klima-aldaketa…).  

Gainera, hazien multinazionalek kontrolatzen dituzte hazi publikoen bankuak, eta 

haiek aldatzen dituzte legeak biodibertsitatea kontrolatzeko. Hazi transgeniko horiek 

ondasun genetikoa kutsatzen dute. Horri aurre egiteko beharrezkoa da transgenikoak 

ez erabiltzea eta material genetikoaren zirkulazio askea. 

 Nekazaritza, artzaintza eta basogintza, jasangarritasunaren muina. Gaur egun haragi 

gehiegi kontsumitzen da; kilo bat haragi ekoizteko 10 aldiz baliabide gehiago behar da 

landare jatorriko elikagaiak ekoizteko baino. Horretaz gain, asko kutsatzen du gaur 

egun abeltzaintzarako erabiltzen den eredu industrialak; izan ere, pentsu 

transgenikoak ditu oinarri, eta horrek kalte egiten dio osasunari. Dena dela, 

abeltzaintza eta artzaintza estentsiboa beharrezkoa da paisaiaren dibertsitateari 

eusteko eta basoak suteetatik babesteko. Era berean, biomasa ongarri bihurtu behar 

da nekazaritza mantentzeko. 

Bestalde, ingurumen-politikak, Babestutako Ingurumen Naturalen politikak bereziki, 

zigortu egiten du lurra modu tradizionalean lantzea mendeetan zehar zaindu dituzten 

balio naturalak babesteko. Hori dela eta, nekazaritza-ekosistemak berriro diseinatu 

behar dira, eta landa-eremuko ekoizpen guztiak modu orekatuan integratu. Gaur egun, 

baliabide naturalen ustiapena gehiegizkoa da, eta komunitate edo zona askotan 

goseteak ematen dira, beraz, ez da komeni agroerregaiak erabiltzea, ez behintzat 

gobernuek eta multinazionalek proposatzen dituzten eskala handiko eredu 

industrialetan. 
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 Nekazaritzako elikagaien artisau-transformazioaren alde. Elikagaien inguruko 

zalaparta gehienak nekazaritzako elikagaien industria handiek eraginda sortu dira; 

Espainiako estatuan, esate baterako, debekatu egin da artisau-industria txikia, eta, 

ondorioz, maila berean daude Campofrio edo El Pozo moduko enpresak eta Euskal 

Herriko gaztandegi tradizional txiki bat. Horrek, praktikan, tokiko artisau-ekoizpena eta 

kontserbazio-metodo tradizionalak deuseztea dakar, eta, horrekin batera, elikagai 

transgenikoak ekoizten dituen industria mota indartzea. Horregatik, gizarteak 

diferentzia horiek ezagutu egin behar ditu, eta, ahal den neurrian, landa-inguruneetan 

lana sortzen duen artisau-industria txikia bultzatu.  

 Nekazaritza ez da merkantzia. Planeta osoan tokiko ekoizpenak babestu behar dira;  

horregatik, nekazaritzak ez luke Munduko Merkataritza Antolakundean egon beharko. 

Europar Batasuneko Nekazaritza Politika Bateratuak (NPB) ez lioke diru-laguntzarik 

eman beharko kalitate gutxiko elikagaiak ekoizten dituen nekazaritza-eredu 

kutsagarriari, eta, aldi berean, minutuko ustiapen bat desagertzen utzi eta beste 

herrialdeetako tokiko ekonomiak suntsitu. Hori dela eta, ikerketa publikoak ez lituzke 

labore transgenikoak sustatu beharko, ezta ohiko nekazaritzako eta abeltzaintzako 

ekoizpen toxikoak eta kutsagarriak ere. 

 Landa-garapen alternatibotik garapenaren aukeretara. Ez da jasangarria hiri-eredu 

industrialaren ekoizpena eta kontsumoa. Hiria bera ez da jasangarria, ekologikoki 

merkatu globalen menpe baitago; are gutxiago krisi eta petrolio-eskasiaren garaian. 

Landa-eremuetara bueltatzeko bideak eta aukerak erraztu behar dira, tokiko 

ekonomiak berreraiki, lurraldeak orekatu eta deszentralizazio politikoa eta 

ekoizpenekoa lortzeko. 

6. GARAPENA ETA JASANGARRITASUNA 

Gizakiaren eragina handia izan da azken 200 urteotan, eta Paul Crutzen Kimikako 

Nobel Saridunak Antropozeno aroa proposatu du bizi garen garaia izendatzeko. 
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Industria-iraultzatik aurrera, baliabideak kontrolik gabe ustiatu dira, ingurunea kutsatu, 

populazioa hazi eta ekosistemak degradatu. Horrek guztiak arriskuan jarri du gure 

espeziearen etorkizuna. 

