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Emaus Gizarte Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakunde sozial laikoa da, nazioarteko Emaus-ekin du lotura
eta helburu hauek ditu: pobrezian edo baztertuta dauden edo egoteko arrisku larria duten pertsonen eta taldeen
bizi-baldintzak hobetzea, gizartean eta lan-munduan txertatzeko prozesuetan lagunduz eta ahalik eta autonomia han-
diena lortzen lagunduz; eta injustizia, pobrezia eta garapenik eza sortzen duten kausak, dakartzaten ondorioak eta
izan ditzaketen konponbideak ikusaraztea gizarteari.

Emaus Gizarte Fundazioaren Garapenerako Lankidetzako Saila 1997an hasi zen lanean. Hasiera batean, Bidezko
Merkataritza lantzen zuten gehienbat (1986az geroztik dabiltza esparru horretan lanean, orduan zabaldu baitzuten
Donostian, Espainiako lehenbiziko denda). Geroago, kontsumo arduratsua eta enpresen erantzukizun soziala jorra-
tzen hasi ziren. Emaus-ek garapenerako lankidetza lantzeko eta gizarte osoak erosketa arduratsuak egiteko tresna
bezala bultzatzen du Bidezko Merkataritza.

Bakeaz-ek bi alor nagusiri buruzko ikerketak egiten dituen erakundea da. Hauek dira bi alor horiek: iraunkortasu-
na, batetik, eta bakea eta giza eskubideak hedatzeko hezkuntza, bestetik. Hauxe egiten du zehazki: ikerketak egin,
liburuak eta txostenak argitaratu, aholkularitza-proiektuak prestatu eta egin, trebakuntza espezializatua eman, ikasta-
roak eta mintegiak antolatu, biltzar eta jardunaldietara joan eta artikuluak argitaratu egunkarietan eta aldizkari espe-
zializatuetan.

Ingurumen-arazoekiko eta garapen iraunkorrarekiko kezka duen erakundea den aldetik, administrazio publikoek
iraunkortasuna areagotzeko bete beharreko irizpideak zabaltzea da bere helburu garrantzitsuenetako bat. Hala,
ardatz horren barruan, erosketa publiko iraunkorra bultzatzen saiatzen da, Europako Procura+ kanpainak Espainian
duen bazkidea den aldetik. Kanpaina horren bidez, erosketa publiko iraunkorra sustatu nahi da Europako agintarien
artean eta politika horiek lantzeko proiektuak garatu nahi dira.

Jarduera-ildo hori lantzeko, Bakeaz-ek hausnarketa bat egin du administrazio publikoek kudeaketa-eredu berriak
ezartzeko beren erakundeen barruan egin beharreko aldaketak egiteko sortu beharreko tresnen inguruan. Eran-
tzukizun soziala hartu izan dute erreferentziatzat, baina horrez gain beste esparru bat jorratu nahi dute, administra-
zioek erosketak egiteko eta zerbitzuak kontratatzeko dituzten politiketan irizpide etikoak, sozialak eta arduratsuak
oinarritzat hartzen dituen kudeaketa-eredu bat ezartzeko.

Setem Hego Haizea gobernuz kanpoko erakunde bat da. Nazioarteko elkartasuna bultzatzen du garapenerako
hezkuntza, gure gizartearen sentsibilizazioa eta nazioarteko lankidetza landuaz.

Setem Federazioko kidea da, eta hiru lan-ildo dauzka kontsumo arduratsua jorratzeko: Arropa Garbia kanpaina
(nazioarteko kanpaina bat da, mundu osoko ehungintzako langileen laneko eskubideak babesteko eta sektore horre-
tako enpresen erantzukizun soziala bultzatzeko antolatua); Kafe Ona Denontzat da Ona kanpaina (erakunde publi-
koek Bidezko Merkataritza bultzatzea lortu nahi da, kafearen kontsumoari dagokionez, bereziki, jendeari Bidezko
Merkataritzaren proposamenak ikusarazteko) eta, azkenik, Finantza Etikoak kanpaina (giza eskubideak urratzen dituz-
ten finantza-jarduerak salatu eta banka etikoaren moduko ekimenak bultzatzen ditu).

Gaztelaniatik eginiko itzulpena: Maria Colera Intxausti.

Aitortu-Ez komertziala-Partekatu berdin 2.5 Espainia
Material hau banatzea, kopiatzea eta erakustea dago, egilea eta jatorria aipatuz gero. Ezin da
irabazi komertzialik eskuratu eta material honekin egindako lan guztiek jatorrizko lanaren
baldintza berberak bete behar dituzte.
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H amarkada luzeetan gehiegi kontsumitu izanaren ondorioz, gizakion eta izadiaren arteko harremanak zeha-
ro aldatu dira eta horrek hondamendi ekonomikoa ekarri die Hegoaldeko herrialde askori. Egoera hori
ikusita, asko indartzen eta hedatzen ari da kontsumo arduratsua. Eskaintza masiboaren bidez iristen zaiz-

kien produktuen jatorriaz galdetzen hasi dira kontsumitzaileak, eta produktu horiek gizartean nahiz ingurumenean
duten eraginaren berri ere jakin nahi dute, alderdi horiek guztiak ezkutuan gordetzen baitira gehienetan. Gaur egun
herrialde industrializatuetan indarrean dagoen ekoizpen eta kontsumo eredua, kontsumoa eta gizartean nahiz
ingurumenean dituen ondorioak bereizi izanaren ondorioz, epe luzera bideragarria ez direla ikusi ondoren etorri
da kontzientziazio hori.

Kontsumo arduratsuaren bidez, aldiz, erosten ditugun produktuek ezaugarri hauek dituztela ziurtatzen da: inguru-
mena babestea eta justizia soziala nahiz elkartasuna bultzatzea, maila etiko eta sozialeko nahiz ingurumen alorre-
ko baldintza batzuk betez. Azken batean, produktu edo zerbitzu bat aukeratzeko garaian, gure erabaki horrek maila
etiko eta sozialean nahiz ingurumenean dituen ondorioak kontuan izatea da gakoa hemen.

Gizartearen eta ingurumenaren ikuspegitik iraunkorragoa den merkatu bat sustatzeko, merkatuko eragile moduan
duten botereaz jabetu behar dute kontsumitzaileek. Administrazio publikoak merkatuaren zati aktiboa dira,
ondasunak eta zerbitzuak kontsumitzen dituzten aldetik. Produktu, zerbitzu eta obretan egindako gastu publikoa
Europar Batasun osoaren BPGren %16 ingurukoa omen da. Hortaz, administrazio publikoek indar handia daukate
merkatuan eragina izateko eta herritarrei mezu argi bat bidaltzeko.

Ondasun edo zerbitzu batzuk jasotzeko kontratatutako enpresa hornitzailearen edo erositako produktuaren pre-
zioaz eta ezaugarri teknikoez gain, administrazioek beste alderdi batzuk ere kontuan hartzea da kontratazio publi-
ko arduratsuaren helburua. Alegia, ondasuna ekoizteko prozesua aintzat hartua izan dadila, haren bizi-zikloan era-
gina izan duten baldintza etikoak, sozialak eta ingurumen alorrekoak kontuan hartuz. Administrazioek merkatuan
eskuratutako produktu eta zerbitzuak ingurumena eta langileen oinarrizko eskubideak errespetatuz garatu direla
bermatzen duen tresna bat daukate, horrela, eta horrek balio erantsia ematen die kontratatzen dituzten hornidu-
ra, zerbitzu eta obrei.

KONTRATAZIO PUBLIKO ARDURATSUAREN HIRU ESPARRUAK 
(ingurumena, soziala eta etikoa)

Erosketa publiko berde edo iraunkorra
Erosketa publiko berde edo iraunkorraren bidez, ingurumenarekiko errespetua kontratazio-prozedu-
rako etapa guztietan txertatu nahi da, kontratazio horrek gizakion osasunean nahiz ingurumenean izan
lezakeen eragin txarra murrizteko. Erosketa iraunkorraren bidez, azken kontsumitzaileen beharrak
asetzen dira, ingurumenari eta gizarteari ahalik eta etekin handiena ekartzen dien produktu bat erosiz.

1. atala
KONTSUMO ARDURATSUA
ADMINISTRAZIOETAN
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Administrazio publikoek produktu bat edo enpresa hornitzaile bat aukeratzeko garaian ingurumena
ere aintzakotzat hartzea da kontua hemen.1

Kontratazio publiko soziala
Kontratazio publiko sozialaren bidez, enplegu-politikak babesten dituzte agintariek, kontratu publikoak
gauzatzeko baldintzetan gizarteko multzo jakin batzuen enplegu nahiz trebakuntzari buruzko baldin-
tzak jasoaz. Obra eta zerbitzuko kontratuetan aplikatzen da normalean, gauzapen-fasean daudenean,
gehienetan.

Erosketa publiko etikoa
Erosketa publiko etikoaren bidez, obra, hornidura nahiz zerbitzuak eskuratzeok kontratu publikoetan
nazioarteko hitzarmen eta baldintza batzuk betearazten dira, alor hauen inguruan: lan-baldintza duinak,
gutxieneko soldatak, langileen eskubidea, haurren lanaren aurkako borroka… Hala, lehentasuna ema-
ten zaie irizpide edo baldintza zorrotzenak dituzten enpresa hornitzaile eta produktuei, eta hortxe
sartzen da Bidezko Merkataritza, esate baterako. Elikagaiak eta oihalgintzako produktuekin erabiltzen
da gehienbat.2

1. Iturria: Simon Clement eta Christoph Erdmenger (zuz.), Manual Procura+. Guía para la compra pública sostenible, Bilbo,
Bakeaz/ICLEI, 2005.

2. Iturria: IDEAS, Manual para la compra pública ética. Introducción del Comercio Justo en los contratos administrativos, Kordoba,
IDEAS, 2005.
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B idezko Merkataritzaren aldeko mugimendua Europan sortu zen, 1964an Genevan egindako UNCTADren
(Merkataritzari eta Garapenari buruzko Nazio Batuen Biltzarra) I. Biltzarra eta gero. Garai hartan, desko-
lonizazio-prozesuan zeuden herriak, gaur egun Hegoaldeko herrialde deritzegun horiek, «Merkataritza

eta ez laguntza» leloa erabili zuten metropoliko herrialde aberatsei presio egiteko, haiek beren mugak ireki eta
Hegoaldeko nekazaritzako produktuak han saltzen uzteko.

Bidezko Merkataritza orduko garapen-eredu nagusiari erantzuteko sortu zen, eredu horrek Lurreko biztanle
gehienak baztertzen zituelako. Egoera hori ikusita, Europako erakunde zibil batzuk konturatu ziren Hegoaldeko
herriek beren baliabideak beren kasa sortu behar dituztela garatu ahal izateko. Herrialde horietako lehengai eta
produktuengatik bidezko prezioa ordainduz eskuratu ditzakete baliabide horiek. Dena den, Bidezko Merkataritza
urrutiago doa eta, bidezko prezioaz gain, epe luzerako harremana eta finantzazioa ematen ditu, ekoizleek eta haien
senideek beren produktuengatik behar adinako ordaina eskuratu eta bizi-maila egokia lortu ahal izan dezaten.

1973an merkaturatu zen Bidezko Merkataritzako lehenbiziko kafea, Guatemalako kooperatibetatik ekarria.
Bidezko Merkataritzako lehenbiziko marka, berriz, 1988an sortu zen Herbeheretan eta Max Havelaar izena zuen.
Ordutik aurrera, beste zigilu batzuk sortzen joan ziren mugimenduaren barruan, produktu eta Europako herrial-
de askotarako.

Zer da Bidezko Merkataritza?
FINEk, Europako Bidezko Merkataritzako lau erakunde handiak (FLO, IFAT, NEWS! eta EFTA) biltzen dituen nazioar-
teko sareak, 2001eko abenduan emandako definizioa erabiliko dugu hemen: 3

«Bidezko Merkataritza merkataritzako elkarte bat da, elkarrizketan, gardentasunean eta errespetuan
oinarrituta dagoena, eta nazioarteko merkataritzan oreka handiagoa bilatzen duena.Garapen iraunko-
rra lortzen laguntzen du, merkataritzako baldintza hobeak eskainiz eta, Hegoaldean bereziki, baztertu-
ta dauden langile eta ekoizleen eskubideak bermatuz. Bidezko Merkataritzako erakundeak, kontsumi-
tzaileen laguntzarekin, ekoizle-taldeak bultzatzen, sentsibilizazioa zabaltzen eta kanpainak antolatzen lan
egiten dute, nazioarteko ohiko merkataritzaren arauak eta jarduna aldarazteko.»

