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Nortzuk gara?
EMAÚS GIZARTE FUNDAZIOA gizarte
izaera bat dugun erakundea gara, laikoa
eta irabazi asmorik gabekoa, NAZIOARTEKO
EMAÚS mugimenduan parte hartzen du.

Gaur egun, benetako abentura bat bezala
hasi zen proiektua, gizarteratzeko enpresa
batean bihurtu da –Emaús Comercio Justo
S.L-, estatu guztian zehar zazpi salmenta
gune dituelarik eta langile bezala, bereziki
emakume immigranteak hartzen dituelarik.

Gure helburua prozesu eraldatzaileak
sustatu eta laguntzea da, indibidualak edo
kolektiboak, gizarte, ekonomia eta
ingurumenaren arloan.
Horretarako, garatzen ditugu:




gizarteratzeko
eta
laneratzeko
programak,
sentsibilizazio
proiektuak
eta
iraunkortasunerako eta garapenerako
lankidetzarako proiektuak,
ekonomia
solidarioko
enpresak,
bazterketa egoeran edo baztertuak
izateko
arrisku
larrian
dauden
pertsonen bizi-baldintzak hobetzeari
eta ahalduntzeari lehentasuna emanez.

Sentsibilizazio
eta
hezkuntzako ekintzak



Bidezko
Merkataritza.
Espainiako
lehenengo dendaren eskarmentua.
Emaúsek 1986 urteko abenduaren 20an
Donostian
ireki
zuen
Bidezko
Merkataritzako
lehenengo
denda,
Espainian
irekitzen
zen
Bidezko
Merkataritzako lehenengo denda izan zen.
18 metro karratuko lehenengo denda hori,
baliabide oso gutxi zituzten pertsona talde
baten aurrezkiekin egon zen irekita eta
zailtasun asko izan zituzten bere inguruan.
Egun zailtasun horiek guztiak anekdota
kapitulu batean gordeta daude.
Pertsona talde hau kontziente zen Lurreko
beste leku batzuetan beraiek baino
baldintza okerragoetan bizi zirenak izan
bazirela, injustiziaren eta esplotazioaren
biktima zirenak, nahiz eta beraiek bizitza
baldintza txarrean bizi. Hori horrela izanik,
ahalegin eta gorabehera askorekin
Holandaraino aurrezki bat antolatu zen,
garai hartan existitzen ziren Bidezko
Merkataritzako artisautza produktuak eta
elikadura produktu gutxi horiek erosteko.




garapenerako

Bidezko Merkataritzaren inguruko
prestakuntza
online
ikastaroen
bitartez.
Erosketa Publiko Etikoaren sustapena
2004 urtetik Euskal Herriko udaletxe
eta Foru Aldundietan, eta egun
Erosketa Arduratsua bultzatzen ari
gara, berdea, etikoa eta soziala, bere
ardatz hirukoitzarekin.
Bidezko Merkataritzako Estatuko
Koordinakundean
parte-hartze
aktiboa.
24
urteetan
zehar
Bidezko
Merkataritzaren
sustapenean
konpromisoa,
merkaturatzea,
sentsibilizazioa
eta
intzidentzia
politikoaren bitartez.

Gidaren deskribapena.
Desberdintasun egoera honek aukera
bideragarriak bilatzea beharrezkoa egiten
du,
hori
horrela
izanik,
Bidezko
Merkataritza baliozko hautabide eta
hautabide erreal bat da desberdintasun
hauek gainditzeko.
Gida honen helburua, gizarte erakundeei
Bidezko Merkataritzak konpontzea bilatzen
duen hainbat alderdi desberdinei buruzko
informazioak gerturatzea da, poliki-poliki
erakunde hauek barneratzen joan ahal
izateko helburuarekin.

Munduaren egoera.
850 milioi pertsonak baino gehiagok gosea
eta malnutrizioa jasaten dute (2005 urteko
Giza Garapenari buruzko Txostena. PNUD).
Hauetatik
2/3
pobretuta
dauden
herrialdeetako nekazariak dira. Bestalde,
FAOk, munduak bere populazio guztia
elikatzeko nahikoa elikagai ekoizten dituela
nabarmentzen du.
Pobretutako herrialdeetan bost pertsonatik
batek desnutrizio kronikoa pairatzen du.
Ondorioak gaixotasuna eta heriotza dira,
baita giza boterearen eta gizarte
garapenaren galera kalkulaezinak ere.
Gosea giza duintasunaren bortxakeria bat
da eta era berean gizarte, politika
aurrerapena
eta
aurrerapen
ekonomikoarentzat oztopo bat.


Sistema immunitarioa ahulagoa
izatea, haur heriotza-tasa handiagoa.

Ama eta haurraren osasun
kaltetuagoa.

Arriskutsuak diren bizi-iraupeneko
estrategiak, VIH/IESa, paludismo eta beste
gaixotasunen hedapena.

Giza
baliabideen
erabilera
jasangaitza.

Merkatuetarako
eta
baliabidetarako sarrera gaitasun murriztua.
Askotan emakumeak gizonak baino
urrakortasun handiagoa adierazten dute
gaixotasunen aurrean.
Emakumeen
kasuan,
malnutrizioak
haurdunaldian eta erditzean konplikazioak
eta heriotza izateko arriskua areagotzen du.
Zergatiak
Gosea gainditzeak, elikagaien ekoizpen eta
merkaturatze politikak izateaz gain,
pobrezia zehazten duten faktoreen aurka
modu orokorrean borroka egitea eskatzen
du. Gosea gainditzeko eta pobreziatik
ateratzeko estrategia komun bat egitea
beharrezkoa da, ezin lortuko duten modu
indibidualean aurre egiten badiote.
Hala ere, unitate honetan elikagaien
ekoizpena
eta
merkaturatzearekin
erlazionatuta
dauden
faktoreetan
zentratuko gara batez ere.

Gose kronikoak gaixotasunak izateko
sentikortasuna handiagotzen du eta
populazioa ahuleziara bideratzen du,
honen lan egiteko gaitasuna murriztuz. Hau
ekonomian islatzen da eta ondorio larriak
dituen gose eta familia pobrezia ziklo
batean sartzea laguntzen du.
Goseak eta malnutrizioak ondorengoetara
bideratzen dute:

Eskolara gutxiago joatea, eta
ikaskuntzaren gaitasun txikiagoa.

Hezkuntza eta lan gutxiago
emakume eta neskentzat.

Nekazaritzaren
euskarria,
lurralde
bakoitzean agintzen duten ekoizpen
baliabideak (Lurra, Ura eta Haziak),
ekoizpen ereduak eta nekazal eta
merkaturatze
politikak
eskuratzeko
erraztasunen menpe egongo da.
Familia pobre gehienak nekazal inguruan
bizi dira Hegoaldeko herrialdeetan. Familia
hauek, ekoizpen baliabideetara geroz eta
zailagoa den eskuragarritasun batekin bizi
dira.
Egun agintean dagoen nekazal eredua,
nekazaritza
industrializatuarena
da.
Funtsean monolaborantzen nekazaritza
intentsibo bat da. Ekoizpen eredu

neoliberal bat da eta etekin ekonomikoen
ekoizpenean oinarritzen da batez ere,
elikagaiak merkatu askearen merkantzia
bat gehiago izatera pasatzen dira.
Eskaintza-eskarien legeak eta Estatuaren ez
esku hartzean oinarritutako merkatu bat.
Elikagaien esportaziora orientatuta dagoen
eredu bat da.
Eredu honek bere erabilera probatu du,
etekin ekonomikoak ekoizteko gutxiengo
batentzat, baina antzua izatea erakutsi du
herrien elikadura bermatzeko garaian,
Hegoaldeko herrialdeak bultzatuak izan
baitira:

Herriak behar dituen oinarrizko
elikagaiak ekoizteari uztera.

Esportaziorako (kafea, kakaoa …)
ekoizpenari lehentasuna ematea
laborantzen
kalterako,
autokontsumoa
eta
bertako
kontsumoarentzat.

Elikagaien inportazioetan beraien
menpekotasuna handitzea.

sektore hau liberalizatzeko neurriak ezarri
ditu. Neurri hauen ezarpenak, MMAk
sustatutako politikak pertsona ekoizle gutxi
batzuei mesede egiten diotela eta bertako
nekazal ehuna ahultzen duela erakutsi du.
Honekin batera, herrialde industrializatuei
lagundu zaie. Herrialde hauek beraien
nekazal soberakinak, bertako prezioak
baino askoz baxuagoan esportatu dituzte,
diru laguntzak jasotzen dituztelako. Modu
honetan, pobretutako herrialdeetako
nekazal ehuna ahuldu da.
MMAren politikaz gain, eskualdeko beste
itun batzuk merkatuen liberalizazio teoriko
honen alde egiten dira.

Pobretutako herrialdeetan eredu honen
eraginez ondorio larriak ematen ari dira.
Esportaziora orientatuko eredua oso ahula
den eredua da, diru laguntza handiak
jasotzen dituzten, Iparreko herrialdeetako
nekazaritzekin lehiatu behar izaten du.
Baliabideen kontrola lur-jabeen eta
transnazionalen eskutan dago, dirusarrerak ez dira nahikoa elikagaien
erosketa ziurtatzeko …
Eredu
honek
nekazalgoa
ekoizpen
baliabideetatik urruntzen du eta hiri
gunera emigratzera behartzen ditu lana
bilatzeko. Herri askoren kulturaren zati
handi baten galera sortzen ari da, elikadura
eta
elikagaiak
prestatzeko
modua
kulturaren zati oso garrantzitsua baitira.
Ondorio ekologikoak ere ematen ari dira:
kutsadura, lurra agortzea, desertifikazioa
eta bioaniztasunaren galera.
Horrez gain, nazioarteko nekazal politikek
ere gosearen munduko egoera honetan
eragin
indartsua
dute.
Munduko
Merkataritza
Antolakundeak
(MMA)
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Mugimenduaren jatorriak

edo
Munduko
Dendaren
(Bidezko
Merkataritzakoa bakarrik) hasiera bezala,
1969 urtean Breukelen-en zabaldua.

Bidezko Merkataritza mugimenduaren
hastapenak, pobreziari eta Hegoaldeko
herrialdeetako garapean, nazioarteko
merkatuan desberdintasunek sortzen
zituzten eraginari buruzko hausnarketaren
inguruan aritzen ziren, ekimen multzo
zehaztugabe batean bilatu behar dira.

Dena dela, ekimen hauetan Bidezko
Merkataritzazko oso garrantzitsuak diren bi
alderdi aurkitzen ditugu, alde batetik Ipar
eta
Hegoaren
artean
dauden
desberdintasunen analisia, eta bestetik,
desberdintasun hauek konpontzeko eredu
alternatibo bat eraikitzeko beharra.

Autore desberdinek, 1964 urtean Nazio
Batuen Merkatua eta Garapenari buruzko
hitzaldian “Merkatua, Ez Laguntza”
lemapean, Hegoaldeko herrialdeetako
ordezkariek, ekoizleei Iparreko merkatuan
baldintza berdinetan barneratzeko aukera
ematea aldarrikatzera eraman zuten
hausnarketa hau aztertu zuten.

Gendron-en arabera, Bidezko Merkataritza
mugimendua egun ezagutzen dugun bezala,
lau korronte desberdinetatik hornitu da.

Bidezko Merkataritza aztertzen.

Ekimen hauen artean hiru ekimen sortzaile
nabarmentzen
ditugu,
EBetako
mugimendu anarkista eta Edna Ruth
Byler-en ekimena eta Oxfam-en eta
Holandan Bidezko Merkataritzako lehen
dendaren irekieraren eragina.
Mugimendu anarkistak EBetan denda bat
eraiki zuen “prezioa kostua da” lemapean,
ez-irabazien baizik beharrak betetzea duen
eredu ekonomiko bat eraikitzen hasteko
asmoarekin.
Edna Ruth Byler-ek burututako paperari
dagokionez, Puerto Rico-ra egindako
bidaian ikusi zuen pobreziak sortutako
eragin handian eta garapenean dauden
herrialdeetako
artisauei
aukera
ekonomikoak
eskaintzeko
dituen
ekimenetan zentratzen da, merkatu bereizi
bat sortzetik abiatuz1.
Lerro honetan, 60. hamarkadan, Erresuma
Batuan OXfam UK txinatar errefuxiatuek
elaboratutako produktuak merkaturatzen
hasi zen. Aldi berean eta Holandatik,
erakunde
katolikoak
Hegoaldeko
produktuak saltzen hasi ziren postatrukean, ondoren lehenengo “World Shop”

1.

Lehenengoa
mugimendu
kooperatiboarekin erlazionatzen da
eztabaidarik gabe.