XX. mendean, teknologia eta zientzia garatzearekin batera, desberdintasun handiak 

sortu dira baliabideak gaizki banatzeagatik, munduko populazioaren % 10ek 

aberastasunaren % 90 biltzen baitu. Era berean, desoreka global izugarriak daude: 

populazioa lau aldiz handitu da, urbanizazioa 10 aldiz, munduko ekonomia 16 aldiz, 

uraren kontsumoa 6 aldiz, arrainen harrapaketak 36 aldiz, eta karbono emisioak % 30 

hazi dira. Horrek guztiak honako hausnarketa honetara garamatza: planeta mugatu 

batean ezin da hazkuntza mugagaberik egon.  

XXI. mendearen hasieran, hirugarren milurtekoaren hasieran, alegia, planetaren 

krisiaren eta menpekotasun globalaren ebidentzia nabarmenak daude; horregatik, giza 

garapena planetaren kudeaketa jasangarriarekin orekatu behar da. 

Atal honetan, jasangarritasuna eta garapena aztertuko dira, planetaren arazo larriak 

aipatzearekin batera. Azkenik, etorkizun jasangarria eraikitzeko neurriak proposatuko 

dira.  

6.1. Ingurumena eta giza garapena. Hazkuntza mugagabea mundu 

mugatuan 

Ingurumena hainbat faktoreren (fisikoak, kimikoak, biologikoak, sozialak, kulturalak, 

ekonomikoak, etikoak eta estetikoak) harremana da, eta gizabanakoaren biziraupena 

baldintzatzen du. UNDP (United Nations Development Programme) erakundearen 

arabera, giza garapena  hiritarren beharrak asetzeko baliabideak handitzen duen 

prozesua da; era berean, hiritarren bizi-baldintzak eta kalitatea hobetzen du eta 

inguruko giza baliabideak errespetatzen ditu. UNDPk ezarritako Giza Garapen Indizeak 

(Human Development Index, HDI) hiru dimentsio hauek hartzen ditu kontuan garapena 

neurtzeko: osasuna, heziketa eta diru-sarrerak. 
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Gure planetak handia dirudi, baina baliabide eta ahalmen mugatua du, horregatik, 

hazkuntza ere mugatua da. Era berean, hazkuntza eta garapena ez dira berdinak, 

alegia, garapena kualitatiboa da, eta hazkuntza, aldiz, kuantitatiboa. Hori dela eta, 

kezkagarria da nola ari garen ingurumena suntsitzen. Aldaketa glokalak (globalak eta 

lokalak aldi berean) gertatzen ari dira, eta oreka ekologikoaren oinarrizko printzipioak 

aldatzen ari dira; izan ere, arazo larriak sortu dituzte oreka ekonomikoa eta soziala 

aldatu duten gertaerek: kutsadura, klima-aldaketa, ur eskasia, baliabideak agortzea, 

biodibertsitatea galtzea, muturreko pobrezia, gehiegizko kontsumoa, eten digitala, 

langabezia, dibertsitate kulturala galtzea… 

Beharrak asetzeko baliabideen kudeaketak eta jarduera horien efektuek giza 

komunitateen garapena baldintzatzen dute. Gizakiok biosferako airea, ura, lurzorua 

eta energia behar ditugu, ingurumeneko beste zenbat baliabiderekin batera. Izan ere, 

6.600 milioi pertsona baino gehiago bizi gara munduan, eta kontsumitzen duguna eta 

sortzen ditugun hondakinak beste espezie batzuetako milioika izaki bizidunekin 

partekatzen ditugu; halere, gizakiok ez dugu horren guztiaren kontzientziarik.  

6.1.1. Baliabideak agortu eta populazioa hazi 

Lurra ekosistema mugatu bat da eta karga-muga du, 

alegia, modu egonkorrean elikatu ahal dituen 

gizabanako-kopuru maximoa du. Gaur egungo gizartean 

6.500 milioi biztanle gara, teknologia aurreratua dugu 

eta baliabide natural asko kontsumitzen dugu; 

biztanleok sortutako inpaktuak aldaketak eragiten ditu  

mundu mailako biosferan. Gizakiak teknologia bere onurarako erabiltzen du, eta 

horren arabera aldatzen ditu ingurumen-baldintzak. Halere, ezin da ahaztu gizakia 

 

Bizi-itxaropenaren indizea + Hezkuntzaren indizea + BPGaren indizea 
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lotuta dagoela biosferaren mugetara, eta etorkizuneko garapena modu egokian 

kudeatu behar duela.  