2. atala
BIDEZKO MERKATARITZA

3. FLO (Fairtrade Labelling Organizations International/Bidezko Merkataritzako Zigiluaren Erakundea).
IFAT (International Fair Trade Association/Bidezko Merkataritzaren Nazioarteko Erakundea).
NEWS! (Network of European Worldshops/Europako Bidezko Merkataritzako Denden Sarea).
EFTA (European Fair Trade Association/Europako Bidezko Merkataritzaren Erakundea).
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Beraz, elkartasuna eta merkataritza-harremanak ulertzeko modu berria da Bidezko Merkataritza, Hegoaldeko herriei
ekonomikoki buruaskiak izateko aukera ematen zaie.

Zergatik da garrantzitsua Bidezko Merkataritza?
Merkatu libreak eta globalizazio ekonomikoak izugarri areagotu dute hazkunde ekonomikoa eta garapena mundu-
ko herrialde batzuetan. Halere, nazioarteko merkataritza-harremanak desorekatuak dira eta gobernu eta multina-
zional batzuek gehiegikeriak egiten dituzte. Horren ondorioz, munduko milioika eta milioika lagun muturreko
pobrezian bizi dira eta haien baliabideak suntsitzen ari dira, gainera.

Merkatua liberalizatzeko prozesua Bretton Woods-eko Biltzarrean hartutako hitzarmenekin hasi zen (muga-zergak
murriztea zen hitzarmen haien helburu nagusia), eta asko hedatu da prozesu hori, baina garapen bidean dauden
herrialdeentzat garrantzi handikoak diren sektore batzuek —nekazaritzak eta oihalgintzak, adibidez— guztiz
liberalizatuta egon gabe jarraitzen dute. Muga-zergak, inportazio-kuotak, diru-laguntzak eta bestelako neurriak
dira herrialde aberatsek garatzen dituzten dumping-politiken oinarriak. Politika horiek merkatuan sartzea galaraz-
ten die garapen bidean dauden herriei.

Hala, garapen bidean dauden herrialdeek ezin izan dituzte merkataritzaren liberalizazioak ekarritako onurak esku-
ratu, nazioarteko zenbait erakundek iragarri zuten moduan, eta, gainera, liberalizazio horren ondorioz herrialde
horietako ekonomia ahulak nazioarteko merkatuen ezegonkortasunaren eraginpean gelditu dira. Merkatu
horiek dozena bat herritako enpresa multinazionalen mende daude erabat, eta enpresa horiek kontrolatzen dituz-
te ekoizpen eta banaketa bide guztiak. Egoera horretan, garapen bidean dauden herrietako enpresa txiki eta ertai-
nek ez daukate lehiatzeko ahalmenik. Enpresa handiek merkatua monopolizatuta daukatenez, oso tarte txikia uzten
diete ekoizle txikiei. Hala, ekoizle horiek ezin dute lehengaien prezioa igo eta beren produktuak merke-merke sal-
tzen bukatzen dute askotan, ekoizpen-kostuak ordaintzeko adina ere eskuratu gabe.

Hegoaldeko ekoizle txikiak ezinean bizi dira askotan. Ekoizpen-kooperatibetan elkartzen direnean ere, faktore
askoren kontra borrokatu behar izaten dute: kooperatiba handien lehia, nazioarteko merkatuan finkatutako pre-
zioen ezegonkortasuna eta merkatuetan sartu ahal izateko artekarien beharra. Hala eta guztiz ere, herrialde
askotan haiek dira multzo handiena eta, aldi berean, indarrean dagoen merkataritza-sistemak gehien kaltetzen
dituena. Bidezko Merkataritzako erakundeek talde horiekin egiten dute lan, gehienbat, merkataritzatik haratago
doan harreman batzuk eratuz: harreman hori Hegoaldeko ekoizleen eta Iparraldeko inportatzaile, Bidezko
Merkataritzako denda, etiketatze-erakunde eta kontsumitzaileen arteko berdintasunean eta errespetuan oinarri-
tzen dira.

Nola jarduten du Bidezko Merkataritzak?
Bidezko Merkataritzaren bidez merkataritza-harremanak eratzen dira egoera kaskarrean dauden taldeekin eta
Hegoaldeko herrietan egoera hobetzen laguntzen duten erakunde eta enpresekin. Hala, lurra lantzen eta produktuak
eraldatzen dituztenei beren egiturazko egoera hobetzeko aukera ematen zaie. Bidezko Merkataritzaren kezka nagu-
sia ekoizleen egoera ekonomikoa bada ere, garrantzi handia ematen zaie beste helburu hauei ere: gizartea garatzea,
emakumeen sustapena eta ingurumena babestea.

Bidezko Merkataritzaren ezaugarriak zehaztuko ditugu jarraian. Mugimenduak adostutako ezaugarriak dira hauek eta
Europar Parlamentuak ere berriki onartu ditu Bidezko Merkataritzari eta Garapenari buruzko Ebazpenean
(2005/2245 [INI])4 ere:

4. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0320+0+DOC+XML+V0//ES>.
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BIDEZKO MERKATARITZAREN EZAUGARRIAK ETA IRIZPIDEAK

1. Prezio duina ekoizleentzat, diru-sarrera duinak izan ditzaten, gutxienez ekoizpen-kostu iraunko-
rrak eta bizirauteko kostuak adinakoak. Prezio horrek Bidezko Merkataritzako nazioarteko erakun-
deek finkatutako gutxieneko prezio eta primara iritsi behar du.

2. Zati bat aldez aurretik ordaindu behar da, ekoizleak hala eskatuz gero.

3. Harreman iraunkorra eta epe luzekoa ekoizleekin, eta haien parte-hartzea Bidezko Merkata-
ritzako arauak finkatzeko garaian.

4. Gardentasuna eta jatorria egiaztatzeko aukera hornidura-kate osoan, kontsumitzaileei informa-
zioa egokia ematearren.

5. Lanaren Nazioarteko Erakundearen (OIT) oinarrizko zortzi itunak errespetatzea ekoizpen-bal-
dintzetan.5

6. Ingurumena errespetatzea, giza eskubideak babestea (haurrenak eta emakumeenak bereziki) eta
gizartea eta ekonomia garatzen laguntzen duten ekoizpen-metodo tradizionalak errespetatzea.

7. Ekoizleen gaitasunak eta trebakuntza garatzeko programak lantzea, garapen bidean dauden ekoiz-
pen marjinal txikien eta haien erakunde eta komunitateen kasuan bereziki, Bidezko Merkatari-
tzaren iraunkortasuna ziurtatzeko.

8. Ekoizleen erakundeei merkatuan sartzen laguntzea eta haien ekoizpena babestea.

9. Sentsibilizazio-jarduerak Iparraldeko herrietan, alderdi hauen inguruan: Bidezko Merkataritzaren
baitako ekoizpena eta merkataritza-harremanak, eredu horren helburu eta zereginak eta nazioar-
teko merkataritzaren bidegabekeria.

10. Irizpide hauek betetzen direla ikusteko jarraipena egitea. Hegoaldeko erakundeek zeregin handia
dute horretan, kostuak murriztu eta prozesuan parte-hartze handiagoa lortzearren.

Nolako produktuak daude Bidezko
Merkataritzan?
Hauek dira Bidezko Merkataritzako produktu garrantzitsuenak: elikagaiak, oihalak, eskulanak eta merchandising-eko
produktua. Horiek dira produktu nagusiak baina askoz gehiago daude: bitxiak, loreak, altzariak…

■ ELIKAGAIAK

Partikularrek nahiz administrazio publikoek erosten dituzten Bidezko Merkataritzako
produktu gehienak elikagaiak dira, eta eskulanak datoz ondoren. Garapen bidean 
dauden herrietan ekoitzitako produktuak monolaborantza-sailetatik datoz, gehienbat.
Halakoetan, pestizidak eta beste gai kimiko batzuk erabiltzen dituzte ahalik eta gehien
ekoizteko. Horrekin batera, nekazariei oso gutxi ordaintzen diete, halako produktuak
kapital handiagoa duten herrietara esportatzean ahalik eta etekin handiena ateratzeko.
Hortaz, jendea esplotatzean eta ingurumena hondatzean oinarrituta egoteaz gain gutxi
batzuentzako onura dakarren ekoizpen-sistema da hori.

Aldiz, Bidezko Merkataritzako produktuak ekoiztean arau zorrotz batzuk bete behar dira, elikagaien segurtasune-
ko gutxieneko baldintzak baino askoz zabalagoak, gainera. Ohikoaz bestelako merkatua da Bidezko Merkatari-

5. Lanaren Nazioarteko Erakundea (OIT), <http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm>.
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tzarena, eta funtzionatzeko irudi ekonomiko berriak behar ditu, hala nola, ekoizle elkartua, irabazi asmorik gabeko
bitartekaria eta kontsumitzaile arduratsua. Horrekin batera, beste kontzeptu batzuk ere aintzat hartu behar dira,
esaterako, gainprezioa eta kontsumitzaileak leialtzea. Lan-baldintza eta bizimodu duina ziurtatzeaz gain, halako eli-
kagaiak ingurumena errespetatuz ekoizten dira normalean, eta, hala Bidezko Merkataritzako produktuak ekologi-
koak eta ez-transgenikoak ere izaten dira.

Administrazio batek kontratazioetan Bidezko Merkataritzako produktuak erostea erabakitzen duenean, produktu
bikainak eskuratzeaz gain, konpromiso bat hartzen du ekoizle-komunitateen bizi-kalitatearekin eta haien buruja-
betzarekin. Administrazioek elikagai askoren kontsumoa kudeatzen dute (ekitaldi askotarako catering-a kontrata-
tzean, langileentzako enpresan bertako jangeletan, kafe eta infusio makinetan, vending-makinetan…) eta, hortaz,
halakoetan Bidezko Merkataritzako produktuak jartzeko erabakiak merkatuan eragin handia izateaz gain, eredu
izango litzateke beste administrazioentzat, enpresentzat eta gizarte osoarentzat.

■ ESKULANAK ETA MERCHANDISING-A

Hauxe da Bidezko Merkataritzako produktuetatik gehien kontsumitzen dena, eli-
kagaien atzetik. Nolanahi ere, administrazioek bide luzea dute oraindik, oso gutxi
direlako beren merchandising-eko kontratazioetan Bidezko Merkataritzako pro-
duktuak sartzen dituztenak.

Merchandising-eko artikuluak askotan erabiltzen dituzte administrazioek, etenga-
be antolatzen dituztelako era askotako ekitaldiak, eta halakoetan oso ohikoa iza-
ten da oroigarriren bat oparitzea.

Administrazioek beren merchandising-eko kontratuetan Bidezko Merkataritzako produktuak sartzea kontzientzia
etikoaren erakusgarri izateaz gain, originala ere bada, eta beste administrazioei eta herritarrei eredu ematearekin
batera, beren irudia hobetzea lortzen dute horrela. Hortaz, hau administrazioek bultzatu beharreko bidea izanik,
potentzialitate handia du epe ertain eta luzera begira.

■ OIHALGINTZAKO PRODUKTUAK

Azken garaietako oihalgintza globalizazio neoliberalaren erakusgarri ezin hobea
da. Enpresa multinazionalek hirugarren munduko herrietako muga-zergarik
gabeko zonetan jartzen dituzte fabrikak, zerga-onura handiak eta eskulan mer-
kea lortzen dituztelako bertan. Lehengaiak herrialde askotatik eskuratzen dituz-
te merke-merke eta, behar dutenean, enpresa txiki eta ertainekin azpikontra-
tatzen dute, gutxieneko lan-baldintzak bete gabe, askotan. Gainera, nazioarteko
oihalgintzan diharduten langile gehien-gehienak emakumeak eta neska gazteak
dira. Soldata ziztrinak jasotzen dituzte, jateko adina ematen dietenak ozta-ozta;
baldintza ezin okerragoetan lan egiten dute soldata horiek eskuratzeko, atsede-

nik gabe, gaizki elikatuz, osasun-arazoak izanik horren ondorioz eta sindikatu bateko kide izateko edo beren esku-
bideak eskatzeko eskubiderik gabe. Horri guztiari esker beren enpresetako buruak aberastu egiten dira eta guk,
herrialde aberatsetako biztanleok, oihalgintzako produktuak merke-merke erostea daukagu, horrela, moda-
modan egoteko.