Bigarren korronteak karitatezko
mugimenduekin erlazionatzen da,
hauek beraien maila gorena II
Munduko Gerran bilatu zuten.
3. Hirugarrenak
elkar
truke
solidarioei egiten dio erreferentzia.
Hauek, politikoki eta ekonomikoki
marjinatuak zeuden Hegoaldeko
lurraldeetako
produktuak
inportatzea
bilatzen
zuten,
mugimendu
politiko
eta
solidarioetatik
sortu
ziren.
Interesgarria da antzematea elkar
truke solidario hauek ez zirela
misio erlijioen logikapean bakarrik
oinarritzen, kapitalismoari eta
neoliberalismoari uko egiten zioten
eta honen aurrean alternatibak
eskatzen
zituzten
pertsona
militante haientzat salaketa tresna
bezala erabiliak izaten hasten dira.
4. Azkenik, 1960 urtearen amaieran,
nazioarteko garapen agentziek eta
erakunde erlijiosoek hedatutako
“garapeneko
merkatua”,
Hegoaldeko pertsona ekoizleei
“zaintzean” ezaugarritzen zen
ekoizteko
eta
esportatzeko
garaian.
2.

1

Ekimena sakonago ezagutu daiteke
http://www.tenthousandvillages.com bisitatuz
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Irudia Mugimenduak Bidezko Merkataritzaren hasieretan

Mugimendu korporatiboa
Karitatezko Merkataritza

Bidezko
Merkataritza

Elkar trukatze Solidarioak
Garapenerako Merkataritza

Iturria: Gendron et. al (2008), p.13. Itzulpen propioa

Bidezko Merkataritza Definizioa
Egun, Bidezko Merkataritzaren inguruan
adostasun gehien duen definizioa, FINEk
sustatua ondorengoa da:
“Bidezko Merkataritza, elkarrizketan,
gardentasunean
eta
errespetuan
oinarritutako elkarte komertzial bat da,
nazioarteko
merkatuan
berdintasun
handiagoa bilatzen duena. Garapen
iraunkor baten alde egiten du, merkatuko
baldintza
hobeagoak
eskainiz
eta
ekoizleen eta marjinatutako langileen
eskubideak bermatuz, bereziki Hegoaldean.
Bidezko
Merkataritzako
erakundeek,
kontsumitzaileen laguntzarekin, ekoizleei
laguntza ematen diete modu aktiboan,
sentsibilizatu egiten dute eta kanpainak
garatzen dituzte, nazioarteko merkatuaren
arau eta praktiketan aldaketak lortzeko”.
Hastapenak
Bidezko Merkataritzak benetan pertsonen
eta
herrien
garapenerako
eta
ahalduntzerako balio izateko, Bidezko
Merkataritzako produktuen ekoizpenak eta
merkaturatzeak bete behar dituen
irizpideak ezarri dira:

1.
Lan baldintza duinak, Lanaren
Nazioarteko Erakundearen hitzarmenekin
lerrokatuak
Lan baldintzei dagokionez, kooperatibek
beharrezkoak diren baldintzak ezarri behar
dituzte, Lanaren Nazioarteko Erakundearen
hitzarmenak bete daitezen.
Horrez gain eta honekin lotuta, prezio
justuak ekoizpen kostuak eta gastu
orokorrak bete behar ditu, baita soldata
duin bat eman ere. Horretarako, Bidezko
Merkataritzaren
kooperatiba
eta
inportatzaileen artean negoziazio ariketa
egin
beharra
dago,
berdintasun
terminoetan.
2.
Gaitasunak
eraikitzea,
komunitateen baldintzak garatuz eta
hobetuz, hauen etekinen zati bat gizarte
proiektuetara bideratuz.
Kooperatibak
lortutako
Bidezko
Merkataritzako produktuen salmentaren
etekinen
portzentaje
bat,
bere
komunitatean
burutzeko
gizarte
proiektuetara bideratu behar dira.
Proiektu hauek, komunitateak berak
behatutako beharrak betetzera bideratuta
daude. Hainbat gai lantzen dira proiektu
horietan:
prestakuntza,
hezkuntza,
komunitatearen azpi egitura (ura, argia),
osasuna, lan prestakuntza, etab.
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Modu honetan, Bidezko Merkataritzak
eragin zuzena du Hegoaldeko kooperatiba
hori ezartzen den komunitatean, bere
garapenari laguntza emanez.
3.
Aurrefinantzaketa, epe luzeko
merkaturatze harremanak eta prezio
justua.
Inportazioaren %50 aurre finantzatzen da,
ekoizleek beraien ekoizpen kostuei aurre
egin ahal izateko.
Kooperatibekin harreman egonkorrak eta
epe luzerakoak sustatzen dira, hauek
benetan beharrezkoak diren baldintzak
izatea posible egiteko, garapen endogeno
prozesu bat hasteko.
Prezio Minimoak (PM), bai ekoizpen
iraunkor prozesuak ekiteko garaian
izandako batez besteko kostuak, bai
ekoizleak merkatura sartzeko posible
egiten dieten kostuak jasotzen ditu.
Lortutako prezio hau merkatuan dagoen
prezioa baino txikiagoa izatea gertatzen
bada,
pertsona
ekoizlearentzat
onuragarriena dena aplikatuko da.
PMren barruan hobari bat barneratzen da
(Fair Trade Premium). Hobari hau bertako
garapena sustatzen duten ekintzetara
bideratu behar da (adib, ikastetxeen
sorrera, etxebizitzen zahar berritzea,
osasun zentroen sorrera, etab.).
Prezio minimoak aldizka berrikusi egiten
dira, edo ekoizle taldeek eskatzea adosten
dutenean.
Nolanahi
ere,
prezioen
berrikuspena eskatzeko ezarrita dauden
pausu multzo bat daude, ondoren azaltzen
direnak: (1) berrikuspenaren eskaera, (2)
eraginaren
definizioa,
(3)
bideragarritasunari buruzko ikerketa, (4)
feedback eta interes taldeekin kontsulta, (5)
onarpena eta azkenik, (6) PMaren ezarpena.
4.
Ingurumenari,
kulturari
eta
ekoizpen sistema tradizionalei errespetua.
Ohiko ekoizpen sistemak berreskuratzen
dira eta kafea eta panela bezalako
produktu
ekologikoen
ekoizpenak
garrantzia handia hartzen ari da. Ehunen

sektorean, kooperatiba desberdinek kotoi
organikoaren ekoizpen bat gauzatzen ari
dira.
5.

Haur esplotazioaren debekua.

Oro har, haurrek ez dute lanik egiten
ekoizpenean. Urteko denboraldi zehatz
batzuetan beraien familiarekin kolaboratu
dezakete ekoizpenaren zeregin zehatz
batean (adibidez, uzta garaian), baina
beraien
hezkuntza
garapen
fisikoa
arriskuan jarri gabe.
6.
Parte hartze demokratikoa erabaki
hartzean eta funtzionamenduan.
Kooperatibak, ekoizleek erabakietan boza
eta botoa izatea posible egiten dituzten
egitura demokratikoak izan behar dituzte.
7.
Genero berdintasuna, gizon eta
emakumeen arteko berdintasuna soldatan,
hitzean eta botoan.
Bidezko
Merkataritzako
kooperatiba
batean lan egiteak, emakumeari lan seguru
eta errespetagarria eskaintzen dio, bere
familia rola produkzio-rolarekin konbinatu
dezakeen lana.
Emakumeek ordezkaritza dute, ahotsa eta
botoa
kooperatiben
egitura
demokratikoetan. Kooperatibek, gizon eta
emakumeen artean soldata berdintasuna
izatea sustatu behar dute.
Oro har, kooperatibetan emakumeek eta
gizonek soldata berdina jasotzen dute lan
berdina egiteagatik. Hala ere, oraindik ere
soldata diskriminazio kasuak ematen dira,
emakumeek batzuetan, gizonek burutzen
dituzten lanak baino gutxiago ordainduak
izaten diren lanak garatzen dituztelako.
8.

Kalitatezko produktuak.

Erabilitako lehengaiak kalitate oso altukoak
dira. Adibidez, merkaturatzen den kafearen
zati handi bat arabiarra da eta
txokolateetan ez dira kakaoaren ordezkoak
diren gurinik erabiltzen.
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Inportatzaileek kooperatibei prestakuntza
ematen die, Iparreko merkatuetan dauden
kontsumo joerei buruz.
9.
Kontsumitzaileei
informazioa eskaini.

produktuaren

Salmenta
puntuan
kontsumitzaileek
informazioa eskura dezakete, ekoiztu duen
kooperatibari buruz eta kooperatiba
horretan
erabili
dituzten
ekoizpen
baldintzei buruz.
10.

Gardentasuna eta kontuak ematea

Gardentasunak Bidezko Merkataritzaren
euskarrietako bat izan behar du,
inportatzaileek beraien irabaziei eta
salmentei buruz informatzen diote bidezko
merkataritzaren estatuko koordinatzaileari.
Bidezko Merkataritzaren aktoreak
Pertsona Ekoizleak
Talde honen definizio bat bilatzen eta
irizpideak bateratzeko asmoz, Fair Trade
Labelling Organization (FLO) erakundeak
“estrukturalki esku lanaren menpekoak ez
diren pertsona haiek dira, eta beraien
negozioa kudeatzen dute, nagusiki beraiek
duten lan indarrari eta beraien familiakoen
indarrari esker“ erabiltzen du talde honi
buruz hitz egiteko. Nolanahi ere,
tradiziozko merkatuaren ohiko kanaletatik
baztertuak izaten diren eragileak dira.
Mundu mailan, beraien negozio txikiei
esker 2000 milioi pertsona bizi irauten
direla kalkulatzen da. Gehien pobretutako
Hegoaldeko herrialdeetan, aurretik aipatu
dugun irabazi iturria duen populazioaren
portzentajea, populazio osoaren %70a
gainditzen du. Eskualde hauen testuinguru
sozioekonomikoak benetako ahalduntze
bat izatea eragozten du, Bidezko
Merkataritza duten garapen bide oso
garrantzitsua
bilakatuz,
ondorengo
arrazoiak kontutan hartuz:
Nekazal produktuen kasuan,
Bidezko Merkataritzak uztaren portzentaje

bat aurretik ordaintzeko aukera ematen du
-%60 arte-, modu honetan ekoizleek
finantzaketa autonomian irabazi egiten
dute, askotan jasan behar izaten duten
gain zorpetzea ekiditen baitute.
Bidezko Merkataritzak prezio
minimo bat bermatzen du, espekulazio
kapitalistatik kanpo dagoena eta askotan
Hegoaldeko herrialdeei astintzen dieten
natura hondamendien eraginak leuntzeko
balio du.
Ekimen hauetatik lortutako
etekinen zati bat, ekimen berean eta
komunitatean inbertitzera bideratu behar
da, modu honetan indar instituzional
etengabe bat sortuz.
Bere antolaketari dagokionez, ekoizle txiki
asko
kooperatibetan
biltzen
dira
ekoizpenerako
eta
merkaturatzeko
hautabide berriak bilatzeko helburuarekin.
Lehen graduko kooperatibak bazkideak
pertsona fisikoak diren haiek dira, bigarren
graduko kooperatibetan aldiz, bazkideak
beste kooperatiba batzuk dira.
Garapen
profesionalean,
pertsona
ekoizleen ardura eta ezaugarri aniztasun
handia dago, zer lan egiten duten kontutan
izanik (elikadura, artisautza eta baita harri
bitxiak ere). Era berean, lan egiteko
moduari dagokionez, eragin nabarmena
dago
prozesuen
estandarizazioari
dagokionez, ziurtatuta dauden erakunde
haietan. Hala ere, prozesu honek
suposatzen duen kostuekin aurrera egin
ezin duten erakundeak ere badaude, hauek
estandarrak berdin mantentzen dituzte.
Nolanahi ere, eta Bidezko Merkataritzako
Munduko Erakundearen Zuzendariak,
Carola Reitnes-ek, baieztatzen duen bezala,
Bidezko
Merkataritza
“produktuak
eskuratzea” baino haratago doa. “Ekoizle
txikiekin
epe
luzerako
erlazioak
eskuratzean” datza.
Ekoizle txikiak Bidezko Merkataritzako
benetako esentzia direla uste dugu, eta
hauek kooperatiba eta elkarteetan
taldekatzea,
Bidezko
Merkataritza
mugimenduaren arrakastaren ebaluazio
logiko bat da. Baina hala ere, Bidezko
9

Merkataritzako
Ekoizle
Txikien
Latinoamerikar
eta
Karibeko
Koordinakundeak (CLAC) jasotzen duen
bezala,
Bidezko
Merkataritzaren
arrakastaren
ondorio
bezala,
mugimendutik kanpo dauden beste eragile
batzuk (hainbat enpresa transnazional)
kontzeptu hau maneiatzen hasi dira modu
zabalago eta distortsionatuago batean2.

kontinentalak
(Merkaturatze
Komunitarioko Latinoamerikar Sarea –
RELACC-, Bidezko Merkataritzako Ekoizle
Txikien Latinoamerikar eta Karibeko
Koordinakundea –CLAC-, Cooperation for
Trade in Africa –COFTA-, edo Asia Fair
Trade Forum).