Populazioaren hazkuntzaren eta baliabideen ekoizpenaren arteko erlazioak aztertzeko, 

kontuan hartzen dira XVIII. mendeko ekonomialari hauen teoriak:  

Thomas Robert Malthus (1766-1834): An Essay on the Principle of 

Population, 1798 (Populazioaren printzipioaren gaineko saiakera) 

Thomas Robert Malthus britainiar ekonomialariak 1798an ohartarazi 

zuen giza populazioa progresio geometrikoan hazten bada,  planetaren 

baliabideak aprobetxatzeko ahalmena progresio aritmetikoan hazten dela, hau da, 

askoz ere astiroago. Hori horrela gertatuko balitz, planetaren baliabideak agortu 

egingo lirateke, eta inoiz ez bezalako atzerapena edo hondamendia iritsiko litzateke. 

Malthus-en teoria pesimista zen; dena dela, ez zuen kontuan hartu zientziaren eta 

teknologiaren ahalmena baliabide berriak aurkitzeko, sortzeko eta haien ekoizpena 

handitzeko. 

David Ricardo (1772-1823). On the Principles of Political 

Economy and Taxation, 1817 (Ekonomia politikoa eta zerga-

ordainketaren printzipioak). 

David Ricardo britainiar ekonomialari politikoak 1817an adierazi zuen bezala, 

garapenaren lehendabiziko oztopoa ez da populazioaren hazkundea, baliabideen 

banaketa baizik, azken batean, populazioa baliabide horien menpe baitago. Hala, 

Ricardoren ustez, garapenaren mugak Malthusenak baino zabalagoak dira, eta 

erregulatu egin daitezke legeek araututako merkatuaren kudeaketa egokiarekin.  

Malthusen ezkortasunaren aurrean, teoria horrek gehiegizko “baikortasun 

teknologikoa” bultzatu du, gizakiaren asmamena mugagabea dela uste izan baita eta 

edozein oztopo gainditzeko modukoa.  

Teoria horiek aztertuta, hainbat galdera sortzen dira baliabideak agortzearen eta 

populazioaren hazkuntzaren inguruan: 
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 Zer gertatuko da baliabideak agortzen direnean? 

 Zein dira gizartearen oinarrizko beharrak? 

 Zer da aurrerapena? 

 Nolako etorkizuna nahi dugu? 

 Nola lortuko dugu denok hobeto biziko garen mundua, aurrerapenari 

uko egin gabe eta planeta hondatu gabe? 

6.1.2. Gainpopulazioa eta desoreka demografikoak 

1750ean, munduan 750 milioi biztanle zeuden; gaur egun, 6.800 milioi gara. 2050erako 

9.000 milioi izango omen gara. Izan ere, gaur egun bizirik dauden pertsonen kopurua 

historian zehar izandako hildako kopurua baino handiagoa da.  

 

 

 

 

 

 

   

13. Irudia. Munduko gainpopulazioa 

1992tik aurrera, munduko populazioaren urteko tasa % 1,3 igo da; horrek esan nahi du 

Lur planetak ia 1.500 milioi biztanle gehiago dituela. 1992tik 2010era munduko 

populazioa 5.500 milioi izatetik 7.000 milioi izatera pasa zen, hau da, % 26 hazi zen. 

Bestalde, desberdintasun nabarmenak daude biztanle kopuruaren eta herrialde baten 

edo bestearen aldaketen artean. Hain zuzen ere, populazioaren ia % 60 Asian bizi da, 

% 15 Afrikan eta beste % 15 Ipar Amerikan eta Europan.   

Populazioa askoz gehiago hazi da Asia Mendebaldean (% 67, 1992tik aurrera) eta 

Afrikan (% 53); Europan, aldiz, hazkundea ahulagoa izan da (% 4). Aitzitik, 

populazioaren hazkunde-tasak behera egin du azken hamarkadetan. Beherakada 
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orokor eta global horrek esan nahi du astiroago hazten ari direla munduko populazioa 

eta populazioaren hazkuntza-tasa; are gehiago, NBEen arabera (2011), 10.000 milioi  

biztanle inguruan egonkortu da populazioa. 

Gauzak horrela, 2011n hiriguneetan, 3500 milioi pertsona baino gehiago bizi ziren, 

alegia, munduko populazioaren erdia baino gehiago, eta haiena da munduko 

energia-kontsumoaren % 75 eta karbono-emisio guztien % 80 (NBE-Habitat, 2009). 

Gainera, datozen hamarkadetan joera hori mantenduko dela aurreikusten denez, 

hirietako bizitza jasangarriagoa izateko lan egin beharko da, bai ekonomiari 

dagokionez, baita gizarte- eta ingurumen-arloan ere. Urbanizazio-prozesu azkar horrek 

ez du etenik, eta horrek dakartzan arazoei lehenbailehen egin behar zaie aurre. 