Egoera ikusita, lan-baldintza duinak eskatu eta langileen burujabetza (emakumeena bereziki) eta erabakitzeko ahal-
mena bultzatzen duten alternatibak sortzen dira. Bidezko Merkataritzako oihalgintzako produktuak dira alternar-
tiba hori. Bidezko Merkataritzako produktu guztien artean, oihalgintzakoak dira gutxien kontsumitzen direnak,
baina gero eta handiagoa da haien eskaria.

Administrazio publiko batzuek Bidezko Merkataritzako oihalgintzako produktuak erosteko ekimenak antolatu
dituzte, gehienetan ere laneko arropak erosteko. Ekimen horiek eredu izan daitezke beste administrazio batzuen-
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tzat, administrazioek lan handia egin behar baitute herritarrei gauzak irakatsi eta adibideak emateari dagokionez.
Horregatik bultzatzen da era honetako produktuen eskaria handitzeko eta, are garrantzitsuagoa dena, horregatik
jartzen dira egun indarrean dauden ekoizpen-metodoak gero eta maizago.

Produktu hauek garestiagoak 
edo kaskarragoak dira?
Produktuak garestiak direla esatea da Bidezko Merkataritzaren aurka gehien erabiltzen den argudioa, baina ez da
beti hori gertatzen. Halere, hori gertatzen denean azken prezioan eragina duten bi faktore ekonomikoren ondo-
rioz izatean da: gutxieneko prezio bermatua eta Bidezko Merkataritzako prima. Zer da gutxieneko prezioa?
Ekoizpen iraunkor baten kostu guzti-guztiak estaltzen dituena. Horrez gain, Bidezko Merkataritzako prima gehitu
behar zaio salneurriari. Kopuru hori produktua ekoitzi den eskualde edo komunitatean proiektu sozialak edo ingu-
rumena babestekoak bultzatzeko erabiltzen da. Ekoizleek demokratikoki erabakitzen dute laguntza hori zein
proiektutan inbertituko duten.

Dena den, gutxieneko prezio bermatuak eta Bidezko Merkataritzako primak ez dute beti azken produktua gares-
titzen. Prezio baten egitura aztertzeko garaian, faktore asko hartu behar ditugu aintzakotzat. Batetik, produktua
modu organikoan landuz gero, areagotu egiten dira ekoizpen-kostuak. Hala, Bidezko Merkataritzako produktuak
lehiakorrak dira haien kalitatea eta askok dagoeneko lortuak dituzten ziurtagiriak kontuan hartuz gero.

Dena den, eskalako ekonomiek ere eragina daukate azken prezioan: kopuru txikian ekoiztea garestiagoa da pro-
zesua osatzen duten urrats guztietan —produktua ontziratzea, garraiatzea…—. Era honetako merkataritzaren
eskaria oso zabala ez denez, ez da merkatu arruntean adinako bolumenik mugitzen, eta horri zor zaio zenbait
produktu garestixeagoak izatea.

Administrazioek Bidezko Merkataritzako produktuak erosiz gero, halako produktuak asko zabaldu-
ko lirateke merkatu arruntean, eta garraio-kostuak murriztu eta prezioak merkatu egingo lirateke
horrela.

Elikagaien kasuan, bi arrazoirengatik izaten dira Bidezko Merkataritzako produktuak merkataritza arruntekoak
baino garestiagoak: batetik, gehiago ordaintzen zaie ekoizleei bizi-baldintza duinak izan ditzaten beraiek eta beren
senideek; bestetik, gutxiago ekoizten dute eta horrek garestitu egiten ditu garraio edo biltegiratze kostuak.

Bidezko Merkataritzako oihalgintzako produktuak eta eskulanak ekoizten dituzten langileek ere soldata handia-
goa jasotzen dute ekoizpen-sistema arruntetan ari direnek baino, baina, era honetako produktuetako bitartekari-
katea laburragoa denez, produktu adinen pareko prezio lehiakorrak eskaini.

Gainera, urrutiago jo behar dugu gure produktuak aukeratzeko garaian, Bidezko Merkataritzako pro-
duktua merkatuko preziorik merkeenak dituen supermerkatu edo dendako produktuekin alderatuz
gero, ez baititugu prezioak alderatu behar bakarrik: produktu horiek hain merke lortzeko atzean
dauden lan-baldintzak ere aintzat hartu behar dira, litekeena baita produktu horiek kostu humano
handia izatea atzean, lan-baldintza kaskarretan ekoitzia izan delako.6

6. Iturria: Setem, Preguntas y respuestas sobre Comercio Justo, Madril, Setem, 1999.
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Bestalde, Bidezko Merkataritzako produktuak txarragoak direla dioen topikoa okerra da, produktuok kalitate on-
oneko lehengaietatik datozenez hobeak direlako produktu arruntak baino. Gainera, halakoak ekoiztean ingurume-
na babesten da eta natur baliabideak modu arrazional eta iraunkorrean erabiltzen dira. Bidezko Merkataritzako eli-
kagai ekologiko asko eta asko daude. Halakoek, nutrizio-kalitate handia izateaz gain ez dute toxikorik (pestizidak,
intsektizidak, etab.) ez eta genetikoki eraldatutako organismorik ere.

Bidezko Merkataritzako protagonistak
Bidezko Merkataritzaren barruan eredu hori bermatzen eta bultzatzen duten eragile ugari aurkitzen ditugu: pro-
duktua lurretik ateratzen edo sortzen dutenak, gure dendetara eramaten dutenak, produktua lantzen dutenak…
Bidezko Merkataritzako mugimenduak Bidezko Merkataritzako ekoizle eta erakunde guztiak biltzen dira, hiru talde
funtzionaletan banatuta: inportatzaileak, Bidezko Merkataritzako dendan eta ziurtatzaileak.

■ MERKATARITZA-EREDU BIDEZKOAGO BATERAKO ERAGILEAK

Ekoizleak. Familiak, kooperatiba txikiak, emakume-taldeak, ezinduentzako lantegiak, kooperatibak edo enpresa
handixeagoak izaten dira eta ekoizle-multzo txikiak biltzen dituzte halakoek. Gehienak Latinoamerikako, Afrikako
eta Asiako ingurune pobretuenetan bizi dira, baina gero eta maizago aurkitzen ditugu Iparraldeko pobre eta baz-
tertuek egindako produktuak. Bidezko Merkataritzaren bidez, soldata duinak jaso eta lan-baldintza duinak berma-
tzen zaizkie, bai eta erabakitze-prozesuetan parte hartzeko aukera ere.

Erakunde inportatzaileak. Erakunde hauek ekoizle handiei erosten dizkiete produktuak eta gero banatu egi-
ten dituzte zenbait bide erabiliz, Bidezko Merkataritzako sareen bidez gehienetan. Inportatzaile gehienek beren
merkaturatze-sareak sortu dituzte eta, bestela, elkartasun-sareak erabiltzen dituzte. Inportatzaileek alde bien artean
adostutako prezioa ordaintzen dute. Prezio horrekin ekoizleek bizi-baldintza duinak dituzte eta hezkuntzarako
nahiz garapen ekonomiko eta sozialerako aukerak izaten dituzte. Inportatzaileek bide gehiago dauzkate ekoizleei
laguntzeko: ekoizpena aldez aurretik ordaintzea, aholku ematea produktuak hobetzeko, laguntza teknikoa ematea,
kudeaketan laguntzea… Salgaien jatorria bermatu eta merkataritza-harremanetan irizpide etikoak sartzeko beha-
rra aldarrikatzen duten sentsibilizazio-kanpainetan parte hartzen dute.

Elkartasun-dendak. Denda hauek Bidezko Merkataritzako produktuak saltzen dituzte. Izen desberdinak
dauzkate (munduko denak, Bidezko Merkataritzako dendak, etab.), baina elkartasun-denda izena da gehien
zabaltzen ari dena. Saltokiak izatez gain, Bidezko Merkataritzaren printzipioak zabaltzeko eta haren inguruko
sentsibilizazioa sortzeko jarduerak antolatzen dituzte, eredu honek ekoizle-taldeentzat dituen onurak azpima-
rratuz bereziki.

Ziurtatze-erakundeak. Produktuak benetako Bidezko Merkataritzakoak direla ziurtatzeko kontsumitzaileei,
ziurtagiri batzuk sortu ziren 1980ko hamarkadan. Gainera, ziurtagiri horiek Bidezko Merkataritzako produktuak
identifikatzen laguntzen diete kontsumitzaileei. Gaur egun, nazioartean onartutako bi berme-sistema daude: IFAT
marka (erakundeentzat) eta FLO zigilua (produktuentzat).7

Finantza-erakundeak. Bidezko Merkataritzako erakundeentzako inbertsio etikoak eta merkatuan baino bal-
dintza hobeetan emandako maileguak bideratzen dituzte erakunde hauek. Horri esker, sinergiak sortzen dira banku
etikoen eta Bidezko Merkataritzaren artean.

Gobernuz kanpoko erakundeak. Erakunde hauek kontsumo arduratsua bultzatzen dute Iparraren eta
Hegoaren artean, garapenerako lankidetzako proiektuak antolatzen dituzte, Bidezko Merkataritzaren baitan ekoiz-
le-antolakundeek eratutako merkataritza-harremanen osagarri modura.

7. Iturria: IDEAS, Manual para la compra pública ética. Introducción del Comercio Justo en los contratos administrativos, Kordoba,
IDEAS, 2005.
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Estatu, erregio eta udal mailako gobernuak. Sozialki eta ekologikoki arduratsuak diren produktu eta zer-
bitzuen aldeko diskriminazio positiboa bultzatzen duten administrazio- nahiz lege-esparruak (bereziki Bidezko
Merkataritzako produktuen aldeko neurriak) onartzen dituzten administrazioak sartzen dira hemen.

Kontsumitzaileak. Bidezko Merkataritzaren soka luzearen azken muturra dira. Kontsumo arduratsuaren bidez
ekoizle-komunitateen bizi-baldintzak hobetzen laguntzen dute, ingurumena errespetatuz, baina, horrekin batera,
presioa egiten dute merkatuko truke-baldintza bidegabeak aldarazteko.

Bidezko Merkataritzako erakunde
garrantzitsuenak
Bidezko Merkataritzako erakundeak munduko merkataritza-jarduna arautzen saiatzen dira, arau zehatz batzuk
betetzen dituzten banaketa-sareak eratuz horretarako. Hala, produktuentzako marka batzuk eta hornidura-kate
osoan parte hartzen duten erakundeentzako jokabide-kode batzuk prestatu dituzte, eta produktuei eta ekoizleei
zuzendutako baldintza sozialak eta ingurumen-baldintzak finkatu dituzten zenbait alorretan.

Hauek dira Bidezko Merkataritzako erakunde garrantzitsuenak: Bidezko Merkataritzaren Nazioarteko Erakundea
(IFAT), inportatzaileak eta ekoizle-taldeak koordinatzen ditu; handizkako inportazio eta banaketa egiten dutenak
Europako Bidezko Merkataritzaren Erakundean (EFTA) elkartzen dira, eta herrialde inportatzaile bakoitzeko era-
kunde bana dago hor ; txikizkako banaketa egiten duten munduko dendak Europako Bidezko Merkataritzako
Denden Sarean (NEWS!) antolatuta daude eta, azkenik, Bidezko Merkataritzako ziurtagiriak ematen dituzten era-
kundeak Bidezko Merkataritzako Zigiluaren Erakundean (FLO) biltzen dira.

Erakunde horien guztiek arteko elkarlana koordinatzeko FINE sortu da, hots, FLO, IFAT, NEWS! eta EFTA biltzen
dituen erakundea. Nazioarteko lau sare horien ordezkariak aldiro-aldiro elkartzen dira beren lana koordinatzeko.
FINE kontrol-sistema integratu bat garatzen ari da Fair Trade mugimendu osoa kontrolatzeko, eta, horrekin bate-
ra, nazioartek olana egiteko laguntza ematen du.8

Hauek dira Bidezko Merkataritzan diharduten erakunde nagusiak:

EFTA (European Fair Trade Association/Europako Bidezko
Merkataritzaren Erakundea)

Europako 9 herrialdetako 13 erakunde inportatzaile elkartzen ditu 1990az geroztik.
Hauek dira EFTAren helburu nagusiak: erakundea osatzen dute elkarteen arteko lanki-
detza praktikoa bultzatzea, politika eta estrategia komunak aplikatzea, laguntza batera-
tua ematea ekoizleei eta Europako merkataritza-jardunean Bidezko Merkataritzako
printzipioak zabaltzea.9

NEWS! (Network of European Worldshops/Europako Bidezko
Merkataritzako Denden Sarea)

1994an sortu zen eta Europako 13 herrialdetako 15 federazio (estatu-mailakoak nahiz
erregioetakoak) elkartzen ditu. Helburu hauek ditu: Bidezko Merkataritzako irizpideak
bateratzea, koordinazio-erakunde nazionalak sortzen laguntzea, denden kudeaketa
hobetzea eta sentsibilizazio- eta informazio-kanpaina bateratuak antolatzea. Europa
mendebaldeko Bidezko Merkataritzako 2.500 denda inguru eta 100.000 boluntario bil-
tzen ditu erakunde honek.10

8. <http://www.fairtrade.net/partners>.