Ondorengo irudiak Bidezko Merkataritzako
produktuek jarraitzen duten ibilbidea
islatzen du, ekoiztuak diren une beretik eta
kontsumitzaileen eskutan jartzen diren arte.

Atal hau European Fair Trade Association
(EFTA) aztertzen hasiko gara, ondoren
WTFOrekin eta Fair Labelling Organizationekin (FLO)jarraitzeko.

Bidezko Merkataritzako Elkarteak

Bidezko Merkataritzako produktuen
ibilbidea

Erakunde ekoizleen sareak
Bidezko Merkataritzako ekimen txikien zati
handi bat eskualdeko sareetan taldekatzen
dira, beraien gaitasuna handitzeko,
laguntza teknikoa jasotzeko eta azken
batean, denboran zehar sendotasun
instituzional bat eta iraunkortasuna
lortzeko.

EFTA bederatzi europar herrialdeetan
(Austria, Belgika, Frantzia, Alemania, Italia,
Holanda, Espainia, Suitza eta Erresuma
Batua) lan egiten duen, Bidezko
Merkataritzako hamaika inportatzaileen
elkarte bat da. EFTAren helburua beraren
erakunde kideei euskarria ematea da
hauen lanean, topaketa eta koordinazio
puntuak bilatuz. Informazioaren elkar
trukaketa eta sarearen sorrera errazten du,
proiektu komunetatik abiatuz. Horrez gain,
ikerketak ere burutzen ditu eta Bidezko
Merkataritzako produktuen hornitzaileen
eta bere erakunde kideen artean elkar
trukaketa errazteko sistemak ezartzen ditu.

Sare desberdinak aurkitzen ditugu eta
ekintza eremu desberdinak dituztenak.
Hori
horrela
izanik,
produktuetan
zentratzen diren sareak aurki ditzakegu
(Cafeycaffe sarea –Guatemala-), sare
nazionalak (Fair Trade Forum India,
PROCOSOL Panama, etab.) eta baita sare
2 Víctor Pérezgrovas-ek azaldutako Adierazpena, Bidezko

Merkataritzako Ekoizle Txikien Latinoamerikar eta Karibeko
Koordinakundeko Presidentea, 2006 urteko martxoak 26an,
Tuxtla Gutiérrez-en, Txiapas, Mexiko.
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Bidezko
Merkataritzako
hornitzaileen jatorria EFTAn
Produktu
mota/

produktuen

Elikadura Ez Elikadura
Produktua Produktua

Kontinentea
Afrika

%24

%25

Asia

%13

%49

Latinoamerika %56

%23

Nahastea

%3

%7

Iturria: EFTA (www. http://www.europeanfair-trade-association.org)
EFTA-k finantzaketa bere kideen kuota
ordainketan aurkitzen du, eta hauek
salmenta mailaren arabera proportzionalak
dira. Ondoren EFTA-ko partaide diren
kideak zerrendatzen dira.

Bidezko Merkataritzaren
Erakundea (WTFO)3

Nazioarteko

Bidezko
Merkataritzaren
benetako ahotsa
izateaz eta
Bidezko
Merkataritzako
baloreen
zaindaria4 izateaz
harro dago.
Bere helburua ekoizle txikiei beraien bizitza
baldintzak hobetzea da, merkaturatuko
sarbidea
erraztuz,
looby
politiko
kanpainetatik, marketin eta monitore

3

WTFO eta Fair Labelling Organization (FLO) Bidezko
Merkataritzaren mugimenduaren erakunde bakarrak dira,
beste erakundeengan ekintza ziurtatzaileak egitea
aztertzen dutenak. Produktu batean WFTO edo FLOren
logoa agertzeak, ezarritako irizpideak betetzen dituenaren
sinonimoa da.
4 http://www.wfto.com/

kanpainetatik abiatuz. Elikagaiak ez diren
produktuetan zentratzen dira.

WFTOn aurkitzen ditugun eragile kide 5
desberdinak ondorengoak dira:
Bidezko
Merkataritzaren
Erakundeak: Bidezko Merkataritzari lotua
hitzaren bere zentzu zorrotzean. WTFOrengatik horrela ziurtatuak izateko Bidezko
Merkataritzarekin duen konpromisoaren
nabaritasunak egon behar dute (Bidezko
Merkataritzako produktuen diru sarrerak,
diru sarrera orokorren %50 edo handiagoa
izan behar dute)
Bidezko
Merkataritzako
Sareak: Legezko entitateak dira eta bere
helburu nagusia, Bidezko Merkataritza
maila nazional edo nazioarteko mailan
sustatzea da.
Bidezko
Merkataritzaren
laguntzarako
erakundeak:
Bidezko
Merkataritzako erakunde hauek merkatutransakzio ekintzak egin ez arren,
mugimenduan zeharka nahasten dira
Bidezko Merkataritzaren sustapena eta
laguntzaren bitartez (lobby erakundeak,
aholkularitza erakundeak etab.).
Erakunde elkartuak: kategoria
honen barruan Bidezko Merkataritza
sustatzeko interesa duten erakunde
nazional edo nazioarteko erakunde haiek
sartzen dira, adibidez, emaile erakundeak
bezala.
Pertsona indibidualak, egiten
duten
sustapen
ekintzengatik
nabarmentzen
direnak(
ikertzaileak,
idazleak, eta azken finean, Bidezko
Merkataritza eremuan adituak diren
pertsonak
WTFOk,
merkatura sarrerak erraztea,
lobby ekintzak etab. burutzen dituen
ekintzetatik haratago, monitoreo eta
egiaztapen ekintzak nabarmendu nahiko
genituzke.
Ekintza
hauek
Bidezko
5 Erakunde hauek WFTOren kide izateko, kide-tasa bat
ordaindu behar dute, tasa hau salmenten arabera ezartzen
da.
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Merkataritzako Nazioarteko Erakundearen
marka erabili ahal izatea posible egingo
diote, Bidezko Merkataritza mugimendura
zedarritua dagoen erakunde bati.
WTFOren kide izan nahi duten erakunde
haiek monitoreo fasea gainditu behar dute,
fase honetan Bidezko Merkataritzaren
mugimenduarekin duten beraien alienazioa
azaltzen saiatzen da. Monitoreo ekintzak
hiru fase dituzte (batzuetan lau fasetara
zabaldu daiteke):
1.
Autoebaluazioa (ingeleseko Self
Assesment
Report
[SAR]):
Bidezko
Merkataritzaren
10
printzipioetan
oinarritutako aurretik zehaztutako galdera
multzo baten oinarrian, erakundearen
heldutasun gradua ezagutzean datza
Bidezko Merkataritzari dagokionez.
2.
Berrikuspena eta atzeraelikadura:
SAR
hauek
WTFOko
monitore
departamenduak berrikusten dituzte, eta
hauek autoebaluazioa atzeraelikatzen dute,
modu honetan trinkotasuna eta kalitatea
bermatuz bertan.
3.
Ebaluazioa:
SAR
eta
atzeraelikadura, Bidezko Merkataritzaren
monitoreo ezagutza zabalak dituzten
kanpoko langileen esku jartzen dituzte, eta
hauek 10 printzipioen betetzearen
funtzioan ebaluatzen dituzte. Gainditzeko
puntuazio minimo bat eskatzen da.
4.
Kanpoko
egiaztapena:
desadostasunak konpontzeko beharra
dagoenean edo SAR-ei dagokienez kexak
existitzen diren kasuan emango da.
Egiaztapen prozesuari dagokionez, egun
WTFO Bidezko Merkataritza Iraunkorraren
Kudeaketa Sistemaren (Sustainable Fair
Trade Managament System [SFTMS]) 3.
Zirriborroa elaboratzen ari da.
SFTMSaren
azpian
dagoen
ideia
ondorengoa da: kide diren erakundeek
(ekoizpen ekimen txikietatik abiatuz,
inportatzaileetara)
Bidezko
Merkataritzaren printzipioekin alienatuta
dagoen kudeaketa sistema bat hartzea
progresiboki, eta bere gaitasun eta
testuinguruetara egokituz. Erakundeak

eragina duen edo eragiten duen ekintza
guztiak egiaztatzen dira.
Kudeaketa sistema honetara heldu nahi
duen erakundeak eskakizun multzo bat
bete behar ditu, hauen artean: bere
Misioan Bidezko Merkataritzarekin duen
konpromisoa; prezioa nola ezarri behar
direnari buruzko prozesu bat idatzia izatea;
interes taldeekin komunikazio konstante
bat ziurtatzea; eta azken batean, Bidezko6
10 estandareak betetzea.
Kanpo ikuskapen prozesu baten ondoren,
emaitza positiboa den kasuan, 3 urteetan
zehar WTFO marka bere produktuetan
erabiltzeko lizentzia izango du.
Fair
Labelling
Organization
(FLO)
erakundearen misioa ekoizle kaltetuenak
kontsumitzaileekin
konektatzea
da,
bidezko merkataritza
sustatu eta pertsona
ekoizleei pobreziari
aurre egiteko tresna
eraginkorrak
eskaintzea da.
FLO
nagusiki
elikadura produktuak eta lehen gaietan
(bananak, kafea, kotoia, etab.) oinarritzen
da.
FLO 24 kidez osatuta dago (19 ekimen
nazionak, 3 ekoizleen sareak eta 2 kideen
elkarteak):
Ekimen nazionalak 7 : Iparreko
herrialdeetan
Bidezko
Merkataritza
sustatzeko tresna desberdinak erakusten
dituzte. Beraz, dagokien ekimen nazionalek
ondorengoak dira: herritarrak sentsibilizatu
Bidezko Merkataritzak dituen onuren buruz,
produktu horien kontsumoa handitu eta
Bidezko Merkataritzaren koordinazioa
6

STMSren Bigarren Zirriborroa ondorengo loturan eskura
daiteke
http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=898&Itemid=303
7

Espainiaren kasuan informazioa zabaldu daiteke
www.sellocomerciojusto.org
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hobetu nazional eta nazioarteko mailan eta
FLO zigiluaren erabilera zuzena zaindu,
horretarako dira lizentziak ematen
dituztenak zigiluaren erabilerari buruz,
enpresa pribatuen eskutik. Espainiaren
kasuan, ekimen nazionalaren barruan
entitate
bazkideak
eta
entitate
kolaboratzaileak aurkitzen ditugu:

Eskubide
osoko bazkideak: batzar nagusian ahotsa
eta botoa duten erakundeak, ibilbide
aktibo eta ezagutu batekin Bidezko
Merkataritzaren bultzadan. Espainian,
erakunde bazkideak hauek lirateke:
Alternativa
3,
Caritas
Espainia,
Kontsumitzaileen
eta
Erabiltzaileen
Konfederazioa (CECU), Ekologia eta
Garapena Fundazioa, Garapenerako eta
Lankidetzarako Etea Fundazioa, IntermonOsfam eta CLAC.

Bazkide
kolaboratzaileak: batzar nagusian ahotsa
dute
baina
ez
botoa.
Bazkide
kolaboratzaileak pertsona fisikoak edo
juridikoak izango dira, beraien aginpide
moralari eta ospeari jarraiki Elkartea
aholkatzea onartzen dute.

Ekoizleen
sareak:
ekoizle
txikiak biltzen dituzten eskualdeko sareak
dira. Bere misioa, pertsona ekoizleen
ordezkari organoetan bihurtzea da, Bidezko
Merkataritzaren estandareak ezarri behar
diren unean beraien ahotsa kontutan
hartzen dela ziurtatuz. Horrez gain, bertako
ekimenak indartzeko asmoz laguntza
teknikoa eskaintzen dute. Egun, Fairtrade
Africa 8 , Bidezko Merkataritzako Ekoizle
Txikien Latinoamerikar eta Karibeko
Koordinakundeak (CLAC) 9 eta Asiako
Ekoizleen sareek (NAP)10 osatzen dute.
Elkarte
kideak:
ekimen
nazionalak bezala funtzionatzen dute,
duten desberdintasun bakarra, FLOren
kasuan markaren erabilera lizentzia berak
ematen du zuzenean.