Bestalde, munduko 25 hiri garrantzitsuenek sortzen dute planetaren aberastasunaren 

erdia (NBE-Habitat, 2008). Izan ere, garapen-bidean dauden herrialdeetako 

populazioaren ia erdia uholde-arriskuko lurretan bizi da, etxebizitza eskasetan eta 

oinarrizko zerbitzurik gabe (NBE, 2009). NBE-Habitaten arabera, megahiriak 10 milioi 

biztanletik gorako metropoliak dira, eta bikoiztu egin dira 1990etik aurrera. 1992an 10 

megahiri zeuden, eta, 2010ean, berriz, 21 (% 110 egin zuen gora). Munduko 21 

megahirietako 15 garapen-bidean dauden herrialdeetan daude. Tokio da gaur egungo 

megahiri handiena; 37 milioi biztanle ditu, Kanada osoko populazioa baino gehiago. 

5. Taula. 10 megahiri garrantzitsuenak. Iturria: UNDP (United Nations development 

Programme) Nazio batuen Garapenerako Programa 

10 megahiri 
garrantsitsuenak 2010ean 

Milioi pertsona Posizioa 1990an 

1. Tokio, Japonia 36,7 1 

2. New Delhi, India 22,2 11 

3. Sao Paulo, Brasil 20,3 4 

4. Mumbai, India 20,0 5 

5. Mexiko Hiria, 
Mexiko 

19,5 3 

6. New York, AEB 19,4 2 

7. Shanghai, Txina 16,6 18 

8. Kalkuta, India 15,6 7 

9. Dhaka, Bangladesh 16,6 23 

10. Karatxi, Pakistan 13,1 21 
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Dentsitate eta tamaina handiko metropoliek ingurumen-inpaktuak eragiten dituzte 

hirian. Espazio murriztuetan bizitzeak eta oso dentsitate altuko populazio-egiturek 

arazoak dakartzate biztanleengan eta ingurumenean: saneamendu-arazoak, 

hondakinen kudeaketa, airearen kalitatea eta kutsadura, besteak beste. Baina hirietan 

garrantzi handia dute faktore antropogenikoek eta ingurumenekoek, hala nola, 

uholdeek, luiziek, tsunamiek eta lurrikarek. Hala ere, 1990etik aurrera, % 46tik % 33ra 

jaitsi da auzo marjinaletako biztanleria, baina oraindik ere 827 milioi biztanle bizi dira 

egoera horretan. 

Bestalde, azken hamarkadetan asko aldatu dira munduko patroi dietetikoak. 

Elikadura-ereduak aldatu egin dira, batez ere garapen-bidean dauden herrialdeetan. 

Diru-sarreren igoerek, prezioen aldaketek, urbanizazioek eta kontsumitzaileen 

lehentasunek eragin dute aldaketa hori. Izan ere, gero eta oinarrizko elikagai gutxiago 

kontsumitzen da eta animalia-jatorriko produktu gehiago, baita olioak, barazkiak eta 

frutak ere. 1992tik 2007ra % 26 igo zen okelaren eskaria, eta arrain eta mariskoena, 

% 32. Urte-tarte horietan, adibidez, okelaren munduko batez besteko kontsumoa 

pertsonako 34 kg izatetik pertsonako 43 kg izatera pasatu zen. Hazkunde hori Asiak 

eskaria handitzeak ekarri du, eta, neurri txikiagoan, baita Hego Amerikak ere.  

Hainbat ikerketen arabera, eta lehengaien kate osoa kontuan hartuta (artzaintzarako 

deforestazioa, bazka-ekoizpena...), okel-ekoizpenak eragiten ditu planetako 

berotegi-efektuko gas-isurketen % 25 inguru. 

6.2. Planetaren baliabideak agortzeko arriskuan 

Gizarteak ekosistemen osasunean eragiten du beharrak asetzeko; era berean, 

ekosistemen osasunak behar horiek betetzeko gaitasunean eragiten du. Horregatik, 

natura babestea eta baliabideak modu jasangarrian erabiltzea ezinbesteko baldintzak 

dira giza garapenerako eta ongizaterako. 

Hainbat baliabide mota daude, ezaugarriak eta erabilerak kontuan hartzen baditugu:  

 Baliabide naturalak. Naturan dauden baliabideak dira, gizartearen behar materialak 

eta energetikoak asetzeko erabiltzen direnak. Kantitate handietan erabili arren, 
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agortzen ez diren baliabideei berriztagarri deritze; horrelakoak dira eguzki-energia 

edota eolikoa. 

 Baliabide ez berriztagarriak. Biltegi mugatuetan daude, birsortze geldoa dute, eta, 

horregatik, agortu egin daitezke. Horregatik, ahalik eta gutxien erabili behar dira. 

Horrelakoak dira ikatza, petrolioa, gas naturala eta mineralak. 

 Baliabide potentzialki berriztagarriak. Birsortze-prozesu motz samarra dute, eta 

mugagabe iraun dezakete neurririk gabe baliatzen ez badira; horien artean daude 

airea, ura, landareak eta animaliak. 

 Baliabide energetikoak. Energia ekoizteko ustiatzen diren baliabideak dira. 