9. <http://www.eurosur.org/EFTA/>.

10. <http://www.worldshops.org/news.html>.
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FLO (Fairtrade Labelling Organizations International/Bidezko
Merkataritzako Zigiluaren Erakundea)

FLO erakundea nazioarteko Bidezko Merkataritza koordinatzeaz arduratzen da eta FLO
zigiluaren ekimen nazional guztiak koordinatzen ditu. 1997an sortu zen, Alemanian, eta
20 ziurtapen-erakunde nazional dira FLOko kide. Produktu bakoitzerako nazioarteko
irizpideak finkatzen ditu, ekoizleek eta merkaturatze-erakundeek irizpideak betetzen
dituztela egiaztatzen du eta ekimen nazionalak koordinatzen ditu FLOk.

Bidezko Merkataritzako produktu zehatz batzuetarako ziurtapen-sistema eta baldintza
zehatzak finkatu ditu FLOk. Hauek dira produktu horiek: kafea, tea, txokolatea, azukrea,
arroza, eztia, zukuak, fruta freskoa, ardoa eta baloiak.

FLOk ziurtatutako ekoizleei erosi eta produktu mota bakoitzari dagozkion irizpide
zehatzak betetzen dituzten enpresa tradizionalek zigilua jarri dezakete ziurtapen-siste-
ma honen arabera inportatu eta banatutako produktuei.

Bestalde, ekoizleek bizitzeko eta ekoizpen-kostuak ordaintzeko adinako gutxieneko pre-
zioa jaso dutela ziurtatzen du FLO zigiluak. Prezio horrez, prima bat dagoela ziurtatzen
du FLOk. Prima hori Hegoaldeko erakundeetako langileek edo ekoizpen-erakundeek
demokratikoki aukeratutako proiektu sozialetan, ekonomikoetan nahiz ingurumen-
proiektuetan inbertitu behar da.11

IFAT (International Fair Trade Association/Bidezko
Merkataritzaren Nazioarteko Erakundea)

Afrikako, Asiako eta Latinoamerikako ekoizle-erakundeak eta Europako, Ipar Amerikako,
Japoniako eta Australiako erakunde inportatzaileak biltzen dituen sarea da IFAT. Hauek
dira IFATen helburu nagusiak: informazioa eta laguntza teknikoa ematea, merkatuan sar-
tzen laguntzea eta heziketa-jarduerak, kanpainak eta presio politikoa egiteko ekimenak
antolatzea.

Ekoizleen eskubideak babesteko, nazioarteko merkatuan baldintza bidezkoagoak ezar-
tzen saiatzen da IFAT, egoera ekonomiko kaskarrean dauden ekoizleentzat aukerak sor-
tzeko. Hauek dira baldintza bidezkoago horiek: gardentasuna eta erantzukizuna, gaitasu-
nak sendotzea, Bidezko Merkataritza bultzatzea, emakumeen egoera hobetzea, haurren
lana ezabatzea, lan-baldintza bidezkoagoak ezartzea, ingurumena babestea eta prezio
bidezkoa ordaintzea.

Kontsumitzaileek erraz identifikatuko duten ezaugarri bat behar denez, IFATek kontrol-sis-
tema bat eta bere marka propioa (Bidezko Merkataritzako marka edo fair trade mark) gara-
tu ditu, Bidezko Merkataritzako erakundeak zein diren berehala jakiteko kontsumitzaileek.

Bidezko Merkataritzako zigiluak auzitan
Gardentasuna da Bidezko Merkataritzaren zutabe garrantzitsuenetako bat, hau da, beharrezko informazioa ema-
tea kontsumitzaileei halako edo halako produktu Bidezko Merkataritzako irizpideak betez landu dela ziurtatzeko.
Bidezko Merkataritzako ziurtagiri edo zigiluek produktu horiek identifikatzen laguntzen dute merkatu arrunte-

11. FLO zigiluari eta bere baldintzei buruzko informazio gehiago:<http://www.fairtrade.net/sites/certification/certification.html>,
<http://www.fairtrade.net/sites/standards.html> eta <http://www.sellocomerciojusto.org/es>.
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tan, eta produktuen ekoizpen- eta banaketa-katearen kontrol bertikala ziurtatzen dute. Dena den, Bidezko
Merkataritzako mugimenduaren barruan eztabaida sortu da ziurtagiri horien inguruan, hornitze-katean parte har-
tzen duten eragileei ordaindu beharreko prezioarengatik eta ziurtatutako produktuak banatzeko moduagatik batik
bat. Erakunde batzuen arabera, «bidezko ordaina» esku hartzen duten eragile guztiei eman behar zaie: ekoizpene-
tik hasi eta salmentara iritsi arte. Horregatik, kezka daukate enpresa transnazionalek Bidezko Merkataritzako ziur-
tagiriak erabili behar ote dituzten inguruan, beldur direlako ez ote duten zigilu hori marketing-a egiteko erabiliko.

Etiketen inguruan zalantzak egon arren, prozesu horrek baditu bere alde onak, produktuen jatorria bermatzen die-
lako kontsumitzaileei, eta Bidezko Merkataritzako produktuen ezagupena eta salmenta handitzen lagundu deza-
keelako, Bidezko Merkataritzako produktu guztiek zigilu bateratu eta homologatu bat izateak irudia, konfiantza eta
sinesgarritasuna ematen baitie kontsumitzaileei.
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L ehenago esan dugunez, merkatua ez da neutrala, sortzeko edo suntsitzeko erabili daitekeen tresna eko-
nomikoa da. Merkatuen globalizazioak izan ditzakeen onurak ez zaizkie pertsona guztiei berdin iristen: egun-
go merkatu-ereduak ekoizleak nahiz kontsumitzaileak pobretzen ditu, irabazi asmoko merkatua bultzatzen

duten haien mesedetan. Merkatuetan zuzenean sartzeko aukerarik ez dutenak eta merkatuei buruzko informazio-
rik ez dutenak dira gehien pobretzen direnak. Halakoak bitartekarien mende egoten dira eta ez dute irabazirik
eskuratzen gero eta handiagoa den mundu-mailako merkataritzatik.

Administrazioak, kontsumitzailea ere baden neurrian, ezin die bizkarra eman arazo horiei, kontsumitzen dituen
produktu asko eta asko gurean onartuko ez genituzkeen lan-baldintza kaskarrak eta lan-eskubiderik ez dituzten
herrietan ekoizten direlako. Hortaz, administrazioak kontsumitzaile arduratsua izan behar du: ezin du onartu kon-
tsumoak pobrezia eta desorekak areagotzerik eta elkartasunean oinarritutako alternatibak bilatu behar ditu per-
tsona guztien ongizatea babesteko.

Azken urteetan, administrazio publikoak hasi dira konturatzen zeregin handia dutela giza garapen iraunkorrean,
eta garapen horretan eragile aktiboak izan behar dutela ikusi dute. Hala, administrazio asko beste herri batzuei
laguntzen saiatzen dira, garapenerako lankidetzako sailen bidez. Beren ekintzek munduko beste herri batzuetan
dituzten ondorioez ere hasi dira kezkatzen, eta herritarrek gero eta erantzukizun eta gardentasun handiagoa eska-
tzen diete. Bidezko Merkataritza sail horientzako lan-tresna egokia eta balorazio-irizpide erabilgarria izan daiteke.

Bidezko Merkataritza administrazioan, zergatik?
Europar Batzordearen arabera, Europako administrazio publikoek bilioi eta erdi euroko erosteko ahalmena dute
(Europar Batasun osoaren BPGren %16 inguru). Ahalmen horren hiru laurden kontsumo-ondasunak eta zerbitzuak
kontratatzeko erabiltzen dituzte, eta gainerako kapital-ondasunak erosteko. Hortaz, administrazioen kontsumo-
ohiturak aldatzeak eragin handia izan lezake merkatuetan, eta herritarrei koherentzia-mezu bat bidaliko litzaieke,
bide batez.

Administrazioak modu eraginkorrean «gastatu» behar ditu bere esku jarritako aurrekontuak. Eraginkortasun kon-
tzeptua produktuaren prezioa baino zabalagoa den zerbait dela ulertu behar du, erosketetan dauden ezkutuko
gastuak ere aintzat hartuz. Horrek garrantzi handia du administrazioen gastua handia, aldian aldikoa eta arautua
dela kontuan hartuta.

Gainera, administrazioek eredugarriak izan behar dute beren jardunean eta herritarrentzako eredu
izan behar dute. Horrekin batera, ekoizpeneko eragileak akuilatu behar dituzte zerbitzuak eta pro-
duktuak eskatzen dizkietenean baldintza etiko, sozial eta ingurumeneko zorrotzagoak ezarriz.

3. atala
BIDEZKO MERKATARITZA ETA
ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK:
HARREMAN INDARGARRIA
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Bidezko Merkataritzako produktuen ekoizpena eta hedapena bultzatu eta gizarteak halakoak eska-
tzea sustatuko dute horrela.

Bestalde, garapenerako lankidetzako urteroko deialdietan eta administrazioen politiketan Bidezko
Merkataritza txertatuz gero, merkatu horren garapena eta hedapena bultzatuko lukete administra-
zioek, garapen bidean dauden herriei ekonomikoki eta sozialki aurrera egiten lagunduz, oraintxe ber-
tan zailtasun handiak baitituzte munduko merkatuetan parte hartzeko. Horrekin, batera, garapen
iraunkorra eta pobreziaren murrizketa areagotu lirateke, ekoizleek eta haien senide eta komunita-
teek soldata bidezkoa eta bizimodu duina lortuaz, eta horixe da, azken batean, garapenerako lanki-
detzako sailen helburu nagusia.

Bidezko Merkataritzaren aldeko babes politikoa
Administrazio publiko asko hasi dira kontratazio publiko arduratsua garatzen eta garapenerako lankidetza bultza-
tzeko Bidezko Merkataritzako produktuak erosten. Neurri horiek garapen iraunkorra lortzeko eta gizarteko 
desorekak murrizteko ezinbesteko tresnak direla onartzen duten estatu-mailako nahiz nazioarteko programa, kon-
promiso eta itunak hartzen dituzte oinarritzat, administrazio publikoak helburu horiek lortzeko funtsezko eragi-
leak direla gogoan izanik betiere.

2002an Garapen Iraunkorrari buruzko Munduko Goi Bilera egin zen Johannesburgon, eta han onartutako era-
bakiak betetzeko planean, «Kontsumo- eta ekoizpen-eredu ez iraunkorrak eraldatzea» izeneko atalean administra-
zio publikoei dei zuzen bat egiten zaie: «Erabakiak hartzeko garaian, estatu-mailako nahiz herri-mailako garapena,
azpiegituretan egin beharreko inbertsioak, enpresen garapena edota kontratazio publikoak erabakitzeko garaian,
adibidez, garapen iraunkorrarekin zerikusia duten alderdiak hartu behar dira aintzakotzat. Hortaz, ingurumena kal-
tetzen ez duten ondasun eta zerbitzuak sortzeko eta hedatzeko kontratazio publikoko politikak bultzatzeko neu-
rriak hartu behar dira alor guztietan».12

2003ko uztailean, berriz, Europar Batzordeko Merkataritzako Zuzendaritza Nagusiak Merkataritza Iraunkorrerako
Ekintza Plana onartu zuen. Plan horretan Garapen Iraunkorrari buruzko Munduko Goi Bileran hartutako konpro-
misoen jarraipena egiten da, eta onartutako ekintzen artean, erosketa publikoetan Bidezko Merkataritzako irizpi-
deak sartzea aipatzen da.

Dena den, hori ez zen izan EBk Bidezko Merkataritzako konpromisoa adierazi zuen lehenbiziko aldia. Europar
Erkidegoa Eratzeko Ituneko 177. artikuluan bertan esaten da garapenerako lankidetzarako EBk jorratzen duen
politikak alor hauek bultzatu behar dituela: «Garapen bidean dauden herrien garapen ekonomiko eta soziala,
egoera txarrenean daudenena bereziki; garapen bidean dauden herriak munduko ekonomian txertatzen joatea
modu orekatu eta etengabean; garapen bidean dauden herrien pobreziaren aurka borrokatzea».