8

http://www.fairtradeafrica.net/
http://clac-comerciojusto.org/
10
http://www.fairtradenap.net/

Fairtrade
zigiluarekin
ziurtatutako
erakunde ekoizle batean bihurtzeko
beharrezkoa da ikuskapen prozesu bat
gainditzea, hainbat auditoriekin osatuz.
Auditoria
hauek
FLO-CERT
(FLO
erakundearen organo independentea)
organoak burutzen dituzte, beste zenbait
gauzen artean lortutako gizarte eta
ingurumenaren
irizpideen
betetzea
ziurtatzen dute.
Auditoriaren ondoren, 4 eta 6 egunen
artean iraun dezakeena, epaia ematen da,
eta estandare guztiak betetzen diren
kasuetan Fairtrade egiaztapena jasotzen
dute.

Inportatzaileak
“Erakunde ekoizleei produktuak erosten
dizkieten erakundeak dira, adostasunean
ezarritako prezio bat ordainduz, baldintza
duinetan bizitzea posible eginez eta
hezkuntzako aukera berrietara eta garapen
ekonomiko
eta
sozialaren
aukera
berrietara sartzea. Horrez gain, ekoizleei
beste modu batean lagun diezaiekete,
adibidez,
ekoizpena
aldez
aurretik
finantzatuz, produktuen hobekuntzarako
aholkatuz, aholkularitza teknikoa eta
kudeaketa
aholkularitzarekin,
etab.
Merkataritza
harremanetan
irizpide
etikoak
barneratzeko
beharra
aldarrikatzera
zuzenduta
dauden
sentsibilizazio kanpainetan ere parte
hartzen dute”11.
Espainian bederatzi inportatzaileek egiten
dute lan, bakoitza bere identitatearekin:
Adsis-Equimercado, Alternativa 3, COPADE
(Garapenerako Merkataritza Fundazioa),
Espanica, Vicente Ferrer Fundazioa, IDEAS
(Ekonomia Alternatiboa eta Solidarioaren
Ekimenak), Intermón Oxfam, MERCADECO
(Lankidetza eta Garapeneko Merkatua),
Xarxa de Consum Solidari (XCS).
Nolanahi ere, Bidezko
inportatzaileek:

Merkataritzako

9

11 Definizioa Estatuko Bidezko Merkataritza
Koordinakundearen arabera
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Ekoizleekin
harreman
zuzena
bilatzen dute, azken prezioa garestitzen
duten, behar ez diren bitartekari irudiak
ezabatuz.

Prezio justu bat ordaintzen dute:
ekoizpen kostuak kitatzea (lehengaiak,
esku-lana) eta ekoizleari tarte bat ematea
bere
komunitatea
edo
erakunde
ekoizlearen
garapenean
inbertitzeko
aukera izateko (iraunkortasuneko-plusa).

Inportazioaren
%50
aurre
finantzatzen dute gutxienez.

Epe luzeko harremanak laguntzen
eta errazten dituzte ekoizleekin.

Harreman komertziala izateaz gain,
inportatzailea produktuen garapenerako
eta
merkatu
berrietara
sartzeko
aholkularitza eta trebakuntza emateko
konpromisoa hartzen du.

Gardenak dira eta produktuen
jatorriari buruz informatzen diete dendariei.

Sentsibilizazio ekintzak eta presio
politikoa burutzen dute.
Bidezko Merkataritzako Dendak
Bidezko Merkataritzako dendak, Bidezko
Merkataritzako produktuen banaketa kanal
nagusienak dira, eta nolabait, Iparreko
pertsona kontsumitzaileekin zikloa ixten
dutenak dira. Lehen NEWS sarean
(European
Network
Worldshops)
multzokatuak izan ziren, baina WTFOEuropagatik bereganatua izan zen.
Gaur egun, WTFO-Europa, Europan dauden
salmenta puntuei buruzko informazio
bilketa prozesu batean dago. Azken
helburua denda guztien interesak elkartzea
da, beraien ekintzak koordinatzen saiatzea
eta azken batean, Bidezko Merkataritza eta
dendetan egiten den lana bultzatzea.

Bidezko Merkataritzako Banaketa Kanalak
%3 %3

%6

%1

%17

%8

%12

%50

Beste txikizkariak
BM Dendak
Supermerkatuak
Belar-dendak eta produktu ekologikoen dendak
Ostalaritza
Vending
Atzerria
Beste banatzaileak

Iturria: SETEM (2009)

Bidezko Merkataritzako dendek hiru
funtzio nagusi egiteagatik nabarmentzen
dira
(saldu/
informatu/
sentsibilizatu&salatu), horretarako hainbat
irizpide bete behar dituzte, horien artean:
pertsona ekoizleen egoera hobetzeko eta
politika
nazional
eta
nazioarteko
politiketan eragiteko kanpainetan parte
hartzea; beraien egitura eta ekintzetan
irekiak eta gardenak izatea; dendetako
arreta pertsonek egitea, bai langilea edo
bai
boluntarioa
izanik,
Bidezko
Merkataritzaren
helburuarekin
konprometitua; eta dendetan lanean
dauden pertsonak beraiei eragiten dieten
erabakietan parte hartzea.
Espainian, 1986 urtean (europar beste
herrialdeekin
alderatuz
atzerapen
handiarekin) Bidezko Merkataritzaren
lehen bi dendak ireki ziren Emaús Gizarte
Fundazioaren eta Sandino Kooperatibaren
(egun IDEAS) eskutik. Geroztik, Bidezko
Merkataritzaren
denden
hazkundea
etengabea izan da, urteko batez besteko 7
denden irekiera emanez (SETEM, 2009).
Bidezko Merkataritzan espezializatuta
dauden denda kopuru handiena aurki
ditzakegun erkidegoak Katalunia, Andaluzia
eta Madrilgo Komunitateak dira besteak
14

beste, Euskal Autonomia Erkidegoarekin
jarraituz.

Herri-administrazioak
Azken urte hauetan, agenda politikoan
Bidezko Merkataritzaren barneraketarako
pausu sendoak ikusten ari dira. 1999
urtean Europako Batzordeak Bidezko
Merkataritzaren aldeko komunikazio bat
hartu zuen, ondorioz Bidezko Merkataritza
zuzendaritza,
txosten eta ebazpen
desberdinetan barneratu zen. 2006 urtean
Europako
Parlamentuak
Bidezko
Merkataritza eta Garapenari buruzko
2005/2245[INI] zenbakia duen Ebazpena
onartu zuen, Bidezko Merkataritza
sustatzeko
helburuarekin,
laguntza
publikoa handitzeak duen garrantzia
azpimarratuz.

Bidezkoaren aldeko
sinadura. Durango,
Donostia.

Beste aldetik, erosketa publikoaren
bolumenek Europar Batasunean BPGren
%16 inguru adierazten dute, ondorioz
gizarte irizpideak barneratzeko eragin
potentziala benetan oso esanguratsua da.

Herri-administrazio asko dira beraien
erosketa ekintzetan 12 dagoeneko gizarte
klausulak barneratu dituztenak, baina
oraindik asko dago egiteko.
Eta zehazki, guk, herritarrak puntu honetan
zerbait egiteko aukera dugu, herriadministrazioei presioa egiteko aukera
dugu, beraien kontratazio prozesuetan
Bidezko Merkataritza kontutan har dezaten.
Honetarako, Herri Legegintza-Ekimena (HLE)
dago, hainbat muga dituen prozesu bat
izan arren, beste hainbat alderdi
Parlamentuan tratatuak izatera hel
daitezkeela posible egiten du.

konpromesuaren
Getxo, Bilbao,

Geroztik, bertako herri-administrazio ugari
izan dira beraien agendan Bidezko
Merkataritza barneratu dutenak. Herriadministrazioek beraien erosketa publiko
prozesuetan, irizpide etiko, sozial eta
ingurumenezkoak barneratu behar dituzte
eta gure ikuspuntutik, bi dira oinarrizko
arrazoiak.
Alde
batetik,
herri-administrazioek,
teorikoki
demokratikoak
diren
mekanismoetatik abiatuta aukeratuak izan
direnak, adierazgarri eta sentikortzaile
osagai indartsu bat dute herritarren artean.
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Informazio gehiagorako ikus hurrengo blog-a
http://compraresponsable.wordpress.com/
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Gosearen aurkako borroka: Elikadura
Burujabetza eta Bidezko Merkataritza
Elikadurarako eskubidea, gosea, elikadura
segurtasuna eta Elikadura Burujabetza
Elikadura, behar fisiologiko bat izateaz
gainera, Giza Eskubide Unibertsala da,
1948 urtean Giza Eskubideen Adierazpen
Unibertsalean horrela onartua izan zen,
Nazio Batuen eskutik13.
Oinarrizko eskubide honek, beharrezkoak
diren mantenugai guztiak ematen diten
elikadura bati egiten dio erreferentzia,
garapen fisiko eta mental zuzena lortzeko
bizitzaren etapa desberdinen arabera,
baldintza
kultural,
sozial
eta
ekonomikoetara egokituz, baita espazio
eta denbora zehatz batera ere.
Gainontzeko Giza Eskubideak bezala,
borroka sozialen prozesuen emaitza bezala
lortuak izan ziren hauek bezala,
Elikadurarako Eskubidea besterenezintasun,
unibertsaltasun,
parte
hartzea
eta
berdintasun printzipioetan oinarritzen da.

merkatu globalak bertako merkatuei
ordezkatzen
dieten
neurrian,
monolaborantzek aniztasunaren printzipioa
hausten dute, ezinbestekoa dena edozein
ekosistema
ekologikoki
osasungarria
izateko. Modu honetan sortzen dira
desertu berdeak.
Baina horrez gain, eta Shiva-ri (2001)
jarraituz,
MMAren
merkataritza
akordioetan forma biziei buruzko jabetza
intelektualeko
eskubideak
barneratu
zirenetik, hauetan haziak barneratzen
direlarik, multinazional konpainia oso
kopuru txiki batek hazien inguruko
eskubideak osoki gozatzeko haztegia
eraikitzen da 16 . Askotan, hazi hauek
genetikoki
aldatu
dira
bitarteko
naturalengatik birsortu ezin ahal izateko
(nekazariak haziak lortzera kondenatzen
ditu betirako) eta bakarrik erakunde horiek
sortutako ongarri eta pestizidetara izateko
eraginkorrak. Baldintza hauek nekazariak
zorpetzera behartzen dituzte, egoera
sinesgaitzak ikustera iritsiz. Indian nekazari
emakume eta gizonen suizidio kolektibo
gertaera dramatikoak eman izan dira,
dituzten zorrei aurre egin ezin dietelako17.

Eta zehazki gobernuak dira hauek
errespetatzeko, babesteko eta bermatzeko
beharra
dutenak,
Giza
Eskubideen
nazioarteko hitzarmenak izenpetu dituzten
neurrian.

Gosea pobreziaren arrazoia eta efektua da.
Ondorioz, pobreziaren aurkako edozein
borroka estrategiak gosearen erauztetik
pasatzen da zalantzarik gabe.

Baina hala ere, askotan gobernu hauek
amore ematen dute interes ekonomikoen
aurrean eta korporazio multinazional
handiek egindako presioaren aurrean14, eta
beraien herritarrak alde batera uzten
dituzte, monolaborantza intentsiboen
ekoizpenean espezializatuz esportatuak
izateko helburuarekin 15 . Hain zuzen ere,

Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen
Erakundearen (FAO) datuen arabera,
munduan 925 milioi pertsona daude
elikatu gabeak, gehienak Hegoaldean bizi
dira, hauetatik %75 nekazal inguruko
langileak dira, emakumeak zein gizonak,
lurraren jabe ez diren langileak, nekazari
txikiak, komunitate indigenak, artzainak
edo arrantzaleak.