Zoritxarrez, baliabide horietako asko agortzeko zorian daude industrializatutako 

herrialdeetan, planetako baliabideen kudeaketa txarra eta utzikeriagatik.  

6.2.1. Baliabide hidrikoak. Ura, beharrezkoa eta eskasa den ondarea. 

Ura nahitaezkoa da bizitzarako, eta, aldi berean, beharrezkoa da nekazaritzarako eta 

abeltzaintzarako ere. Ura izaki bizidunen prozesu metaboliko gehienetan dago. Horrez 

gain, baliabide industrial garrantzitsua  da (lehengai, disolbatzaile edota hozgarri gisa) 

eta energia lortzeko ere erabiltzen da. Planetaren azaleraren % 70 urez estalita egon 

arren, azaleko ur gezak planetaren uren % 0,03 besterik ez dira.  

Energia hidraulikoa ibai-korronteen, ur-jauzien eta mareen energia zinetikoa eta 

potentziala aprobetxatuz lortzen dena da. Urak hainbat aldaketa jasaten ditu naturan, 

eta horietan ibilbide zirkularreko etapak eta energiaren hartu-emanak daude; ibilbide 

horri ziklo hidrologikoa deritzo.  

Uraren ziklo naturalean, ur-iturri konbentzionalak deritze azaleko ur gezei (ibaiak, 

lakuak, ur-lasterrak...) eta lurpeko urei, hain zuzen ere akuiferoak osatzen dituztenei 

(putzuak, galeriak…). Alabaina, bada ur-iturri ez konbentzionalik, alegia, ur birziklatuak 

edo araztutako urak eta gatzgabetutakoak, azken horiek gatzgabetze-instalazioetan 

lortzen dira. Bada, gaur egun munduan kontsumitzen den ur-kantitate handiena 

gatzgabetze instalazioetan ekoizten da; beraz, uraren kontsumoak eta energiaren 

kontsumoak lotura zuzena dute. Ondorioz, ura aurreztea energia aurreztea da. 
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Garapen-bideko herrialdeetako ur-erreserbak oso azkar ari dira agortzen; oinarrizko 

ondasuna arriskuan dago, eta munduak etorkizuna izatea nahi badugu, modu 

jasangarrian kontsumitu behar dugu. 

Bestalde, ziklo hidrologikoaren oinarria uraren etengabeko mugimendua da; ura etenik 

gabe mugitzen da ozeanoetan, atmosferan eta azalera kontinentaletako gain eta 

azpietan. Dena den, klima-aldaketak eskualde- zein mundu-mailako gorabehera ugari 

sortzen ditu ziklo hidrologikoetan, eta adituek honako ondorio hauek iragarri dituzte: 

prezipitazio-aldaketak, fenomeno meteorologikoen intentsitatea igotzea, hondamendi 

naturalak, glaziarrak urtzea eta desertifikatutako zonaldeetan lehorte gogorragoak, 

besteak beste.  

Edonola ere, klima-aldaketaren eragin handiena ozeanoetako tenperatura igotzea da; 

igoera hori 0,5 ºC-koa izan da 1980ko hamarkadatik aurrera, eta XXI. mendean igotzen 

jarraituko duela aurreikusten da. 

6.2.2. Mineral metalikoak eta ez metalikoak. Erauzketa eta erabilera 

Gizarteak zenbat eta gehiago hazi eta aberastu, orduan eta lehengai gehiago behar 

izaten dituzte. Hori dela eta, baliabide naturaletatik ateratako materialak % 40 baino 

gehiago hazi dira 1992. eta 2005. urteen artean, 42.000 milioi tonatik ia 60.000 milioi 

tonara. Bost material-talde nagusien artean (biomasa, erregai fosilak, meak, mineral 

industrialak eta eraikuntzarako mineralak), eraikuntzarako mineralen erauzketa hazi da 

gehien, ia % 80; meak eta industria-minerala, berriz, % 60 hazi dira. Hazkunde horrek 

lotura du populazioa handitzearekin, etxebizitza-beharrarekin eta bizi-kalitatea 

hobetzearekin. 

Baliabide minerala (mea) lurrazaleko elementu edo konposatu baten kontzentrazio 

naturala da, teknologia-tresnekin erauzi edota prozesatu daitekeena. Baliabide 

mineralak bi multzo hauetan banatzen dira: metalikoak eta ez-metalikoak. 