Nolanahi ere, Europan Bidezko Merkataritza garapenerako lankidetzarako tresna egokitzea jotzen duen adibide
garbiena Europar Parlamentuak 2005ean onartutako ebazpen bat izan zen. Hauxe dio Bidezko Merkataritzari
eta Garapenari buruzko Ebazpen horrek: «Europar Batasunaren iritziz, garapen iraunkorra lortzeko eta pobrezia
murrizteko tresna egokia da Bidezko Merkataritza». Ebazpen horretan adierazpen hauek jasotzen dira:

• Bidezko Merkataritza tresna eraginkorra da garapen iraunkorra lortzeko.
• Bidezko Merkataritza tresna egokia da Milurtekorako Garapen Helburuak (MGH)13 lortzeko, pobrezia eza-

batzea eta garapena lortzeko mundu-mailan elkartzea, bereziki.

12. Iturria: Plan de Implementación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, III. atala, 14. puntua.

13. <http://www.un.org/spanish/millenniumgoals>.



• Arreta handiagoa merezi dute emakumeek Bidezko Merkataritzaren barruan, haiek direlako garapen iraunko-
rrerako eragile ekonomiko garrantzitsuenak.

• Bidezko Merkataritzak erakutsi du tresna eraginkorra dela herri indigenei beren produktuak Europako mer-
katuetan saltzen laguntzeko garaian. Horrekin batera, beren bizimoduari eta ekoizpen-eredu tradizionalari eus-
teko aukera ematen zaie.

Ebazpen honen bidez, Bidezko Merkataritza nahiz arau sozialak eta ingurumen alorrekoak indartzen laguntzen
duten kontrol independenteak jasaten dituzten beste eredu batzuk bultzatzeko eskatzen zaie Europar Batzordeari
eta Kontseiluari, MGHak lortzeko tresna eraginkorrak direlako. Era berean, Bidezko Merkataritzak nahiz arau sozia-
lak eta ingurumen alorrekoak indartzen laguntzen duten kontrol independenteak jasaten dituzten beste eredu ba-
tzuek egiten duten lan handia onartzeko eskatzen zaie erakunde horiei, garapen bidean dauden herrietan bazter-
tuta gelditzeko arriskuan dauden ekoizle txikiei babesa emateko garaian edota Europako kontsumitzaileen artean
Iparraren eta Hegoaren arteko merkataritza-harreman iraunkor eta etikoak, oro har, eta Bidezko Merkataritza,
bereziki, zabaltzeko sentsibilizazio-lana egiten dutenean.

Bestalde, horiek ez dira gai honi buruz dauden erreferentzia bakarrak, 1991az geroztik ekimen politiko ugari anto-
latu direlako Bidezko Merkataritzaren inguruan:14

Bidezko Merkataritzari buruzko gida euskal administrazio publikoentzat
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14. Iturria: IDEAS, Manual para la compra pública ética. Introducción del Comercio Justo en los contratos administrativos, Kordoba,
IDEAS, 2005.
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• Europar Parlamentuaren 1991eko ebazpena «kafea kontsumitzeari buruz, Hirugarren Munduko kafe-ekoizle
txikiei modu aktiboan laguntzeko, eta kafe hori Europako erakundeetan sartzeari buruz».

• Europar Parlamentuaren 1994ko ebazpena «Iparraren eta Hegoaren arteko merkataritzan justizia eta elkar-
tasuna bultzatzeari buruz».

• Batzorde Ekonomiko eta Sozialaren iritzia «Bidezko Merkataritzako marka duen mugimenduari buruz»
(1996).

• Europar Parlamentuaren 1997ko ebazpena, banana-sektoreari buruz.
• Europar Parlamentuaren «Bidezko Merkataritzari buruzko ebazpena» (1998).
• «Europako Batzordeak Kontseiluari zuzendutako komunikazioa, Bidezko Merkataritzari buruz» (1999).
• «Cotonou hitzarmena» (2000).
• Batzordearen komunikazioa, «Garapenerako politika koherente bati buruz» (2005).
• Bidezko Merkataritzari eta garapenari buruzko ebazpena (2006).

Udal-gobernuek ere kontsumo arduratsua aipatzen dute beren konpromisoen artean, 2004an egindako Herri eta
Hiri Iraunkorrei buruzko Europako IV. Biltzarreko (Aalborg +10) azken adierazpenean azpimarratu zenez.
«Aalborgeko konpromisoak» izenez ezagutzen den adierazpen horretan konpromiso hau hartu zuten sinatzaileek:
«Kontsumo eta ekoizpen arduratsuak modu aktiboan bultzatzea, etiketa ekologikoa duten produktuak eta merka-
taritza bidezko eta etikokoak direnak bereziki».

Espainiako administrazioak Garapenerako Nazioarteko Lankidetzari buruzko Legea adierazi zuen Bidezko Merka-
taritzaren aldeko babesa berariaz lehenbiziko aldiz, «garapenerako hezkuntzarako eta gizartearen sentsibilizazio-
rako» tresna egokia zela esanez. Hala, Nazioarteko Lankidetzarako Espainiako Agentziak Lankidetza Legeko hel-
buruak betetzeko prestatutako 2005-2008rako Gida Planean, garapenerako lankidetzarako tresnatzat jotzen du
Bidezko Merkataritza, garapenerako hezkuntzako eta gizartearen sozializazioko jarduera-eremuen artean aipa-
tzen baitu Bidezko Merkataritza. Horrekin batera, Bidezko Merkataritzako kooperatibei zuzendutako laguntza
aipatzen du ildo estrategikoen artean.

Eusko Jaurlaritzak, bestalde, Garapenerako Lankidetzari buruzko Legea onartu zuen 2007ko otsailaren 22an, eta
lege horretan berariaz aipatzen du Bidezko Merkataritza, lehentasunezko ekintzen artean (5. art., lehentasun sek-
torialak: «Ekintza hauek izango dira lehentasunezkoak: […] herrialde pobretuekiko nazioarteko merkataritza bidez-
ko eta solidarioari laguntza ematea»).

Lankidetzaren esparrutik kanpo, Bidezko Merkataritzak parlamentuaren babesa jaso du (ez loteslea) mugimendua
gehien hedatuta dagoen autonomia-erkidegoetan: Euskal Autonomia Erkidegoan (Iparraren eta Hegoaren artean
merkataritza bidezko eta solidarioa bultzatzeari buruzko legez besteko proposamena, 1995eko ekainaren 12koa),
Madrilen (Madrilgo Asanblearen merkataritza bidezko eta solidarioari buruzko legez besteko proposamena,
1996ko ekainaren 19koa) eta Katalunian (Kataluniako Parlamentuaren merkataritza bidezko eta solidarioari buruz-
ko legez besteko proposamena, 1996ko abenduaren 20koa).15

15. Iturria: IDEAS, Manual para la compra pública ética. Introducción del Comercio Justo en los contratos administrativos, Kordoba,
IDEAS, 2005.
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4. atala
IRIZPIDE ETIKOAK SARTZEA
KONTRATAZIO-PROZEDURETAN

Legeak ematen al du aukerarik erosketa publiko
etikoak egiteko?
Administrazio publikoek, beren erantzukizunak betetzeko, merkatura jo behar dute garapen ekonomiko eta sozia-
la lortzeko gizarteari eskaini beharreko produktu eta zerbitzuak eskuratzeko. Hortaz, administrazioa zenbait pro-
duktu eta zerbitzuren eskatzailea da merkatuan, gainerako kontsumitzaile pribatuekin batera. Halere, ezin ditu kon-
tratazioak edonola egin, berak kudeatzen duen dirua zergapekoek emana delako eta, beraz, diru hori herritarrei
ahalik eta onura handiena emateko moduan gastatu beharra dago. Helburu hori betetzen dela ziurtatzeko, admi-
nistrazioen estatu-mailako nahiz nazioarteko kontratazioak arautzen dituzten zenbait lege daude, administrazioek
nahitaez bete beharrekoak.

Bestalde, EBko kideek Batasunaren Ituneko oinarrizko printzipioak bete behar dituzte eta beren kontratazio
publikoetan parte hartzeko aukera eman behar diete EBko herri guztietako enpresei. Horrekin batera, Munduko
Merkataritza Erakundeak (MME), hots, herrien arteko merkataritza arautzen duen nazioarteko erakundeak,
nazioarteko merkataritzaren liberalizazioaren inguruan dituen oinarrizko arauak bete behar dituzte administra-
zioek. Merkataritza-korronteak ahalik eta askatasun eta erraztasun handienekin ibiltzea da MMEren helburu
nagusia.

KONTRATAZIO PUBLIKOETAN BETE BEHARREKO OINARRIZKO IRIZPIDEAK

✓ Deialdien berri zabaltzea eta gardentasuna.

✓ Bereizkeriarik ez.

✓ Kontratuaren xedearekiko erlazioa.

✓ Irizpide objektiboak.

✓ Elkar onartzea.

Erosketa publiko etikoak egin ahal izateko administrazio publikoek merkataritza askearen oinarrizko arauak bete
behar dituzte. Horretarako, Munduko Merkataritza Erakundeak, Europar Batasunak eta Espainiako Gobernuak
dituzten arau garrantzitsuenak hartu behar dira aintzakotzat.

Gaur egun, kontratazio publikoak arautzen dituen lege nagusia hauxe da: 2004/18/CE zuzentaraua, obren, horni-
gaien eta zerbitzuen kontratu publikoak esleitzeko prozedurak koordinatzeari buruzkoa, Europar Parlamentuak
eta Kontseiluak onartua 2004ko martxoaren 31n. Berriki Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Lege berria
onartu da Espainian, EBko zuzentarau hori Espainiako legedian txertatuz.
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Lege horren bidez, botere publikoek garatutako politika sozialak eta ingurumen alorreko politikak bultzatu nahi
dira, besteak beste. Kontratazio publikoetan ingurumenarekin eta laguntza sozialekin zerikusia duten irizpideak
sartzeko aukera ematen duten bitartekoak aurreikusten dituela da lege horren berrikuntza handienetako bat.
Irizpide horiek kontratua gauzatzeko baldintza berezien artean aipatzen dira edo eskaintzak baloratzeko irizpideen
artean. Kontratuak gizarte alorreko eskakizun berrietara egokitzeko joateko bidea jasotzen duen egitura bat era-
tuz doa horrela. Egokitzapen horien artean daukagu garatu gabeko edo garapen bidean dauden herriekin Bidezko
Merkataritza garatzeko eskakizunetara moldatzea, Europar Parlamentuak Bidezko Merkataritzari eta Garapenari
buruz onartutako ebazpenean (2005/2245 [INI]) zehaztutakoari jarraiki, ebazpen horren arabera ondasun eta zer-
bitzuen eskari publikoa erabilgarri dauden natur baliabideetara egokitu beharra baitago.

Nahiz eta ez zuzentarauak ez Kontratuen Lege berriak kontratazio-prozeduretan irizpide etikoak sartzeko auke-
raren inguruan jarraibide argirik ematen ez duten arren, lege berriak badu berrikuntza itxaropentsu bat, Bidezko
Merkataritza aipatzen baitu esleipen-irizpideen artean aintzakotzat hartu beharrekoen zerrendan. Dena den, balo-
ratu beharreko gainerako alderdi guztietan berdin-berdinak diren eskaintzen kasuan bakarrik hartuko da kontuan
irizpide hori. «Bidezko Merkataritzako aukera baduten produktuak kontratatzeko garaian, kontratuak esleitzeko
garaian halako produktuak lehenesteko aukera izango dute kontratazio-organoek administrazio-baldintza parti-
kularren orrietan», baldin eta proposamen horiek esleipenerako erabiltzen diren irizpideen ikuspegitik egokienak
diren beste proposamenen baldintza berdinak betetzen badituzte Bidezko Merkataritzakoek.

Gaur egun zalantzak daude kontratazio-prozeduran irizpide horiek sartzea legezkoa den inguruan, Bidezko
Merkataritzako irizpideetan ez delako erositako produktuen itxurarekin edo erabilerarekin zerikusia duten ezau-
garriak aipatzen, aurretiko ekoizpen-katearekin zerikusia dutenak baizik. Horren ondorioz, oso zaila da eskakizun
horien eta kontratuaren xedearen arteko lotura frogatzea. Eztabaida horren ondorioz, eta CARPE gidak16 darabi-
len azalpen-eredua oinarritzat hartuta, bina interpretazio azalduko ditugu kasu bakoitzeko kontratu publikoetan
irizpide etikoak sartzearen inguruan: bata interpretazio zabala izango da, eta bestea zorrotza.