13

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak bere 25. Artikuluan
“Pertsona guztiek bizitza maila egoki bat izateko eskubidea du, bere
familiari, osasuni eta ongizatea ziurtatzen dituena, eta bereziki
elikadura, jantzia, etxebizitza, mediku asistentzia eta behar dituen
gizarte zerbitzuak (…)” bezala onartzen du.
14 Munduko elikaduraren katearen zatirik handiena, zeharka edo
zuzenean, bost multinazionalek kontrolatzen dutela estimatzen da.
Lehengaien merkatuaren %70 inguru, eta esportazioaren
laborantzarako erreserbatua dauden lurren %80 inguru enpresa
multinazionalek kontrolatzen dute (ICE, 2002).
15

Peru tipulen ekoizpenean espezializatu da, Brasil agroerregaien
ekoizpenean, lehen mailako elikagai produktuak ordezkatuz. Txinako

Errepublika Latinoamerika eta Afrikan laborantzarako lursail
garrantzitsuak hartzen hasi da, beraien etorkizuneko elikadura
eskaera asetzeko.
16 Hamar multinazionalek bakarrik kontrolatzen dute hazien
munduko merkatuaren %70.
17
Informazioa zabaldu daiteke ondorengo loturetan:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_6897000/68977
32.stm
http://www.diagonalperiodico.net/article3585.html
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Goseari aurre egiteko beharrezkoa da bere
arrazoiak ezagutzea. Paradoxikoa ikusten
da munduan egungo populazioaren ia
bikoitza elikatzeko hainbat elikagai
ekoizten direla jakitea. Beraz, gosea bizirik

Gehien pobretutako herrialdeei ekitera
bultzatu zituzten nazioarteko instituzioek
(Munduko Bankua eta Nazioarteko Diru
Funts esaterako) merkatuen liberalizazioak,

1 Grafikoa. Gosearen banaketa geografikoa (milioika pertsonetan) 2010
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239

578

Garatutako herrialdeak

Ekialde Hurbila eta Afrika Iparra

Ipar Amerika eta Karibea

Afrika subsahariarra

Asia eta Pazifikoa
Iturria: FAO, (2010)

jarraitzea ez da elikagaien gabetasun
zorrotzarengatik.
Gosearen ondorioak jasaten dituzten
herrialde asko hondamendi ekologikoek
(urakanak,
lurrikarak
do
erupzio
bolkanikoak) kalte handiak eragiten
dizkiete, baita gerra gertaerak ere.
Gertaera hauek gogor egiten dutenean eta
goseteak larritzen direnean ere, ezin
daiteke esan gosearen azken errudunak
hauek direnik.
Gosearen jatorri injustizian eta gizarte
bazterketan, bazterketa politikoan eta
ekonomikoan dago. Ekoizpen-bideak oso
gutxitan daude langileen esku, ondorioz ez
dute ura, lurra, haziak, teknologia, etab.
bezalako baliabideak izateko aukerarik. Eta
Vivas-ek (2011) baieztatzen duen bezala
“baliabide naturalen kontrola nork eta
zertarako ekoizten duen ulertzeko giltza
da”.
Horrez
gain,
azken
hamarkadetan
elikagaiak beste merkantzia batean bihurtu
da, bere funtzio nagusia bigarren maila
batean geldituz: gizadia elikatzea.

azpi garapena gainditzeko ustezko
formulamagistrala bezala, herrialde hauei
bidea libre eman zieten diru-laguntza
garrantzitsuak
jasotzen
zituzten
produktuetara eta multinazional talde
handien lehorreratzerako; emaitza edo
ondorioa bertako nekazariaren gogoz
kontrako aldatzea izan zen.
Bestalde, oinarrizko produktuen prezioa
(artoa, garia, etab.18) nazioarteko burtsetan
finkatzen dira, eta burtsako beste edozein
etorkizun bezala, prozesu espekulatiboen
menpe dago. Somalian eta Kenyan
artoaren prezioa %106 eta %55 igotzea
besteak beste 2010 urteari dagokionez edo
Etiopian gariaren prezioak %85 egin zuela
gora egiteko zergatietako bat honek
azaltzen du. Baliabide gutxien dituzten
herriek ezin diete prezioen aldaketa hauei
aurre egin, herri hauen urrakortasuna
handituz.
Azaldu dugun moduan, gosea ez bada
ekoizpenaren arazo bat, elikagai horiek

18

Bidezko Merkataritzari dagokionez testuinguruan jartzen
badugu, kafea edo kakaoa bezalako produktuak ere
barneratu ahal izango genituen.
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lortzeko dagoen zailtasuna baizik, beste
nekazal eta elikadura politika batzuengatik
apustu egitea beharrezkoa da, gizakiak
galdutako zentralitatea berreskura dezan.
Segurtasuna eta elikadura burujabetzaren
printzipioa da.
FAOren arabera, elikadura segurtasuna
pertsonek, hazkuntza eta garapen normala
eta bizitza aktibo eta osasuntsua izateko,
kaltegarriak ez diren eta elikagarriak diren
elikagai nahikoa kantitate lortzeko
segurtasuna dutenean gertatzen da. Beraz,
elikagaien erabilgarritasuna,
egonkortasuna, sarrera, kontsumoa eta
erabilera
biologikoa
intrinsekoki
erlazionatzen dituen kontzeptu bat da.
Gosearekin amaitzeko promesak
Iraultza Berdea
Iraultza berdea bezala ezagutzen da 1960
eta 1990 urteen arteko epea. Bertan
nekazal produktibitatea handitzea bilatzen
zen, elikagaien beharren areagotzearen
ondorio bezala, munduko populazioaren
handitzeak sortua eta munduko gosearekin
amaitzeko esperantzarekin. Azken batean,
nekazaritza sistematizatzen saiatu zen, XIX.
mendean industriarekin egin zen modu
berdinean eta sistema hori mundu guztira
hedatu.

ere, hau ez zen gertatu kostua zero
mantenduz.



Nekazaritza
intentsiboa
eta
mono
laborantzak bultzatzen dira, nekazari eta
baserritar txikiak baztertuak geldituz.
Errendimendu handiko haziek intsumo
(plagizidak, ongarri kimikoak, baita
ureztatze asko ere) kantitate handia
eskatzen dute emaitza ezin hobeak
lortzeko, hauek gabe emaitzak ez dira asko
aldatzen betiko barietateetatik. Honen
ondorioz, nekazaria ahula sentitzen da
produktu kimiko hauek ekoizten dituzten
enpresa transnazionalen aurrean, talde eta
kolektibo hauen bazterketa eta pobrezia
handiagoa sortuz.
Beraz, Iraultza Berdea, elikagaien munduko
ekoizpenean igoera bat suposatu duen
arren, ez du gosearen benetako
arrazoietara jotzen: ondorioz, gosea
gailendu egiten da, batez ere nekazal
eremuan, paradoxikoki elikagaiak ekoizten
diren eremuan.
Produktu transgenikoak
Iraultza Berdearen ondareetako bat
Genetikoki Aldatuak diren Erakundeak dira
(OMG hemendik aurrera). Lehen aipatu
dugun bezala, 1960 eta 1990 urteen artean

Produktibitate hau areagotzeko metodoak,
zientzia modernoa erabiliz, errendimendu
handiko hazien aldaeren garapenean
zentratu ziren, hain zuzen ere artoa eta
garia. Paraleloki, kontutan hartzeko
aurrerapenak
esperimentatu
ziren
agrokimikan berrikuntzei dagokionez,
plagizida eta ongarri berriak ekoiztuz.
Epe honetan zehar, munduko eskualde
askotan
(bereziki
Asian
eta
Latinoamerikan)
zerealen
ekoizpena
nabarmenki bikoiztu zen, eta elikagaien
prezioak egonkor mantendu ziren. Hala

pasatako epealdiak berrikuntza teknologiko
garrantzitsuak
esperimentatu
zituen
agroindustriaren munduan, hauen artean
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OMG19-en garapena aurkitzen dugu, hain
zuzen ere 80 hamarkadatik aurrera.
Iraultza Berdea geneen iraultzan bihurtu
zen, bizitzeko moduak patentatzeko
garaian
zegoen
askatasunarengatik
lagundua.

Ezbai
etiko
hau,
osasunean
eta
ingurumenean sortzen dituzten uste
gabeko ondorioekin batera, produktu
transgenikoen galdera nagusiak osatzen
dute, eta hauek dira gobernu batzuk
beraien
lurraldeetan
transgenikoen
plantazioak ez onartzeko arrazoi nagusiak
(bereziki Iparrean).

Garapen
genetiko
honi
paraleloki,
konpainia kimikoen (pestiziden ekoizleak)
lorpen prozesu garrantzitsuak eman ziren
hazien ekoizle industriekin. Modu honetan,
haziak
merkaturatzen
dituzten
korporazioek, pestizidak merkaturatzen
dituztela aurkitzen dugu. Ez da kasualitatea
hazi asko genetikoki aldatuak izatea (%70
inguru estimatzen da), korporazio horiek
sortzen eta ekoizten dituzten pestizida
horietara iraunkorrak egiteko esklusiboki.
Beste hitz batzuetan esanda, haziak
erosten dituztena pestizidak beraiei
erostera behartuak izatea ziurtatzen dira.
Beraz, ihes egitea oso zaila den zirkulu
bizioso bat sendotzen da.

FAO berak “OMGak helburu onekin edo
txarrekin erabil daitezkeen tresnak dira, era
berean gehien behar duten pertsonen
onurarako modu demokratikoan arautuak
izan daitezkeela edo botere politikoa,
ekonomikoa eta teknologiko erabakigarria
kontrolatzen duten talde zehatz batzuk
laguntzeko manipulatuak izan daitezkeela”
adierazten du. Eta errealitateak, OMGekin
onuradun nagusiak sektore pribatuko
teknologiaren promotoreak eta nekazal
ekoizle handiak direla erakusten digu. Hain
zuzen ere, jabetza intelektualaren sistemak
aldatzen ez diren bitartean, baliabide gutxi
dituzten nekazariak nekez gozatu ahal
izango dituzte OMGen onurak.

19 Bioteknologiaren Segurtasunari buruzko Cartagenako
Protokoloak, 3 Artikulua (g). genetikoki aldatua den
organismo (OMG) bat bezala, bioteknologia modernoaren
aplikazioaren bitartez lortu den material genetikoaren
konbinazio berri bat duen edozein izaki biziduna ulertzen du.
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Alternatiben bilaketa munduan gosea
konpontzeko.
2007 urteko otsailean, 80 herrialde baino
gehiagoko 500 ordezkari baino gehiago,
nekazarien
erakundeak,
arrantzale
tradizionalak, herri indigenak, lurrik gabeko
herriak, nekazal langile emakumeak zein
gizonak, migratzaileak, artzainak, baso-

komunitateak, emakumeak, pertsona
kontsumitzaileak, mugimendu ekologistak
eta herrikoak, Maliko Nyéléni herrian bildu
ziren,
Elikadura
Burujabetzarako
mugimendu orokorra hausnartu eta
indartzeko.

Elikadura Burujabetzaren aldeko printzipioak: Vía Campesina adierazpena
Elikadura, Oinarrizko Giza Eskubidea: Elikadura Burujabetza herrialde bakoitzak herrietako
oinarrizko elikagaiak ekoizteko, bere trebakuntza mantentzeko eta garatzeko eskubidea da,
produkzio-aniztasuna eta aniztasun kulturala errespetatuz.

1. Nekazal erreforma: lurrik gabekoei eta nekazal familiei –bereziki emakumeei- lan egiten duten
lurraren edukitzea eta kontrola bermatzea eta eskualdek herri indigenei itzultzea bermatzea.

2. Baliabide Naturalen babesa: Elikadura Burujabetzak baliabide naturalean zaintza eta erabilera

3.

4.
5.

6.

iraunkorra eskatzen du, hain zuzen ere lurra, ura eta haziena. Babesa eskaintzeaz gain hauek
eskuratzea ziurtatu behar da. Produktu transgenikoak, kimikoak eta esportazioko
monolaborantzak, eta industrializatutako ekoizpen intentsiboko ereduak baztertzen dira.
Horrez gain, baliabide genetikoen patenteak eta merkaturatzeak debekatzearen alde egiten da,
konpainia pribatu eta transnazionalen eskutik.
Elikagaien Merkatuaren Berrantolaketa: Nekazal politika nazionalek etxean kontsumitzeko eta
elikadura autosufizientzirako ekoizpenari lehentasuna eman behar diote. Esportaziorako
elikagaiak ezin dute bertako ekoizpena aldatu ezta prezioak behera jaitsi ere. Honek, elikagaien
esportaziorako produktu ordezkatzaileen dumping-a bukatu behar duela esan nahi d u.
Elikagaien prezioa merkatu nazionaletan eta nazioarteko merkatuetan arautuak izan behar
dute eta produktu hauen benetako produkzio kostua islatu behar dute.
Gosearen Globalizazioa Ezabatu
Bake Soziala: elikagaiak ezin dira arma balira bezala erabili, pobrezia eta marjinazio mailen
handitzeak, gutxiengo etnikoen eta herri indigenen geroz eta handiagoa den opresiorekin
batera, injustizia eta etsipen egoerak larriagotzen ditu. Egungo lekuz aldatzea, urbanizazio
indartuak eta nekazarienganako errepresioa izan dira jasan. Nekazal guneetan ematen diren
arraza diskriminazioak salatzen ditugu.
Kontrol Demokratikoa: nekazalgoak eta ekoizle txikiek esku hartze zuzen bat izan behar dute
nekazal politiken formulazioan, maila guztietan.
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Foro honen azken txostenean Elikadura
Burujabetzak ondorengoak sustatu behar
dituela adierazten da:

Bertako
merkatuak.
Bertako
merkatuak eta pertsona ekoizle eta
kontsumitzaileen arteko harreman zuzenak
indartu behar dira. Pertsona ekoizleek eta
kontsumitzaileek
bertako
merkatuen
kontrola izan behar dute, Elikadura
Burujabetzaren gune nagusiena direlako.
Gobernuek bertako merkatuak eta
produkzioak babesten dituzten politikak
ezarri behar dituzte.