Mineral metalikoen meatokietan elementu puru gutxi egon ohi da; horrek esan nahi du 

erauzi ondoren findutako metala lortu behar dela. Mineral metaliko garrantzitsuenak 

kobrea eta aluminioa dira. Kobrearen mea garrantzitsuenak dira oxidoak (kuprita) eta 
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sulfuroak (kalkosina, kalkopirita eta kobelina). Aluminioaren mea, berriz, bauxita da 

(oxido eta aluminio-hidroxido hidratatuen nahastea). Burdinaren mea 

garrantzitsuenak, bestalde, oxidoak (hematiteak, magnetita eta limonita), sulfuro bat 

(pirita) eta karbonato bat (siderita) dira. Gainera, urrea eta zilarra modu natiboan lor 

daitezke, kantitate txikitan, betiere 

Mineral ez-metalikoen artean daude eraikuntzan erabiltzen diren konposatu eta 

harriak, sintesi-produktu kimiko gisa edo ongarri moduan ere erabiltzen direnak: 

nitratoak, sulfatoak, marmola, granitoa, harea eta legarra. 

6.3. Ingurumen-arriskuak eta ingurumen-inpaktuak. Planeta 

larrialdi-egoeran 

Ingurumen-arriskua. Gertakari naturalen edo giza jardueraren ondorioz, ingurune 

naturalean edo sozialean hondamen-egoera gertatzeko posibilitatea da. 

Arrisku-egoera horrek kalteak eragiten ditu pertsonen eta bestelako izaki bizidunen 

gorputzean, ingurumenean eta ekonomia-mailan. Ondorio horiek ekiditeko, kalteak 

aurreikusi eta zuzentzeko neurriak hartu beharko lirateke. 

Ingurumen-inpaktua. Gertakari natural batek edota giza jarduerak ingurumenean 

sortutako efektua da, gehienbat hondamen-mailakoa.   

6.3.1.  Arazo glokal handiak 

Historian zehar, lehendabiziko ingurumen-

inpaktuak gertakari lokalak izan ziren, 

isurketa toxikoek edota hondakin solidoen 

pilaketak eragindakoak. 

Giza garapenak, ordea, ingurumen-

inpaktu globalak eragin ditu munduan. 

Gaur egun, esaterako, arazo glokal (aldi berean global eta lokal) ugari dago, eta, era 

berean, arazo larrienek lotura dute elkarren artean, eta bata bestea indartzen dute. 
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Gauzak horrela, jasangarritasuna da XXI. mendeko zientziaren erronka nagusia, arazo 

globalak barne hartzen baititu. 

1970eko eta 1980ko hamarkadetan argi gelditu zen baliabide naturalak agortzen ari 

zirela “garapena” zela eta. Atmosferak, lurzoruak, urak, landareak eta animaliak 

aldatzen ari ziren, eta baita haien arteko interakzioak ere. Aldaketak abiada bizian ari 

ziren gertatzen, haien kausak eta ondorioak baino askoz azkarrago. Horrek guztiak 

hainbat ingurumen-arazo ekarri ditu. Hauek dira horietako batzuk:  

 Atmosferaren berotze globala, berotegi-efektuaren ondorioz. Lurrazaleko 

eguzki-erradiazioa xurgatzen dute industria- eta nekazaritza-jarduerek isuritako 

gasek (karbono dioxidoa, metanoa, nitrogeno monoxidoa eta CFCak edo 

klorofluorokarbonoak). 

 Estratosferako ozono-geruza txikitzea. Kloroan eta bromoan oinarritutako 

konposatuen jarduerei esker, errazagoa da izpi ultramoreak azalean sartzea. 

 Ura eta lurzoruak kutsatzea. Industria- eta nekazaritza-hondakinen isurketen eta 

hustuketen ondorioz. 

 Deforestazioa. Batez ere tropikoan, nekazaritza hedatzearen eta zura ustiatzearen 

ondorioz. 

 Populazioa ugaritzea. Hirien gainpopulazioa ematen ari da, eta ondorioz, 

gehiegizko kontsumoa. 

 Espezieak galtzea. Suntsitu egin dira animalia –basatiak zein etxekotuak– eta 

landareen habitatak. 

 Lurzoruaren degradazioa. Nekazaritza-eremuetan eta habitat naturaletan, lurzorua 

higatu, lohitu eta gazitu egin da. 

1983. urtearen amaieran, Nazio Batuen idazkari nagusiak eskatu zion Gro Harlem 

Bruntland Norvegiako lehen ministroari batzorde independente bat sortzeko; 

Bruntland Batzordea sortu zuten arazo horiek aztertzeko eta planetako populazioaren 

beharrei aurre egiteko mekanismoak iradokitzeko. Taldean zenbait ministro, 
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zientzialari, diplomatiko eta legegile zeuden, eta hiru urtean zehar entzunaldi 

publikoak egin zituzten bost kontinenteetan. Dena den, Bruntland Batzordearen lanik 

nagusiena izan zen aldaketa globalaren aurrean agenda osatzea. Bertan hiru helburu 

hauek zehaztu ziren: 

 Ingurumenaren eta garapenaren inguruko gai kritikoak berraztertzea, eta 

proposamen errealistak egitea. 

 Gai horietan nazioarteko kooperazio-formula berriak proposatzea. 