Administrazioak noiz eta nola txertatu ditzake
Bidezko Merkataritzako irizpideak?
Erosketa publikoetan Bidezko Merkataritzako irizpideak txertatzeko aukera hornigaien kontratuetan dago batez
ere, eta tarteka baldintza etikoak betetzen dituzten produktu jakin batzuk eskatu beharra daukaten zerbitzuen
kontratuetan, Bidezko Merkataritzako produktuak eskaintzen dituen catering-zerbitzua, adibidez. Elikagaien eta
oihalgintzako produktuen kasuan edo halako produktuak erabiltzen dituzten zerbitzuetan aplikatuko dira irizpide
hauek, gehienbat. Bidezko Merkataritza kontratazio-prozedurako fase desberdinetan sartu daiteke, eta bi bide
nagusi bereziten dira: Bidezko Merkataritzaren edo enpresa etikoen etiketak edo ziurtagiriak erabiltzea, edota
Europar Parlamentuak Bidezko Merkataritzari buruzko ebazpenean finkatutako gutxieneko irizpideak aipatzea
zehaztapen teknikoen artean; edo Lanaren Nazioarteko Erakundearen itunak aipatzea onartzeko irizpideen eta
kontratua gauzatzeko baldintzen artean.17

16. Iturria: Silke Moschitz, Guía CARPE de compra responsable, Bruselas, Eurocities-eko Zuzendaritza, 2004.

17. Iturria: Silke Moschitz, Guía CARPE de compra responsable, Bruselas, Eurocities-eko Zuzendaritza, 2004.
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FASEA BIDEZKO MERKATARITZAKO IRIZPIDEAK TXERTATZEKO
AUKERAK

Kontratuaren xedearen Kontratuaren xedea zehazteko garaian, kontratatu nahi duen produktu
deskribapena edo zerbitzua definitu behar du administrazioak.

Kontratuak ez baditu estatuko edo EBko mugak gainditzen, Bidezko
Merkataritzako produktua edo irizpide etikoak betetzen dituen produk-
tua kontratuaren xede bezala definitzea daukate administrazioek. Horrek
ez ditu EB barruko merkataritzari buruzko legeak urratzen, ez eta EBren
oinarrizko askatasunak eta printzipioak, EBko edozein eragile ekonomi-
kok aurkeztu dezakeelako bere eskaria, edonongoa dela ere.

Kontratua zerbitzu bat emateko denean, zerbitzu horren bidez eskaini-
tako produktuek zeharkako lotura dute kontratuaren xedearekin.
Nolanahi ere, Bidezko Merkataritzako produktuak eta bestelakoak
eskaintzen dituen zerbitzu bat bada, hots, eskainitako produktu guztiak
Bidezko Merkataritzakoak ez badira, Bidezko Merkataritzako produk-
tuak erabiltzeko eskatzea dago, politika soziala babesteko bidezko inte-
resa aipatuz gero, eta EBko legeria urratzen ez bada, hau da, salgaien
joan-etorri askearen printzipioa, bereizkeriarik ez egiteko printzipioa…
errespetatzen badira.18

Bai hornigai baten hornidura kontratatzen denean, bai zerbitzu bat kon-
tratatzen denean, administrazioak argi eta garbi zehaztu beharko du
eskaintzaren izenburuan zer nahi duen. Adibidez: «Bidezko Merkatari-
tzako kamiseten hornidura» edo «Vending-makinen zerbitzua, Bidezko
Merkataritzako kafearekin».

Zehaztapen teknikoak Fase honetan, administrazioak kontratatu nahi duen hornigaiaren edo
zerbitzuaren baldintzekin bat etortzeko enpresa eskaintzaileak bete
beharreko zehaztapen teknikoak eta kontratuko baldintzak finkatu
behar dira. Bi ikuspegi daude Bidezko Merkataritza eta irizpide etikoak
zehaztapen teknikoetan sartzeko moduari buruz, bata zabalagoa da, eta
bestea zorrotzagoa.19

Lehen ikuspegiaren arabera, aski da Bidezko Merkataritzako etiketetan
erabilitako irizpideak kontratuaren zehaztapen teknikoetan aipatzea,
kontratu horrek estatuko edo EBko mugak gainditzen ez baditu.

Hornitutako produktuen ehuneko edo zati bat Bidezko Merkatari-
tzakoak edo merkataritza etikokoak izateko baldintza finkatzea izan lite-
ke beste aukera bat. Kasu horretan, Bidezko Merkataritzako aukerarik
eskaintzen ez duten eskaerak baztertu egin litezke.

Bigarren ikuspegi zorrotzagoaren arabera, Bidezko Merkataritzako edo
merkataritza etikoko printzipioak ezin dira bere horretan jaso zehazta-

18. Iturria: IDEAS, Manual para la compra pública ética. Introducción del Comercio Justo en los contratos administrativos, Kordoba,
IDEAS, 2005.

19. Iturria: Silke Moschitz, Guía CARPE de compra responsable, Bruselas, Eurocities-eko Zuzendaritza, 2004.
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pen teknikoetan, ekoizpen-metodoekin dutelako zerikusia eta ez pro-
duktuen ezaugarriekin edo eraginkortasunarekin. Ikuspegi horri jarraiki,
aukera bakarra dago hemen: enpresa eskaintzaileari eskatzea bere
eskaintza osoan edo zati batean Bidezko Merkataritzako produktuak
sartzea aldagai bezala (baldin eta Bidezko Merkataritzako produktuen
aldagaia berariaz baimenduta badago, zuzentarauko 24. artikuluan
zehazten dira aldagaiak).

Kontratu baten zehaztapen teknikoak definitu behar direnean irizpide
etikoak finkatzeko, zigilu edo etiketa batzuk erabiltzea dago (Bidezko
Merkataritzaren kasuan IFAT markakoak, Bidezko Merkataritzako era-
kunde batek ematen badu bermea) edo Bidezko Merkataritzako zigi-
lu bat erabili dezakegu (FLO zigilua, adibidez, produktu batez edo pro-
duktu-multzo batez ari baldin bagara) Garbi utzi behar dugu eskaria
ezin dugula zigilu edo ziurtagiri jakin bat eskatzera mugatu eta, hortaz,
eskaria idazteko garaian «edo baliokideak» erantsi beharra dagoela.
Zigiluak edo ziurtagiriak jasotzen dituen irizpide berberak betetzen
dituzten gainerako eskariak ere onartu egin behar dira. Zehaztapen tek-
nikoak definitzeko garaian, Bidezko Merkataritzaren oinarrizko baldin-
tzak zehaztea oso lagungarria da zigilurik edo ziurtagiririk ez duten
eskaintzek beharrezko irizpideak betetzen ote dituzten ikusteko.

Zerbitzuak emateko kontratuetan, kontratuaren xedearekiko lotura ez
da hain nabarmena, baina, halere, zerbitzua betetzeko eskaintzan eman-
dako produktuen zati bat Bidezko Merkataritzakoa izan behar duela
zehaztu liteke. Adibidez, catering-zerbitzu bat kontratatuz gero, eskain-
tzen den kafea, kakaoa, infusioak, azukrea edo beste edozein produktu
Bidezko Merkataritzakoa izatea eskatu daiteke.

Aukeratzeko irizpideak Fase honetan enpresek aurkeztutako eskaintzak aztertzen dira, enpresa
horiek esleipena eskuratuz gero kontratua gauzatzeko behar den gaita-
sun tekniko, ekonomiko eta finantzarioa badutela egiaztatzeko.

Kontratazio-prozedurako fase honetan oso zaila da aldagai etikoa
sartzea, ez dagoelako argi baldintza teknikoek enpresaren gaitasunean
eraginik ote duten. Hortaz, enpresa eskaintzaileak hutsegite larriak egi-
nez gero bakarrik (Lanaren Nazioarteko Erakundearen printzipioren
bat ez betetzea, adibidez) utzi liteke eskaintzatik kanpo, araudi soziala
edo lanekoa urratu duela leporatuta, eta kasu horretan kontratazio-
organoa izango litzateke hori frogatzen duena.

Kontratua emateko irizpideak Enpresa eskaintzaile bakoitza banan-banan aztertu eta gero, zehaztapen
teknikoak betetzen dituztenen artean aukeratuko da kontratua beteko
duena. Preziorik merkeena nahiz eskaintza ekonomikorik onuragarriena
eskaintzen duena aukeratu daiteke. Azken kasu horretan, prezioaz gain
beste irizpide batzuk hartzen dira kontuan, eta Bidezko Merkataritzako
irizpideak hortxe sartu litezke, kontratuaren xedearekin zerikusirik iza-
nez gero, eta modu zehatz eta objektibo batean zenbatu eta ebaluatu
badaitezke.20 Kontratua esleitzeko garaian eskaintza ekonomiko onura-
garriena aukeratzea erabakitzen bada, balio bana emango zaio irizpide
bakoitzari, eta balio horien arabera aukeratuko da kontratua gauzatuko
duen enpresa.

20. Iturria: Silke Moschitz, Guía CARPE de compra responsable, Bruselas, Eurocities-eko Zuzendaritza, 2004.
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Kontratua gauzatzeko Lanaren Nazioarteko Erakundearen itunak EBko kontratazioei buruzko 
baldintzak arteztarauetan jasota daude, gauzapenerako baldintzen artean. Bidezko

Merkataritzako estandarretan askotan itun horiek aipatzen direnez lan-
baldintza egokiak definitzeko garaian, beren produktuak OITren itunen
araberako lan-baldintzak beteaz landutakoak izan behar dutela eskatzea
daukate enpresa eskaintzaileei administrazioek. Administrazioek ezin
dute ziurtagiri zehatz bat eskatu, baina eskatutakoa betetzen dela fro-
gatzen duen ziurtagiriren bat aurkezteko eskatu dezakete, nahi den agiri
edo froga aurkezteko aukera emanez.
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Elikagaiak

FASEA BIDEZKO MERKATARITZAKO IRIZPIDEAK TXERTATZEKO
AUKERAK

Kontratuaren xedearen «Bidezko Merkataritzako elikagaia» kontzeptua zehaztu behar da
deskribapena izenburuan, adibidez:

• «Bidezko Merkataritzako kafea».
• «Bidezko Merkataritzako catering-a».
• «Bidezko Merkataritzako produktuak dauzkan Gabonetako saskia».

Halako produktuak kontratatzean kontratazio arduratsuaren irizpi-
deak betetzeko, produktuak Bidezko Merkataritzakoak direla ziurtatze-
ko behar diren irizpide guztiez gain, irizpide sozialak eta ingurumene-
koak ere eskatu litezke.

• «Merkataritza bidezko eta ekologikoko catering-a».

Lehiaketaren berri zabaltzea Bidezko Merkataritzako sare ezagunei eman behar zaie deialdiari
buruzko informazioa.

Zehaztapen teknikoak Bidezko Merkataritza terminoaren inguruan nahasmenik ez sortzeko,
produktua edo produktuak Bidezko Merkataritzakoak direla jotzeko
Europar Parlamentuaren 2005/2245 (INI) ebazpenean finkatutako pa-
rametroak bete behar direla jarriko da baldintza moduan.21

5. atala
PRODUKTUEN FITXAK

21. Bidezko Merkataritzako produktuez ari garenean, Europar Parlamentuak Bidezko Merkataritzari eta Garapenari
buruzko Ebazpeneko (2005/2245 [INI]) 2. artikuluan finkatutako baldintzetan ekoitziak eta merkaturatuak izan
behar dute.
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Aurrekoez gain, ingurumen-irizpideak ere sartu nahi izanez gero, bal-
dintza hau jarri liteke: kontratatutako produktuaren ehuneko zehatz
bat ekologikoa izatea, Kontseiluaren (CEE) 2092/91 Araudiari jarraiki
(1991eko ekainaren 24koa, nekazaritza-ekoizpen ekologikoari buruz-
koa) eta (CE) 1804/1999 Araudia (uztailaren 19koa, animalia-jatorriko
produktuei buruzkoa).

Kontratua emateko irizpideak Eskaintzak baloratzeko irizpide etikoak finkatu behar dira. Adibidez,
kontratuaren xedea Gabonetako saskien hornidura bada, Bidezko
Merkataritzako produktuak ere sartu behar izanik saskian, saski osoa
Bidezko Merkataritzako produktuekin osatzeko gai izatea baloratu
beharreko irizpidetzat finkatu beharko litzateke.

Ingurumen-irizpideen kasuan, berriz, produktu ekologikoen ehuneko
handiena duten eskaintzei puntuazio gehiago emateko aukera finkatu
beharko litzateke baldintza-orrietan.