Bertako
jakintzak.
Bertako
jakintzak eta jakintza tradizionalak
elikadura burujabetza bat lortzeko bidea
dira.
Elikagaien
produkzioarekin
erlazionatutako jakintza tradizionalen
pribatizazioa
eta
patenteen
aurka
borrokatu behar da (hazien inguruko
patenteak eta bioaniztasuna). Bertako
jakintza berreskuratzea beharrezkoa da,
hazien, bertako sareen, laborantza naturala
eta tradiziozkoaren zaintzari dagokionez.


Ekoizpen eta uzta agroekologikoa.
Ingurumenarekin errespetagarriak diren
ekoizpen ereduak bultzatzea ezinbestekoa
da.
Nazioarteko programen eta tresnen
erabilera.
Elikadura
Burujabetza
baieztatzeko bitarteko bat nazioarteko
legezko instrumentu berak izan behar dute,
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala
bezala, edo Herri Indigenen Eskubideen
Adierazpena … eta FAO bezalako
nazioarteko programak … Gobernuak
presionatzea beharrezkoa da, Elikadura
Burujabetza laguntzen duten politikak
bermatzen dituzten nazioarteko akordioak
exekutatu ditzaten.

Nekazal Erreforma eta lurraldeen
kontrol komunitarioa. Benetako Nekazal
Erreforma
bat
aurrera
eramatea
beharrezkoa da, pertsona ekoizleen eta
etorkizuneko belaunaldiak babestu ditzan.
Erreforma honek hainbat gauza bermatu

behar ditu: lurrak eskuratzea, haziak, ura,
…

Dokumentu honetan bertan borroka egin
behar dela baieztatzen da:

Liberalizazioa
nazioarteko
merkataritzan. Oinarrian Merkataritzaren
Munduko
Erakundeak
bultzatua,
eskualdeko eta aldebiko akordioak,
elikadura-laguntzaren politizazioa eta
manipulazioa. Nazioarteko merkataritza
politikek elikadura eskaria eta eskaintzaren
legeetara lotuago dagoen merkantzia bat
izatea defendatzen dute.

Korporazio
transnazionalak.
Beharrezkoa da, elikadura-kate osoaren
kontrola duten transnazionalen aurka
borroka egitea. Lurraldeen edo eskualdeen,
ekoizpenaren eta merkatuen kontrola
erreklamatu behar da. Hau guztiarentzat,
arautzen duten legeak dituzten gobernuen
inplikazioa beharrezkoa da.

Gatazkak eta okupazioak. Hauek
herriak banatzen dituzte eta bertako
elikagaiak
eskuratzea
lurralde
produktiboetara sartzea galarazten dute,
Elikadura Burujabetzarentzat mehatxu
larrian bilakatuz.

Teknologia Toxikoa. Beharrezkoa
da genetikoki aldatuak izan diren
laborantza, animali eta zuhaitzen aurka
borroka egitea, bereziki elikaduralaguntzaren bitartez barneratzen diren
laborantza horien aurka.

Monolaborantzak esportaziorako
eta
bioerregaiak.
Azken
hauek
pertsonengan eta ingurumenarengan
efektu negatiboak dituzte. Lur eremu
zabalak
izaten
dira
bioerregaien
produkziora aritzen direnak, lur sail
horietan
lehen
zeuden
elikagaien
ekoizpena beste lekuetara aldatuz.

Aldaketa klimatikoa. Nekazaritza
industrialak aldaketa klimatikoa ematea
laguntzen du. Era berean, aldaketa
klimatiko honek eragin negatiboa du
bertako mailan Elikadura Burujabetzan,
haziei, animaliei, arrainei … eraginez eta
bestalde, natura hondamendien egilea da.
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Elikadura Burujabetzaren definizioa
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak
(1948) elikadurarako eskubidea pertsonak
duen ezin besterenduzko eskubideetako
bat dela onartzen du. Horrela dator jasota
25 artikuluan: Pertsona orok osasuna eta
ongizatea ziurtatzen dion bizitza maila
egoki bat izateko eskubidea du, baita bere
familiak ere, eta bereziki beharrezkoak
diren elikadura, jantzia, etxebizitza, mediku
asistentzia eta gizarte zerbitzuak.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsaleko
eskubideek, elikadurarako eskubidea barne
delarik, Eskubide Ekonomiko Sozialak eta
Kulturalen Nazioarteko Itunarekin (DESC)
osatzen dira 1966 urtean.
Elikadura Burujabetza eskubide hauek
errespetatu eta bultzatzeko beharra
jasotzen duen proposamen bat da.
Pobretutako
herrialdeetako
gizarte
erakundeetatik eta nekazalgotik sortzen da
XX mendearen amaieran.
Elikadura Burujabetza herri bakoitzak
ekoizpen, banaketa eta kontsumorako
elikadura osasuntsu bat bermatzen duten
bere politika iraunkorrak definitzeko duen
Eskubidea da, ekoizpen txikia eta ertaina
oinarri dutelarik, beraien kultura propioak
errespetatuz eta nekazal, arrantza eta
indigena herrien aniztasuna errespetatuz,
nekazaritza eta abeltzaintza produkzioa,
merkaturatzea eta baliabideen kudeaketa
mantenduz.

dagoenaren aurrean), baita bertako
merkatu
eta
merkatu
nazionalei,
populazioa elikatzeko helburua izanik.

Nekazari emakume eta gizonak
lurra, ura, haziak eta kredituak eskuratu
ahal izatea.

Nekazari emakume eta gizonen
eskubidea elikagaiak ekoizteko.

Kontsumitzaileek duten eskubidea,
zer kontsumitu nahi duten eta nola eta
nork ekoizten dion erabakitzeko.

Herrialdeek duten eskubidea,
merkeegiak diren nekazal inportazioetatik
babesteko.

Herrien eta herritarren parte
hartzea nekazal politiken definizioan.

Nekazal
ekoizpenean
eta
elikaduran paper garrantzitsua betetzen
duten, emakume nekazarien eskubideen
onarpena.

Emakumea, nekazaritza eta Elikadura
Burujabetza
Emakumeak
munduko
nekazal
ekoizpenaren %50aren arduradunak dira,
eta Afrika subsahariarrean %80aren
arduradunak dira.

Ulertzen du:

Elikagaiak ekoizten, banatzen eta
kontsumitzen duten pertsonak elikadura
sistema eta politiken muinean kokatzea,
merkatuen eta enpresen eskakizunen
gainetik.

Ez da zentratzen gehiengo etekina
lortzean, ingurumenarentzat arriskugarria
ez den kalitatezko elikadura bat eskaintzea
baizik.
Ekoizpen
ereduak
pertsona
ekoizleari kalitatezko bizitza bat ziurtatu
behar dio.

Bertako nekazaritza ekoizpenari
lehentasuna eman (esportaziora bideratuta

Hala ere, beraien egoera gizonaren aurrean
diskriminaziozkoa da. Emakumeak ez du
berdintasunik
beharrezkoak
diren
baliabideak eta zerbitzuak eskuratzeko.
Gizarte askotan tradizioak eta legeek ez
dute uzten emakumeak lurraren jabe
izatea. Lurren %1 bakarrik daude
emakumeen izenean. Garantia bezala lurra
eskaini ezin dutelarik, emakumea kreditua
eskuratzeko gabetua dago. Ondorioz,
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kreditu gabe, askotan, ezin du oinarrizko
baliabideak eskuratzeko aukerarik, haziak,
laborantzarako tresnak, eta ureztatzean
inbertitzeko aukerarik bezala.
Ekoizpenean betetzen duen papera
onartua ez dagoenez, emakumeak gutxitan
lor dezake nekazal trebakuntzen zerbitzuen
onura.
Horrez gain, pobretutako herrialdeetan,
nekazal guneetan emakumeak geroz eta
gehiago dira familien buru daudenak,
beraien gizonak hirira joaten dira lana
bilatzera.
Nekazal ekoizpenean duten garrantziagatik
eta nekazaritzaren gizarte ehunean duten
garrantziagatik, Elikadura Burujabetzara
bideratuta dauden politika eta praktiketan
emakumearen papera ezinbestekoa dela
onartu behar dugu.

Bidezko Merkataritza eta Elikadura
Burujabetzaren arteko loturak.
Bidezko Merkataritza eboluzionatuz joan
da modu jarraian, xehetasun desberdinak
biltzen bera begiratzen den ikuspuntu
desberdinak kontutan hartuz. Honen
ondorioz, Elikadura Burujabetza eta
Bidezko Merkataritzaren arteko loturek
eztabaida asko sortu dituzte mugimendu
beraren erakundeen artean.
Bidezko
Merkataritza
Elikadura
Burujabetzaren dimentsioan barneratzeak
munduko nekazaritzaren arazoak eta
agintean dagoen merkataritza sistemaren
arazoak aztertzen ditu.
Horrela, eztabaida hauek jarraituz Bidezko
Merkataritzak merkataritza eredu bezala,
egungo ereduari ez diola ordezkatuko
ikuspuntuaren garrantzia azpimarratzen
daudenak
ere
badaude.
Bidezko
Merkataritzaren garrantzia nola eta nork
ekoizten eta saltzen duena nabarmentzean
datza.

Zentzu honetan, Bidezko Merkataritza
agintean dagoen eredu agroindustrialaren
eredu alternatiboentzat tresna bat izan
daiteke, ahalik eta ekoizpen handiena
lortzea edozein preziotan ez da gailentzen,
nekazal modu tradizionalak mantentzen
diren ekoizpen iraunkor bat baizik. Horrez
gain, pertsonentzat edo lurrentzat
kaltegarriak izan daitezken teknologien
erabilera kanporatzen da, eta nekazaritza
ekologikoranzko joera bat existitzen da.
Ondorioz, produktu transgenikoak Bidezko
Merkataritzaren
egiaztapenetik
kanporatzen dira espresuki.
Baina, Fair Trade zigiluaren izenean,
posible da nekazaritza intentsiboaren
praktiketatik gertuago dauden produktuen
uztak egiaztatzea, Latinoamerikan eta
Afrikak hainbat banana plantazioen kasua
izan daitekeen bezala.
Bidezko Merkataritzarako landatuak diren
produktuak kalitate hobeagokoak eta
osasuntsuagoak dira, bai pertsonentzat bai
ingurumenarentzat onurak emanez. Era
berean, Bidezko Merkataritzak ekoizleen
kulturagatik errespetatua sustatzen du,
baita ekoizpenean bitartean erabiltzen
diren nekazal eredu tradizionalengatik.
Elikadura Burujabetzaren ikuspuntu batetik,
Bidezko
Merkataritza
produktuen
inportazioaren eragin ekologikoa bere
kontsumoak eragin ditzakeen onurengatik
justifikatu daitezkeen produktuetarako
justifikatuko litzateke. Modu honetan,
bertan ekoiztu ahal diren produktuak alde
batera utziko lirateke, gizarte osagai eta
osagai ekologiko baliokideekin. Nolanahi
ere, garrantzitsua da nabarmentzea
Elikadura Burujabetzak agroekologia eta
baserriko nekazaritza defendatzen dituela,
egiaztatutako ekologia bat defendatu ordez.
Era
berean,
Ipar-Hego
Bidezko
Merkataritza (Hegoak ekoiztu eta Iparrak
kontsumitzen duelarik) ikuspegia gaindituz
eta Bidezko Merkataritza zentzu zabalago
batean
ulertuaz,
autokudeaketa
(nekazariak beraien ekoizpen bitartekoen
jabe dira, askotan antolamendurako eredu
kooperatiboetatik abiatuz), elkarkortasuna
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(versus
lehiakortasuna)
eta
azken
kontsumitzailearekin gertutasuna, hauek
komunitate baten garapen endogenoa
sortzeko oinarria dira.

efektuko zorte bat hautematera iritsi
da,
modu
honetan,
Bidezko
Merkataritzako sareek beraien kideen
ekoizpena zehaztutako prezio batean
erosten
dutenean,
gainontzeko
biltzaileek proposatutako prezioak
goranzko joera hartzen dute.

Baina hala ere, Elikadura Burujabetza
definitzerako garaian azaldu dugun bezala,
bertakoan, nekazal erakundeetan eta
herrietako
kultura
inplikazioak
nabarmentzea Bidezko Merkataritza eta
Elikadura Burujabetza modu osagarri
batean ulertzeko oinarrizkoa da.

Pertsona ekoizleek lortutako diru
irabaziek
beraien
inbertsioen
planifikazio hobeagoa posible egiten
dute eta ondorioz, arriskuaren
aniztasun gehiago eta autonomia
ekonomiko handiagoa.