 Gizabanakoen, boluntario-elkarteen, enpresen, instituzioen eta gobernuen 

kontzientziazio-maila eta konpromisoa handitzea. 

Egindako txostena Nazio Batuen Batzar Nagusian aurkeztu zen 1987an; bertan bi 

etorkizun azaltzen dira: bideragarria dena eta ez dena. 

6.3.2. Klima-aldaketa globala 

Bi kontzeptu hauek bereizi behar dira atal honetan: eguraldi meteorologikoa eta 

klima. Eguraldi meteorologikoa segundo batetik bestera alda daiteke; klima, aldiz, 

egonkorragoa da eta ehunka urtetako balio estatistikoak jasotzen ditu.  

Klima-aldaketa da, ziurrenik, gaur egungo ingurumen-arazo handienetarikoa. 

Dagoeneko nabaritzen hasi bagara ere, oraindik ez ditugu klima-aldaketaren ondorio 

larrienak ezagutu; horrela jarraitzen badugu, atzeraezinezko kalteak nozituko ditugu, 

eta ekosistema ugari aldatuko dira. Biztanleok konpromisoa hartu behar dugu 

klima-aldaketari aurre egiteko, eta horretan heziketak egiteko garrantzitsua du. 

Klima-aldaketa beste arazo batzuei lotuta dago. Arazo horiek elkar elikatzen dutenez, 

planeta larrialdi-egoeran dago (gehiegizko kontsumoa, urbanizazio azkarra, lehertze 

demografikoa); izan ere, giza espeziearen aztarna ekologikoak dagoeneko gainditu du 

planetaren ahalmen biologikoa. Horregatik, gaur egun aldaketa globalaz hitz egiten da 

klima-aldaketaz baino gehiago.  
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Izenak izen, klima-aldaketa arazo globala da eta munduko herrialde eta biztanle guztiei 

eragiten die. Halere, planetako eskualde batzuk kalteberagoak dira beste batzuk baino; 

zoritxarrez, gehienak zonalde pobretuetan daude, eta hango bizi-baldintzak oso 

gogorrak dira. 

6.4. Jasangarritasuneranzko bidea 

Garapen jasangarria egungo beharrei aurre egin eta etorkizuneko belaunaldien 

beharrak arriskuan jartzen ez dituen garapen ekonomikoa eta soziala da. 

Gizartearen oinarrizko beharrak bermatu behar dira, alegia, jatekoa, arropa, 

etxebizitza eta lana, baina munduko biztanle guztiek ez dute hori lortzerik; munduan 

pobrezia endemikoa da, eta mota guztietako hondamendi ekologikoak gerta daitezke. 

Garapenaren mugak, gainera, teknologia-mailatik eta gizarte-antolaketatik datoz. Arlo 

horiek hobetu behar dira, hazkunde ekonomiko jasangarria eta ingurumena 

errespetatuko duena eraikitzeko. 

Horregatik guztiagatik, NBEk proposatu du “Garapen Jasangarrirako Hezkuntzaren 

Hamarkada (2005-2015)” martxan jartzea. Helburu nagusia da heziketa indartzea, 

gizartearen oinarria baita; era berean, hezkuntzaren maila guztietan garapen 

jasangarriaren ideia lantzea, ingurumena errespetatzen duen garapen-eredu justuagoa 

delako. Oraindik ez da berandu. 
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GIZARTEAREN ETA LURRAREN ETORKIZUNA 

ALDAKETA(K) 

Ondasunen 
banaketan 

Hazkuntza-tasa 
gutxitzean 

Biodibertsitatearen 
kontserbazioan 

Baliabide naturalak 
arrazionalki 
erabiltzean 

Energia 
berriztagarriak 

erabiltzea 

Kontsumoa 
gutxitzea 

Esplotazioaren 
efektuak gutxitzea 

GARAPEN 
JASANGARRIA 

Pentsaera aldatu 

Nazioarteko 
hitzarmenak 

sendotu  

Legedia bete 

Herritarren 
partaidetza 

behar du 

norantz 

behar  da 

oinarrituak 

horrek dakar 
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giza taldeen 
arteko 

desoreka(k) 

herrialde garatuen 
gehiegizko 
kontsumoa 

Aldaketa global desorekatua 

eztanda 
demografikoa 

Gaur egungo arazo globalak 

interesen eta baloreen inposaketa 

ingurumena kutsatu 
hiri-hazkunde 
desordenatua 

hazkuntza erasokorra eta arriskutsua 

baliabide naturalak 
agortu 

PLANETAREN EMERGENTZIATIK ETORKIZUN JASANGARRIA ERAIKITZERA. 

sortzen du 

PLANETAREN EMERGENTZIATIK … 

 …ETORKIZUN JASANGARRIA ERAIKITZERA 
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giza eskubideak 
unibertsalizatu 

Aldaketa global desorekatua 

ingurumenaren 
garapen-teknologia 
jasangarria bultzatu 

 

heziketa  

solidarioa bultzatu 

 

erakunde 
demokratikoak 

sortu 
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6. HAUSNARKETA 

1992an Rio de Janeiron (Brasil) egindako Lurraren Goi Bileran ondorioztatu zuten gaur 

egungo populazioak hiru Lur planeta beharko lituzkeela herrialde garatuetako 

bizi-maila lortzeko. Baina planeta bakarra daukagu, eta, beraz, hazkuntza mugatu 

behar da eta egungo garapen-eredua aldatu. 