Catering-eko produktuen kasuan, enpresak legeak agintzen dituenak
baino ezindu gehiago izatea, gizartetik baztertuta gelditzeko zorian zeu-
den langileak izatea eta antzekoak baloratu litezke.

Kontratua gauzatzeko Kontratua gauzatzeko garaian, produktuen jatorriaren eta ezaugarri etikoen 
irizpideak inguruan informazio- eta sentsibilizazio-lana egitea eskatzea dago

enpresa eskaintzaileari.

Ohalgintzako produktuak

FASEA BIDEZKO MERKATARITZAKO IRIZPIDEAK TXERTATZEKO
AUKERAK

Kontratuaren xedearen Argi eta garbi zehaztu behar da zein produktu kontratatu nahi den.
deskribapena Adibidez: «Bidezko Merkataritzako laneko arropen hornidura, lorate-

gi eta parkeetako mantentze-langileentzat».

Lehiaketaren berri zabaltzea Bidezko Merkataritzako sare ezagunei eman behar zaie deialdiari bu-
ruzko informazioa.

Zehaztapen teknikoak Kontratatu beharreko produktua edo produktuak Bidezko Merkata-
ritzakoak direla jotzeko Europar Parlamentuaren 2005/2245 (INI)
ebazpenean finkatutako parametroak bete behar direla jarriko da bal-
dintza moduan.

Oihalgintzako produktua edo, zuzenean nahiz kontratazio bidez, hura
egiteko erabilitako lehengaia OITren oinarrizko itunak errespetatuz
egin dela frogatu behar dute eskaintzaileek.
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Gardentasuna eskatu behar zaie eskaintzaileei banatzaile, inportatzai-
le edo fabrikatzaile diren zehaztuz, eta fabrikatzailea beste inor bada
hari buruzko informazioa eman beharko dute.

Kontratua emateko irizpideak Irizpide osagarrien artean irizpide etikoak sartu daitezke. Adibidez,
laneko uniformeak hornitzeko kontratu baten kasuan, uniforme horien
osagai guztiak (eta ez batzuk bakarrik) Bidezko Merkataritzakoak iza-
tea gehiago baloratu liteke.

Kontratua gauzatzeko Kontratua gauzatzeko garaian, produktuen jatorriaren eta ezaugarri etikoen 
irizpideak inguruan informazio- eta sentsibilizazio-lana egitea eskatzea dago

enpresa eskaintzaileari.

Merchandising-a eta eskulanak

FASEA BIDEZKO MERKATARITZAKO IRIZPIDEAK TXERTATZEKO
AUKERAK

Kontratuaren xedearen «Bidezko Merkataritza» kontzeptua zehaztu behar da izenburuan,
deskribapena adibidez: «Bidezko Merkataritzako baloiak» edo «Bidezko Merkatari-

tzako apaingarriak».

Lehiaketaren berri zabaltzea Bidezko Merkataritzako sare ezagunei eman behar zaie deialdiari
buruzko informazioa.

Zehaztapen teknikoak Kontratatu beharreko produktua edo produktuak Bidezko
Merkataritzakoak direla jotzeko Europar Parlamentuaren 2005/2245
(INI) ebazpenean finkatutako parametroak bete behar direla jarriko
da baldintza moduan.

Kontratua emateko irizpideak Irizpide etikoak aipatu behar dira irizpide osagarrien artean. Adibidez,
hornidura osoa Bidezko Merkataritzako objektuez osatua egotea.

Kontratua gauzatzeko Kontratua gauzatzeko garaian, produktuen jatorriaren eta ezaugarri etikoen 
irizpideak inguruan informazio- eta sentsibilizazio-lana egitea eskatzea dago

enpresa eskaintzaileari.
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Zein zen azterketaren helburua?
Bidezko Merkataritza Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetan aztergai hartu duen lantxo
honen helburu nagusia EAEko administrazioek dituzten erosketa-politikak eta garapenerako lankidetzako poli-
tikak ezagutzea izan da, Bidezko Merkataritzak halakoetan duen eragina zertan den ikusteko. Horrekin, adminis-
trazio publikoak Bidezko Merkataritza Iparraren eta Hegoaren arteko desoreka gainditzeko eta parekidetasuna
bultzatzeko tresna bezala erabiltzera animatu nahi ditugu administrazio publikoak, horretarako jarduera-propo-
samen zehatzak landuz.

Aztertutako alderdiak
Lau ataletan bildu ditugu guretzat ikertzeko interesgarrienak izan diren alderdiak: Bidezko Merkataritzak garapenera-
ko lankidetzako politiketan eta urteroko deialdien oinarrietan duen presentzia; Bidezko Merkataritzaren presentzia
EAEko administrazioen erosketa publikoetan; erosketa publikoen jardunbide egokien adibideak Espainian eta
Europan, eta Bidezko Merkataritza garapenerako lankidetzarako tresna bezala baloratzen duten adibide batzuk.

Lehenbiziko bi atalen bidez, administrazioen gaur egungo egoeraren diagnostikoa egin nahi izan dugu, EAEko admi-
nistrazioak Espainiako eta Europako administrazioen aldean zein egoeratan dauden ikusteko. Hirugarren eta lau-
garren ataletan urrutiago joan gara eta Bidezko Merkataritza erosketa publikoetan nahiz lankidetza-politiketan
sartu izanaren adibide batzuk eman ditugu.

6. atala
EAE-KO ADMINISTRAZIO
PUBLIKOETAN BIDEZKO
MERKATARITZAK DUEN PISUARI
BURUZKO AZTERKETAREN
ONDORIOAK
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Aztertutako administrazioen ezaugarriei dagokienez, neurri guztietako administrazioekin jarri gara harremanetan,
garapenerako lankidetza edo erosketa publiko arduratsuak landu izana izanik baldintza bakarra.

Nola egin dugu azterketa?
Bidezko Merkataritzaren egoera garapenerako lankidetzarako politiketan eta urteroko deialdietako oinarrietan
ikertzeko, lankidetza politiketan eta deialdien oinarrietan erabilitako testuak aztertu eta EAEko administrazioek
lankidetza-proiektuetarako egiten dituzten deialdiak miatu ditugu zorroztasun handiz.

DATU INTERESGARRIAK

Aztertuta erakunde guztien ar tean bik bakarrik aipatzen dute Bidezko Merkataritza modu argi eta
zehatzean. Era berean, EAEn ez dago Bidezko Merkataritza parekidetasuna lortzeko tresna ego-
kitzat jotzen duen administrazio bakar bat ere. Dena den, administrazio publikoen beste doku-
mentu batzuetan aurkitu dugu Bidezko Merkataritzaren aipamenik, Eusko Jaurlaritzaren
Garapenerako Lankidetzaren Legean, udal-administrazioen 21 agendetan eta garapenerako hez-
kuntzako deialdietan.

Bidezko Merkataritzak administrazioen erosketa publikoetan duen pisua neurtzeko, bide hauek erabili ditugu:
aurrena telefonoz hots egin genien, arduradun edo sail egokiarekin harremanetan jartzeko. Lankidetza Sailera jo
genuen, halakorik zegoen kasuetan, edo Agenda 21eko langileengana, bestela. Sail horietako langile batzuek zuze-
nean erantzun ziguten eta beste batzuek erosketez eta kontratazioez arduratzen diren sailetara bidali gintuzten.
Bigarren harremana posta elektronikoz egin genuen: gure proiektuaren laburpentxo bat bidali genien emailez
(telefonoz aipatua geniena) eta inkesta bat. Inkesta bete eta bidaltzeko eskatu genien. Administrazio batzuek gure
elkartzeko eskatu ziguten, eta hala egin genuen. Guztira, 22 administraziok erantzun digute.

DATU INTERESGARRIAK

✓ Galdekatutako administrazioen %72k pertsona edo sail jakin batean dituzten zentralizatuta
erosketak. Hori lagungarria izango da, gure ustez, erosketa arduratsuen politikak lantzeko.

✓ Administrazio horien heren batek bakarrik erantzun du erosketa arduratsuen politikaren bat
lantzen duela (beste %13k diote tar teka egiten dutela «ekintza arduratsuren» bat: paper eko-
logiko edo birziklatua erostea); halere, galdekatutako administrazioen erdiari inguru garran-
tzitsua iruditzen zaio halako politikak lantzea.

✓ Enpresa hornitzaileei baldintza-orrien bidez produktuen jatorriari buruzko dokumentazioa
eskatzen dieten administrazioen kopurua ez da %10era iristen, baina beste %4,5 kontrol-
mekanismoren bat finkatzeko bidean daude.

✓ Bidezko Merkataritzari dagokionez, %41ek halako produkturen bat badute, saltzeko makine-
tako kafea gehienek ere. Galdekatutako gainerako administrazioek ezetz erantzun dute, arra-
zoi hauek aipatuz: ez dutela ezagutzen, ez dutela astirik, kalitate txarragoa dutela uste dutela-
ko, deserosoa zaielako edo enpresa hornitzaileak eragozpenak jarri zizkielako.

✓ Oso adierazgarria iruditzen zaigu ikustea inkestari erantzun dioten EAEko administrazioen
%60 inguru prest daudela erakunderen baten laguntzarekin Bidezko Merkataritzako produk-
tuak jar tzeko.
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Datu hauek ezin dira EAEko administrazio guztietara hedatu (administrazio guztien %9 ingurura iritsi garelako
bakarrik), baina, halere, egoera irudikatzeko balio dezaketela iruditzen zaigu, erosketa arduratsuaren gaia zertan
den ikusteko.

Estatuko beste herri batzuetan jardunbide egokien adibide interesgarriak aurkitu ditugu, Kataluniako Erosketa
Publiko Etikoaren Sarea, esate baterako. Sare hori, beren kontsumoaren eta erosketen bidez, herrialde pobretue-
tako langileen esplotazioaren aurka egitea erabaki duten administrazio publikoek osatzen dute. Sareko kideek
Bidezko Merkataritzako kafea eta laneko arropak eta ziurtagiria duen egurra kontratatzen dute. Espainiako
Estatuko beste administrazio batzuek udaleko catering-etan, Gabonetako saskietan (Bilboko Udala, adibidez) edo
sustapen-kamisetetan erabiltzen dituzten Bidezko Merkataritzako produktuak.

Europako administrazioen jardunbide egoki batzuk ere aztertu ditugu. Adibide batzuk: Bidezko Merkataritzako
produktuak ematea eskoletako jangeletan, enpresa eskaintzaileen jokabide-kodeak baloratzea baldintza tekni-
koen orrietan… Beren produktuak fabrikatzeko prozesuetan haurrik lan egin ez duela bermatzen duen ziurtagiri
bat aurkezteko eskatzen dieten administrazio batzuek enpresa hornitzaileei edo, bestela, OITren oinarrizko arauak
betetzen direla frogatzen duen ziurtagiri independenteren bat.

Bestalde, Bidezko Merkataritza garapenerako lankidetzarako tresnatzat berariaz aipatzen duten adibideak aurkitu
ditugu: Espainiako Lankidetza Agentziaren Gida Plana, Kataluniako eta Valentziako urteko planak eta Extrema-
durako Garapenerako Lankidetzari buruzko Legea.

Azkenik, Europar Parlamentuak 2005ean idatzitako dokumentu bat aipatu nahi dugu bukatzeko, Bidezko Merkata-
ritza garapenerako lankidetzarako tresna egokitzat baloratzearen adibide garbiena dela iruditzen zaigulako eta
beren udaletan garapenerako lankidetzarako politikak txertatu nahi dituzten administrazioek aintzakotzat hartu
behar dutela uste dugulako. Dokumentu horretan esaten da Bidezko Merkataritza tresna egokia dela garapen
iraunkorra lortzeko, bai eta Milurtekoko Garapen Helburuak lortzeko eta herrialde indigenei beren produktuak
zuzenean Europako merkatuetan saltzen laguntzeko ere. Emakumeei eman beharreko arreta azpimarratzen du,
halaber, haiek direlako garapenerako eragile ekonomiko nagusiak.