Bidezko Merkataritza gosea ezabatzeko
tresna bat

Azkenik, aurre finantzaketak edo
finantzaketa
aurreratuak
ekoizle
familien diruzaintza ahulek aurre egin
behar dituzten egitura arazoak
gainditzeko aukera ematen du. Askotan,
eguneroko bizitzako gastuei aurre
egiteko
diruaren behar
hauek,
ekoizleek
beraien
uztak
prezio
barregarri batean saltzea egiten dute,
edo lukurreriatik oso gertu dauden
prestamu
informalak
eskatzera
behartzen dituzte.

Bidezko Merkataritza ez da gosea
erauzteko panazea, baina hala ere indar
handia duen tresna eraginkor batean
bihurtu daiteke.
Bidezko Merkataritzaren efektu baikorrak
erakunde batetik bestera aldakorrak dira,
hauek testuinguru bakar baten barruan lan
egiten dute eta errealitate espezifiko bati
aurre egin behar diote. Modu honetan,
nekazalgoaren sektore batentzat salmenta
prezio altuago bat lortzea erabakigarria
izan, beste sektore batentzat aurre
finantzaketa bat eskuratzea edo laborantza
berri bat garatzeko aukera izango dira
erabakigarriak.



Ondoren, hiru dimentsioetan taldekatuko
ditugu
ekonomikoak,
sozialak
eta
ingurumenezkoak, Bidezko Merkataritzak
pobreziaren erauztean laguntzean eta bide
batez, gosearen erauztearen laguntzan
egindako ekarpenak.
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Baina
horrez
gain,
Bidezko
Merkataritzak
ekoizleak
eredu
kooperatiboetan
antola
daitezen
aukera ematen du, etengabeko
prestakuntza eta trebakuntza bat
bermatuz.
Paraleloki,
Bidezko
Merkataritzako kooperatibetan parte
hartzeak, baztertuta dauden nekazariei
autoestimu mailetan berreskurapen
bat eta nekazaria izateren harrotasuna
ematen die.

Ondorio ekonomikoak: Prezio Minimo
garantizatu bat ezartzeak diru sarrera
bat ziurtatzen die pertsona ekoizleei,
normalean merkatuko prezioaren
gainetik dagoena 20 . Kasu batzuetan,
prezioak ezartzerako garaian domino

2000 eta 2005 urteen artean gertatutako kafearen
prezioaren krisian zehar, Bidezko Merkataritzaren
inportatzaileek, merkatuan zegoen prezioa baino %50
gehiago ordaintzera iritsi ziren kafe berdearengatik..

Gizarte
ondorioak:
Bidezko
Merkataritzako salmentatik datozen
etekinen
zati
bat
komunitatea
hobetzera bideratzen da (osasun eta
hezkuntza
zentroen
hobekuntza,
ureztatze sistemak eta ur edangarria,
etab.), ondorioz honek komunitateen
ongizate mailetan positiboki eragiten
du.



Ingurumenaren
ondorioak:
ingurumenarekin
errespetagarriak
diren ekoizpen bitartekoak erabiltzen
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dira,
lurren
emankortasuna
kontserbatzen
eta
basoengatik
babestuta
dauden
guneak
kontserbatzen
dituztenak.
Osasunarentzat kaltegarriak diren
produktu kimikoen erabilera espresuki
debekatzen da, eta gainera, nekazal
intsumoen erabilera mugatzen da.

Bidezko Merkataritzaren eraginkortasuna
Azken denboraldi honetan Bidezko
Merkataritzaren eraginkortasuna gosearen
aurkako borrokan garrantzia gehiago
hartzen ari da.
2008
urtean
Accra-n
ospatutako
Laguntzaren Eraginkortasunari buruzko
Maila Goreneko Foroan, Hegoaldeko
herrialdeek
gosea
gainditzeko,
laguntzarako izaera duten laguntzak edo
hainbat politika ekonomiko zehatz
onartzera baldintzatuta dauden laguntzak
izatea baino urrutirago doazen tresnak
izatea beharrezkoak direla erakutsi zuten.
Eta Bidezko Merkataritzak nazioarteko
lankidetza, ekoizpen ekintzak indartzera
orientatzen du, Hegoaldeko herrialdetan
bertan, auto iraunkorrak eta endogenoak
diren hazkuntza prozesuak sortuz.
Lerro honetan, Gizarte Mugimenduen
Adierazpenean, 2009 urtean Erroman
ospatutako
elikadura segurtasunaren
munduko gailur-gorenaren paraleloan
dagoen Foroa, Elikadura Burujabetza gure
munduan gosearen zorigaitzaren benetako
irtenbidea bezala ulertzen da.
Bidezko Merkataritzak inplikazioak ditu
maila makro-ekonomikoan. Egia esan
behar bada, Bidezko Merkataritzaren
paradigmapean merkaturatuta dauden
hainbat produktuek pisu oso esanguratsua
dute Hegoaldeko ekonomietan 21. Kalkulu
hurbildu batek Hegoaldeko herrialdeetan
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Kakaoa Sierra Leona edo Costa de Marfilen, herrialdeko
aberastasunaren iturri nagusienetako bat da.

milioika familia sistema honekin etekina
atera dutela adierazten digu.
Bidezko Merkataritzaren eraginkortasuna
garapenaren lankidetza tresna bezala
Europar Komisioak (COM (1999) 619
azkena)
ezagutzen
du,
Bidezko
Merkataritza moda bat izatea edo
merkatuko txoko bat izatea utzi duenean,
“garapenaren laguntzarako arrakasta
moduetako batean” bihurtzeko.

Bidezko Merkataritzari erronkak Elikadura
Burujabetzatik
Elikadura
Burujabetzatik
Bidezko
Merkataritzaren mugimendura pasa den
hausnarketa nagusia, nagusiki esportaziora
bideratutako produktuetan oinarrituta
egotearen ondorioak dira. Nazioarteko
merkataritza elkar truke hau, Elikadura
Burujabetza Hegoan eta Iparrean arriskuan
jar ez dezaten parametro batzuen barruan
lekua izatea nahitaezkoa da.
Horrela,
Bidezko
Merkataritzako
kooperatibetako ekoizpenaren zati bat
auto hornidurari eta bertako merkatuetara
zuzentzeko sustatzea beharrezkoa da, eta
ez zentratzea esklusiboki esportaziorako
ekoizpenean.
Bidezko
Merkataritzaren
barruan
merkaturatzen diren produktuak ez dira
premia bizikoak izaten (tea, kafea,
kakaoa…). Ondorioz, komunitate ekoizleak
beraien
laborantzen
zati
bat
komunitatearen
beraren
auto
hornidurarentzat eta bertako merkatuetara
bideratu dezaten sustatzea beharrezkoa
ikusten da; modu honetan komunitate
hauei elikagai elikagarriak eskuratzea
bermatzen da.
Bestalde, inportazioak egiterako garaian,
gure inguruko bertako produktuekin
konpetentzian ez erortzea zaindu behar
dugu, bestela Elikadura Burujabetza gure
ingurune
hurbilean
errealitate
bat
izatearen aurka joango ginateke. Hau da,
hemen ekoizten diren produktuen
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inportazioa ekidin behar da, eztia bezala
edo mermelada mota batzuk bezala,
bestela gure eskualdeetan ekoizten
dituzten
pertsonekin
norgehiagokan
arituko ginateke.
Horrez gain, ingurumenaren kutsaduran
erortzen arituko ginen, zentzurik gabeko
distantzia luzeko garraioaren ondorio
bezala.
Bidezko
Merkataritzako
kooperatiba
gehienak familia nekazaritza bat eramaten
dute aurrera, are gehiago nekazaritza
intentsibo batean ekoiztuak izan diren
hainbat produktu ere aurki ditzakegu eta
bestalde, plantazio batzuk Bidezko
Merkataritzako
hainbat
zirkuituetan
sartzen hasi dira. Plantazio hauetan
agintean dagoen eredua intentsiboa eta
agroindustriakoa da. Aurreko unitatean
aurkezten genuen bezala, eredu honek
gizarte eta ingurumenaren ondorio
negatiboak ditu.
Elikadura Burujabetzaren planteamenduak,
nekazaritzaren eta elikaduraren arazoen
barneraino
joatearen
garrantzia
nabarmentzen du eta ondorioz, egungo
nazioarteko merkataritza harremanen
salaketa eta eraldaketa politika estrategiak
aurrera
eramatearen
garrantzia
nabarmentzen du. Merkaturatzea eta
merkatu eredu alternatibo bat errealitate
egitea bezain garrantzitsua, egungo
nazioarteko
merkataritza
sistema
mantentzen duten egiturak eta herripolitika eta politika pribatuak aldatzea dela,
berriz ere gogorarazten digute.

eragile aktiboak bizitzea tokatzen zaien
errealitate politikoaren eta gizarte
errealitatearen barruan (elikaduraren
egoera
eta
Elikadura
Burujabetza
barneratuz, baita oinarrizko beste Giza
Eskubide batzuk ere).

Pertsona kontsumitzaileak, irizpide
etikoak, gizarte irizpideak, ingurumenaren
irizpideak eta Elikadura Burujabetzaren
irizpideak dituen Kontsumo Arduratsu bat
aurrera eraman ahal izateko, nahikoa
informazio izan behar dute.

Bidezko Merkataritza Hego-Ipar
merkataritza ikuspuntu batekin sortu zen,
baina egun bere ekintza eremua ireki behar
du. Lehen aipatzen genuen bezala,
garrantzitsua da bertako eta eskualdeko
merkataritza sustatzea, horrela Hego-Hego
Bidezko Merkataritza bat bultzatuz.
Bidezko Merkataritza hau hasi da bere
lehen
urratsak
ematen,
bertako
kooperatibak
herrialdeko
hiri
desberdinetan dendak ireki dituzten
kooperatiben herrialdeetan. Bestalde,
garrantzitsua da Iparreko erakundeek,
ekoizpenean gizarte eta ingurumenaren
irizpideak jarraituz ekoizten doazen
Iparreko ekoizleetara irekitzea, hau da,
Ipar-Ipar Bidezko Merkataritza baten
aukera azter dezagun.

Bai Elikadura Burujabetzak bai Bidezko
Merkataritzak beraien estrategien erdian
pertsona
(ekoizlea,
kontsumitzailea,
herritarra …) jartzen dute. Bidezko
Merkataritzan bi protagonista handi ditugu:

Pertsona
ekoizleak,
beraien
garapenaren protagonistak izan behar
dute. Kooperatibek Bidezko Merkataritzako
irizpideak betetzea baino urrutirago joan
behar dute, beraien komunitatean
garapenaren
benetako
eragileetan
bihurtzeko aukera aprobetxatu behar dute,
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Generoa eta Bidezko Merkataritza.
Generoaren
erlazioei
dagokionez,
nazioarteko merkatuak ez du lanpostuen
sarbidea berdintzeko joera hartu, ezta
soldata arrailak eta lan segregazioa diluitu
generoari dagokionez. Horrez gain,
teknologiarako sarrera ez dira aldaketa
sakonak eman, ezta langile emakumeen lan
baldintza hobeagoak.
Merkataritza politikak gizonek eta
gizonentzat diseinatuak dira, gizonezkoen
perspektiba indartsu bat aurkituz. Hain
zuzen ere, zehartasun honek, sistema
ekonomikoan erreprodukzioaren logikak
kontutan ez hartzea egiten du (etxean
zaintzeko
lanen
banaketa
eta
erreprodukziozko
eginkizunak
emakumeengan erortzen jarraitzen dute)
eta genero ikuspuntuarekin herri politika
batzuk existitzen ez diren lurralde haietan,
generoa,
gizarte
berdintasuna
eta
merkataritzaren artean erlazio positibo bat
ezin antzeman daiteke. Kasu hauetan,
merkataritza politika horiek diru sarreren
kasuan hobekuntza suposatzen duten
enplegua sortzen badute ere, lan
merkatuaren
eta
familia
zaintzan
erantzukizunen
artean
bitartekotze
praktikei dagokien gabeziek, jardunaldi
bikoitza hedatzea egiten dute, edo gizarte
erreprodukzioaren eginkizunak etxeko
lanak egiten duten beste emakume batzuei
transmititzea egiten du.
Merkatuko nazioarteko politiken eragina
ikus daiteke:
Alde batetik, esportazioetatik aztertutako
nazioarteko merkatua lanpostuak sortu
ditu, zehazki emakumeentzako enplegua
manufaktura-industrian
eta
erdiindustrializatutako ekonomietan, baina era
berean lan baldintzak okertuz, esku
lanaren kostuak beheraka eramanez.
Nekazaritza
sektoreari
dagokionez,
ikerketak gutxi dira, baina gutxi horietan,
nekazaritza ekonomietan merkataritza
liberalizazioak emakumeak, gizonekin
konparatuz, desabantaila egoeran jartzen

dituela agertzen dela dirudi, ekoizle handiei
abantailak emateko joera azaltzen duen
modu berean, nekazari txikien kalterako..
Inportazioen
kasuan,
alderantziz,
nazioarteko merkataritzak emakumeen
enpleguen galera bat eragin du. Merkatal
irekierak kanpoko konpetentziaren igoera
bat eragin zuen, batez ere manufakturaindustria
intentsiboari
eraginez,
emakumeen esku lanean.
Nazioarteko
merkataritzaren
eragina
generoaren
soldata
arrailaren
murrizketari dagokionez are handiagoa da,
sortzen duten diru sarreren kontrolik izan
gabe.
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Zaintzaren
ekonomiak
langile
emakumeen
osasun
estaldura
eta
hornidura eskubideen eraispen etengabea
eragin dute, jardunaldi bikoitzaren
hedapena edo familia betebeharren
transferentzia bat beste batzuei.
Emakumeak: Giza Garapen Iraunkorraren
eragile gakoa
Giza Garapen Iraunkorra, lehen unitatean
ikusi genuen bezala, diru sarreretan
porrota baina urrutirago doan pobreziaren
esan
nahia
zabaltzen
duen,
dimentsioaniztun kontzeptu bat da, eta
hezkuntza,
osasuna
edo
genero
harremanak
bezalako
kontzeptuak
barneratzen ditu.
Emakumeek
pobreziaren
aurrean
ahulagoak
egiten
dieten,
hainbat
egiturazko faktore gainditu behar dituzte.
Genero desberdintasun hauek lanaren
banaketa, diru sarreren sorrera, osasun eta
hezkuntza mailak, etab. baldintzatzen
dituzte, Çaotay-ek (2001, p.28) adierazten
duen bezala “genero harremanek bizitza
ekonomikoaren alderdi guztiak irekitzen