Planeta gaixorik dago. Sistema ekonomiko eta politikoaren oinarriak ekoizpen masiboa, 

gizarte garatuetako gehiegizko kontsumoa eta baliabideen gehiegizko ustiapena eta 

irabaziak dira, eta hori jasangaitza da.  

Izan ere, planeta mugatu batek ezin ditu baliabideak mugarik gabe xahutu. Horregatik, 

garapen erreal bat behar dugu, gizarte osoaren bizi-baldintzak hobetuko dituena; aldi 

berean, planeta zentzuz ustiatu behar da, ingurumena babestu, aberastasuna ondo 

banatu eta muturreko pobrezia bukatu. 

Gorago aipatu bezala, garapen jasangarriaren definizio ezagunena Ingurumen eta 

Garapeneko Munduko Batzordearena (Brundtland Komisioa) da; hau zioen 1987ko 

definizio hark: garapen jasangarria da gaur egungo beharrak asetzeaz gain, 

etorkizuneko belaunaldien beharrak bermatzen dituena. 

XX. mendearen erdira arte, gure planetak izugarria zirudien, ia mugagabea, eta giza 

jarduerak lokalagoak ziren. Azken hamarkadetan, ordea, globalizazioa jaun eta jabe 

bihurtu da, eta asko aldatu da munduaren egoera eta antolaketa. Horrek arazo eta 

kezka ugari ekarri ditu, honako hauek, besteak beste: berotegi-efektua, ozono geruza 

suntsitzea, euri azidoa, berotze globala, baliabideak agortzea, populazioa haztea, 

populazioaren arteko desoreka handiak, gatazkak, dibertsitate biologikoa eta kulturala 

galtzea.  

Hezitzaileek, eta, oro har, herritarrek ez diote garrantzi handirik eman egoera horri. Era 

berean, ez diote  erantzunik eman Nazio Batuen Ingurumen eta Garapenari buruzko 

Konferentzian adostutakoari (1992an Rio de Janeiron, 2002an Johannesburgon, 

2007an Balin…). 
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Nazio Batuen Erakundeak egindako deialdiari jarraituz, hezitzaileok kontzientzia-lana 

egin beharko genuke jendeak ingurumen-arazoak eta erronkak uler ditzan; izan ere,  

arazoaz jabetu ezean, herritarrek ez dute kezkarik izango, eta ez dute parte hartuko 

oinarrizko erabakietan. Horrelakorik ez gertatzeko, NBEk abian jarri zuen “Garapen 

Jasangarrirako Heziketa Hamarkada (2005-2015)”. Deialdi horrek lotura du Nazio 

Batuen Erakundearen beste proiektu batzuekin, “Milurtekoaren Helburuak 

(2000-2015)” eta “Nazio Batuen Erakundearen Alfabetizazioaren Hamarkada 

(2003-2012)” izena dutenekin, hain zuzen ere. 

Halaber, Nazio Batuen Erakundeak klimari buruzko akordio globala eta justua 

aldarrikatu zuen 2009ko Kopenhageko Konferentzian; aldi berean, 2010ean,  

Cancuneko Konferentzian klima-aldaketa saihesteko erabakiak hartu ziren. 

Azken hamarkadetan aurrerapen handiak egin dira zientzian eta teknologian, eta horri 

esker lortu da gaixotasunak hobeto kontrolatzea. Kontrol horrek, era berean, ekarri du 

haurren heriotza-tasa jaistea, bizi-itxaropena eta alfabetizazio-tasak handitzea, 

gizarte-ongizatea hobetzea eta abar. 

Hala ere, aurrerapen horrek alde batera utzi ditu garapen-bidean dauden herrialdeak, 

eta aberatsak aberatsago eta pobreak pobreago bihurtu ditu; ez dira, beraz, egin 

beharrekoak ondo egin. Lurraren dimentsioak eta baliabideak mugagabeak balira 

bezala erabiltzen dira, eta ez ditugu errespetatzen gizakiak ez diren izaki bizidunak. 

Oraingo eginkizuna, beraz, egindakoa berrikustea eta aurrera begirako pausoak 

zehaztea da. Antzina egindakoak erakusten du zer garen gaur, eta gaur egiten ari 

garenak baldintzatuko du etorkizuna.  

 