Datuak biltzeko inkesta egiteaz gain, administrazioko langileekin hitz egin dugu. Horri esker, lehen diagnostiko bat
osatu dugu. Bertan ikusten denez, erosketa arduratsuko eta Bidezko Merkataritzako jardunbide egokiak garatzeko
interesa dute administrazio askok eta, horrekin batera, prestakuntza berezia behar dute horretarako.
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Informazio orokorra
Cooperación Solidaria
http://www.cooperacionsolidaria.org

Espainiako Estatuko Bidezko Merkataritzako Erakundea
http://www.comerciojusto.org

Unicef-Ozonalia
http://www.ozonalia.org/comercio_justo.htm

Xarxa de Consum Solidari
http://www.consumosolidario.org

Comercio con Justicia
http://www.comercioconjusticia.com

Espainiako Ekonomia Sozialeko Enpresen Konfederazioa
http://www.cepes.es

Ekonomia Alternatibo eta Solidarioen Sareen Sarea
http://www.economiasolidaria.org/

Espainiako Lan-munduratzeko Enpresen Federazioa
http://www.fedei.org

Europar Batasunaren web-orria
http://europa.eu.int/comm/environment/gpp

Europako erosketa publiko berdeari buruzko informazio-zentroa
http://www.gpp-europe.net

Erosketa publiko iraunkorrak
http://www.compraverde.org

Opcions (kontsumo kontzientea egiteko tresna erabilgarria)
http://www.opcions.org/cast/como.html

Espainiako Nekazaritza Ekologikoaren Erakundea
http://www.agroecologia.net

7. atala
GEHIAGO JAKITEKO
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Bidezko Merkataritzako erakundeak
IFAT (Bidezko Merkataritzaren Nazioarteko Erakundea)
http://www.ifat.org

EFTA (Europako Bidezko Merkataritzaren Erakundea)
http://www.eftafairtrade.org

NEWS! (Europako Bidezko Merkataritzako Denden Sarea)
http://www.worldshops.org

Fair Trade Advocacy Office
http://www.fairtrade-advocacy.org

Espainiako Estatuko Bidezko Merkataritzako Koordinadora
http://www.comerciojusto.org

Emaus Gizarte Fundazioa
http://www.emaus.com

Intermón Oxfam
http://www.intermonoxfam.org

Setem
http://www.setem.org
http://www.comerciojusto.com

Alternativa 3
http://www.alternativa3.com

IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria)
http://www.ideas.coop

Espanica
http://www.espanica.org

IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África)
http://www.iepala.es

Zigiluak
Bidezko Merkataritzako Fairtrade Zigiluaren Espainiako Elkartea
http://www.sellocomerciojusto.org

FLO (Fairtrade Labelling Organizations International)
http://www.fairtrade.net/labelling_initiatives.html?&L=1
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Zerikusia duten kanpaina eta proiektuak
Fair Procura kanpaina
http://www.european-fair-trade-association.org/FairProcura/index.php
Espainiako Fair Procura kanpainarako koordinadora: IDEAS (Ekonomia Alternatibo eta Solidarioko Ekimenak)
http://www.ideas.coop

Arropa Garbia kanpaina
Oihalgintza-sektorean irizpide etikoak sartzeko Europan antolatutako kanpainari buruzko informazioa.
http://www.ropalimpia.org

ICLEI (Local Governments for Sustainability) erakundearen Buy Fair (erosketa bidezkoa) kanpaina
http://www.iclei-europe.org/buyfair

Europako kontratu publikoetan irisgarritasuna bultzatzeko Build for All kanpaina
http://www.build-for-all.net

Comercio con Justicia (merkataritza justizian oinarritua) kanpaina
Kanpaina hau Oxfam International-ek antolatu du merkataritzaren bidez pobrezia iraunarazi beharrean behingoz
ezabatzeko presioa egiteko erakundeei eta gobernuei. Bidezko Merkataritzari eta nazioarteko merkataritza oro-
korrari buruzko informazio asko eta era askotakoa dute web-orrian.
http://www.comercioconjusticia.com/

Kafe Ona programa
SETEMek koordinatzen duen programa honen bidez erakunde publikoetan, unibertsitateetan eta enpresetan
Bidezko Merkataritzako kafea kontsumitzea bultzatu nahi da. Kafea hazten duten taldeei laguntzeko jarduerak eta
sentsibilizaziokoak ere antolatzen dituzte.
http://www.buencafe.org

Procura+: Erosketa publikoen inguruko kanpaina
http://www.procuraplus.org

Eurocities sarea, CARPE proiektua
http://www.carpe-net.org
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Bidezko Merkataritza. Merkataritza arrunteko bitartekariak asko gutxitzen dituen merkataritzako trukeen
eredu berezia. Eredu horretan bidezko prezio bat ordaintzen zaie ekoizleei. Kafea eta tankera produktuak sal-
tzen dira merkataritza honetan, eta parte hartzen duten erakundeek konpromisoa hartzen dute ekoizle txi-
kien beharrei erantzuteko adinako prezioak ordaintzeko eta prozedura egokiak erabiltzeko, munduko merka-
tuetan prezioak gutxieneko prezio horien azpitik erori arren.

Dumping-a. Produktuak berez duten prezio normalaren azpitik esportatzea, hots, ekoitzi dituzten herrietan edo
beste herrialde batzuetan duten prezioaren nahiz ekoizpen-kostuaren azpitik.

Dumping-aren aurkako eskubideak. 1994ko GATTeko VI. artikuluak kopuru bat kobratzeko aukera ematen
du, dumping-a jasaten duten inportazioen aurka (produktu horien esportazio-prezioaren eta haien balio nor-
malaren arteko aldeari dagokiona) dumping-ak herrialde inportatzaile produktu lehiatzaileen ekoizleak kalte-
tuz gero.

Ekoizpena deslokalizatzea. Enpresek kostuak aurrezteko erabiltzen duten estrategia honen bidez, ekoizpena-
ren zati bat enpresaren egoitza duten lekutik kanpoko beste leku batera eramaten dute.

Garapen ekonomikoa. Maila ekonomiko zehatz batetik beste maila aurreratuago baterako aldaketa, sistema
ekonomikoaren epe luzerako egiturazko aldaketa-prozesu baten bidez, eskuragarri dauden ekoizpen-faktoreak
ugarituz eta hobeto erabiliz eta, horri esker, ekoizpen-sektoreen hazkunde orekatu bat lortuz. Garapenak
herritarren bizi-maila ekartzen du, ez produktuaren hazkundea bakarrik, eta aldaketa kuantitatibo eta kualita-
tiboak eragiten ditu, beraz. Hauek izaten dira garapen ekonomikoarekin ondorio nagusiak: pertsonako produkti-
bitatearen eta ekoizpenaren hazkundea ekonomiako adar guztietan eta pertsonako diru-sarreren hazkundea.

Garapen iraunkorra. Kontzeptu hau Ingurumenari eta Garapenari buruzko Munduko Batzordeak aipatu zuen
lehenbiziko aldiz Brundtland Txostenean. Gure etorkizun komuna izenez ezagutzen zen txosten hori eta ber-
tan definizio hau ematen da garapen iraunkorraz: oraingo beharrei erantzunez, etorkizuneko belaunaldiek
beren beharrei erantzuteko izango duten ahalmena arriskuan jartzen ez duena. Kontzeptu hori finkatu zene-
tik, nazioarteko kezken artean garrantzi izugarria hartu zuten ordura arte askorik aipatzen ez ziren ingurume-
naren babesa eta iraunkortasuna.

Garapenerako hezkuntza. Iparraldeko herritarrek garapenarekin zerikusia duten arazoak ulertzea eta haien
gaineko erantzukizun handiagoa izatea bilatzen da hezkuntza honen bidez, herritar horiek beren jarrerak eta
balioak aldatu ditzaten, mundu bidezkoago bat lortzeko. Oso garrantzitsua da jendeak konpromisoa hartzea
Bidezko Merkataritzarekin eta kontsumo arduratsuarekin, gobernuek Hegoaldeko arazo garrantzitsuak kon-
pontzera bideratu dezaten garapenerako laguntza ofiziala.

Gardentasuna. Nazioarteaz ari garenean, merkataritzaren inguruko negoziazio eta hitzarmenek irekiak izan
behar dutela adierazten du kontzeptu honek, haien ondorioak jasango dituztenek, herritar guztiek, prozesua
eta baldintzak zein izan diren jakiteko.
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Globalizazioa. Mundu-mailako ekonomian barneratu ahala nazioen artean gertatzen den ondasun, zerbitzu,
kapital eta ideien joan-etorri handiagoa. Beste esanahi bat ere badu terminoak: AEBek eta beste herrialde,
pertsona nahiz erakunde boteretsu batzuek munduko herriak estrategia eta teoria ekonomiko bakar bat apli-
katzera behartzeko bultzatzen duten proiektua ere bada, eta market fundamentalism izena hartzen du.

Iparraldeko eta Hegoaldeko herriak. Herrialde pobretu edo azpigaratuak sartzen dira Hegoaldeko herrien
artean. Iparraldeko herriak, berriz, herrialde garatu edo aberastuak dira. Herrialde aberats gehienak ipar
hemisferioan eta herrialde pobre gehienak hegoaldean zeudela ikustean sortu zen kontzeptu hau. Egoera oso
konplexua da eta zaila ad kategoria sinpleetan antolatzea. Hegoaldean 160tik gora herrialde daude, guztiak ere
oso desberdinak elkarren artean, eta zaila da ezaugarri komun batzuk definitzea. Horregatik sortu zen kon-
tzeptu hau. Bestalde, ikusi da Iparraldean bertan ere Hegoaldea gero eta handiagoa dela, eta alderantziz.
Horrenbestez, kontzeptu hauek erabilgarriak dira maila didaktikoan, baina ezin ditugu erreferentzia absolutu-
tzat hartu.

Iraunkortasuna. Oraingo beharrei erantzutea, geroko belaunaldiek beren beharrei erantzuteko duten ahalme-
na arriskuan jarri gabe.

Jokabide-kodea. Langileei eman beharreko tratuari eta enpresek merkatuan duten jokamoldeari buruzko
borondatezko arau-sorta. Kasu batzuetan, kanpoko erakundeen ikuskapena erabiltzen da arau horiek betetzen
direla ziurtatzeko.

Kooperatiba. Ekoizleek edo ekoizle-taldeek, kontsumitzaileek nahiz saltzaileek bazkideen erabilera komunerako
eratutako sozietateak.

Laguntzak. Produktu edo zerbitzu batzuk ekoitzi edo erosten dituztenei Gobernuak ematen dizkien diru-lagun-
tza berezi batzuk. Gobernu askok beren herriko konpainia eta enpresei ematen dizkiete laguntzak produktu
eta zerbitzu batzuen ekoizpen- eta banaketa-kostuak ordaintzen laguntzeko. Merkatuan sartu berri diren
enpresa berriei laguntzeko, lehia handiaren ondorioak jasaten dituzten enpresa zaharrak erreskatatzeko eta
ekonomiarako funtsezkoak diren sektoreak (nekazaritza adibidez) babesteko erabiltzen dira laguntza horiek.

Maquila/maquiladora. Esportaziorako gaiak egiten dituen fabrika. Normalean, lan-baldintza kaskarrak izaten
dituzte eta ez dituzte langileen eskubideak errespetatzen.

Milurtekoko Garapen Helburuak (MGH). 2000. urtean munduko 189 herrialde adostutako zortzi helburu.
2015erako bete beharko lirateke, eta hauek dira helburu horiek: muturreko pobrezia eta gosea guztiz ezaba-
tzea; lehen hezkuntzaren unibertsalizazioa; gizon-emakumeen arteko berdintasuna bultzatzea; haurren herio-
tza-tasa murriztea; haurdunentzako osasun-arreta hobetzea; ihesaren, malariaren eta tuberkulosiaren aurka
borrokatzea; garapen iraunkorra bultzatzea; eta garapenerako mundu-mailako adostasuna eta lankidetza lor-
tzea. Gaur egungo martxan jarraituz gero, ez dugu helburu bakar bat ere lortuko finkatutako epean.

MME. Munduko Merkataritza Erakundea 1995ean sortu zen, 1948an sortutako Muga Zergei eta Merkataritzari
buruzko Hitzarmen Orokorraren (GATT) ordez. Mundu-mailako merkataritza-hitzarmenak kudeatu, merka-
taritzari buruzko negoziazioetarako foroa eskaini eta erakundeko kide diren 147 herrietako merkataritza-
praktika nazionalak kontrolatzen ditu. Merkataritza eta haren zerikusia duten jarduerak biltzen dituen mundu-
mailako egitura bateratu bat eratzea da MMEren helburu orokorra.

OIT. Lanaren Nazioarteko Erakundea. 1919an sortu zuten Nazio Batuetako erakunde hau. Estatu bakoitzeko bina
gobernu-ordezkari, sindikatuetako ordezkari bana eta merkataritza-ordezkari bana daude OITn. Langileen
eskubideak eta giza eskubideak bultzatzen dituzten lan-baldintzen inguruko nazioarteko itunak bultzatzen ditu
erakunde honek, eta baldintza horiek berretsi eta betetzeko eskatzen die gobernuei.

 