22 Zaintzaren ekonomia kontzeptuak, pertsonen
iraupenerako eta erreprodukziorako oinarrizkoenak eta
garrantzitsuenak diren beharrei dagokien ondasunen,
zerbitzuen, ekintzen, erlazioen eta baloreen nahiko zehaztu
gabeko guneari egiten dio erreferentzia. Ekonomia
feminista zaintzaren ekonomiara hurbiltzen da, etxeko
eremuan burutzen den lan ez ordaindura berdinduz.
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ditu eta ekonomiak genero egiturak izatea
egiten du”.

onartuz, emakumeek garapenean burutu
dezaketen paper garrantzitsuena bezala23.

Modu berean, emakumeen papera garapen
prozesuetan ezinbestekoa da, “garapenean
genero dimentsioa barneratzen ez bada,
garapen bera arriskuan jartzen da. Eta
pobrezia murriztera bideratuta dauden
estrategiek emakumeak bultzatzen ez
badituzte, ez dute lortuko gizarte guztiari
on egitea” (PNUD, 1997). Hau horrela da,
emakumeek
komunitateen
garapen
ekonomiko eta sozialean rol aktibo bat izan
duen arren, historikoki ez dira ikusgai egon
eta behin eta berriz marjinalizazio
prozesuak jasan izan dituzte.

70.hamarkadan, feminista mugimendua
gorantz ari zela, gizonen eta emakumeen
arteko botere harremanak eztabaidatzen
hasten dira, Emakumea Garapenean
estrategiapean (MED).
MED ikuspegiak, emakumeak lehenetsitako
garapenaren estrategia batean barneratzea
zuen helburu, emakumea isolaturik
kontsideratuz
eta
esku
hartze
espezifikoetatik abiatuz (Emakunde, 1998).

garapenerako

MED estrategia moldatu duten ikuspegiak
desberdinak izan dira. 70.hamarkadaren
hasieran, Kaaber-ek (1994) aukera
berdintasun
ikuspegia
deitu
zuen
ikuspegiari nabarmen berezia egin zitzaion.

Garapenerako lankidetzak beti izan ditu
kontutan emakumeak edozein modutan,
nahiz eta ikuspuntu desberdinetatik egin.
Hori horrela izanik, pasatako mendearen
erdi aldera, garrantzia bere ongizatean
jartzen zen, baina bere erreprodukzio rola
(ama eta emaztea izatearen papera)

Mende horren erdialdera, eta Munduko
Bankuaren eta Lanaren Nazioarteko
Erakundearen laguntzarekin, pobreziaren
kontrako ikuspegira transizionatu zen,
honek
emakume
ahulenentzat

Emakumeak
eta
nazioarteko lankidetza
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Ikuspegi hau oraindik oso ezaguna da laguntza
humanitarioaren eremuan.
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autosifizientzia
ekonomikoa
bilatzen zuen (Tudela, M., 2009).

sortzea

80.hamarkadak hirugarren ikuspegi bat bizi
izan zuen, eraginkortasunarena, beste
helburu ekonomiko eta sozial batzuk
lortzeko,
emakumeetan
inbertitzeko,
“itzulera
sozial
garaien”
egiaztapenarengatik ezaugarritua. Nolanahi
ere, garapen prozesuetan emakumeen
garrantziaren onarpena izan arren, ikuspegi
honen azpian giza kapital bezala
kontsideratzen dira gaitasuna ematea da,
bere errendimendua handitu ahal izateko.

Garapenaren benetako oztopoa generoen
arteko menpekotasun erlazioan zegoela
nabarmentzeko, mugimendu sozialista
feministak egindako ahaleginek, emaitza
bezala
80.hamarkadaren
amaieran
24
Generoa Garapenean (GED ) estrategia
hartzea izan zuen, bertan ahalduntzearen
ikuspegia
nabarmentzen
da.
Ahalduntzearen kontzeptua, hurrengo
atalean zabalduko dugun bezala, “prozesu
bat da eta honen bitartez emakumeek,
indibidual edo kolektiboki, kontzientzia
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MED ikuspegitik GED ikuspegirako transizioa, Lopez-ek
adierazten duen bezala (2005), garapena genero
terminoetan pentsatzen hasteko ideiarekin eman zen eta
emakumeetan bakarrik zentratutako ikuspegi bat
gainditzeko ideiarekin, garapenean barneratu behar zen
talde bat bezala.
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hartzen dute boterezko harremanak nola
eragiten duten beraien bizitzetan eta
beraien buruarengan konfiantza irabazten
dute eta beharrezkoa den indarra genero
desberdintasunak aldatzeko etxean edo
beraien komunitatean” aipatzen du.
Ahalduntzea
Ahalduntzea dimentsio desberdinengatik
osatutako kontzeptu bat da, hauek beraien
artean elkarmenpekotasun handia dute eta
beraien artean atzeraelikatzen dira.
Ahalduntze
prozesuen
oinarrizko
proposamena,
baliabide
material,
intelektual eta kulturalen kontrola lortzetik
pasatzen da, modu horretan autoestimuan
irabazten da eta azken batean, boterean25.
pertsona berak sortu behar duen prozesu
endogeno bat izan arren, ahalduntzea
errazteko testuinguru egokia sortzea
posible egiten duten emakumeen ekintza
kolektibo bat eskatzen du ere.
Ahalduntze
ekonomikoan
zentratuz,
emakumeek paper protagonista jokatu
dute komunitateen garapenean, bai
iparrean bai Hegoan ere, nahiz eta
inbisibilizazio
eta
onarpen
gabezi
kezkagarria bizi duten. Gizarte ekintzak
gehienetan
etxearen
ostrazismoan
gauzatzen
diren
bitartean,
ekintza
ekonomikoen kopuru handi bat ekonomia
informalean garatzen dira, aipatutako
inbisibilizazioa atzeraelikatuz. Nahiz eta
ekonomia formalean ahaidetutako ekintzak
izan, baliabideetara, banaketara eta
produktuen
merkaturatzerako
bere
sarbidea oso mugatua da (García Coma,
2009).
Ahalduntze ekonomikoa oinarrizko hiru
euskarrien
sendotasunen
gainean
eraikitzen
dela
ulertzen
badugu,
jakitearren,
euskarri
pertsonala,
enpresaritza eta politikoa, Bidezko
Merkataritzaren
ekarpenak
hauei

25 Botereaz hitz egiten denean, ez da dominazioaren
terminoetan egiten, konfiantza, sendotasuna, eta
gaitasunak irabazteko terminoetan baizik, emakumeak
gizarte aldaketa prozesuen parte hartzaileak izan daitezen.

dagokionez, ondorengo irudiak aurkezten
duen bezala taldekatu daitezke.
Bidezko
Merkataritzak
Nazioarteko
Merkataritzan
berdintasun
gehiago
bilatzen du, modu honetan garapen
iraunkorraren alde egiteko. Aurretik azaldu
dugun guztia kontutan hartuta, genero
desberdintasunak aztertzea ezinbestekoa
da eta hauengan ekitea, ondorengo atalean
islatzen den bezala.
Bidezko Merkataritza generoaren
ikuspuntutik
Pobreziaren feminizazioaz hitz egitea
errealitate
bat
da.
Hegoaldeko
lurraldeetan, 80.hamarkadan hasitako
egiturazko doikuntza programek gizarte
zerbitzuen pribatizazio bat sortu zuten.
Modu honetan, populazioko sektore batek
ezin zuen zerbitzu hauek eskuratzerik,
baina era berean, nazioarteko instituzio
ekonomikoek emakumeek ordaintzen ez
dituzten kontribuzioak behar dituzte
(beraien familiaren zaintzari, etxeko lanei
buruz ari gara), aipatutako politiken
exekuzioa egingarriak egiteko.
Moral bikoitz honek desberdintasunaren
egoera larriagotzen du gizonen aurrean,
honek, emakumeak bigarren mailan
kokatzen dituzten, hainbat gizarteetan
sinesmen erlijioso, kultural edo etnikoei
aurre
egin
behar
die.
Bidezko
Merkataritzak emakume hauen egoerari
arreta berezia jartzen dio.
Hain zuzen ere, Bidezko Merkataritzak,
genero berdintasunak lehentasunak duen
lan baldintzak sustatzen eta bermatzen
dituen merkataritza harremanen marko bat
eskaintzen du, emakumeei lan mundura
sarrera emanez baldintza berdinetan eta
beraien barnera sartzea bultzatuz kide
bezala ekoizpen kooperatiboetan. Beraz,
diskriminazioa are eta handiagoa den
herrialdeetan emantzipazio aukera
baterako testuinguru paregabea sortzen
du. Izan ere, Bidezko Merkataritzaren indar
30

handietako
bat,
hain
zuzen
ere
emakumeak ahalduntzeko duen gaitasuna

da.

Bidezko Merkataritzaren hainbat ekimen
emakumeek soilik osatzen dituzte,
ekoizpena eta baliabide ekonomikoak
eskuratzea ahal izatearen bitartez beraien
bizitza eta lan baldintzen hobetzea posible
egiten dute, ez bakarrik beraiena pertsona
bezala, baita beraien familiena ere. Zentzu
honetan, errenta maila handiagoak
egoteak, gainontzeko familiako kideak
ekoizpenean parte hartzeko premiazko
beharra ez izatea posible egiten dute,
familia-kideek prestakuntza eta hezkuntza
jaso ahal dutelarik, norberaren garapena
eta garapen profesionalaren aukerak
handitzea posible egiten duten kultura eta
hezkuntza maila handiagoa eta hobeagoa
eskuratuz, bereziki neska gazteetan.

emantzipazioa eta
garatzea erraztuz.

Horrez gain, emakumeak ekimen hauetan
parte
hartzeak
beraien
familiaren,
komunitateen eta gizarteen errespetua
irabaztea
egiten
diote,
beraien

pertsona

bezala

Nolanahi ere, eta zehazki gizarte patriarkal
horietan, emakumeen parte hartzea
Bidezko Merkataritzako erakundeetan
oraindik oso mugatua dago.
Baina hau gertatzen ez den bitartean,
ahalduntze efektibo bat errazteko Bidezko
Merkataritzaren
indar
nagusiena,
artisautza ekoizpenak ematen du. Hau
horrela izaten da, modu honetako lanek
(artisautzak) etxeko lanekin kontziliazio bat
errazten
dutelako,
tradizionalki
emakumeek burutzen dituzten lanak dira
eta
herriko
populazioari
bidezko
merkataritzako ehun eta kanaletara
sartzeko aukera eskaintzen du.
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Emakume nekazarien borroka
Emakume nekazarien borroka hobeto
ulertzeko, beharrezkoa da ulertzea
emakumeek betetzen duten paper
nagusian, bai familia unitatean bartan bai
produkzio ekintzan ere. Errealitateak,
Hegoaldeko
herrialdeetan
nekazal
produkzioaren protagonistak emakumeak
direla erakusten digu. Gehien pobretutako
herrialdeetako nekazal produkzio guztiaren
%60 eta %80 artean 26 emakumeek
hornitzen dute. Emakume hauek lurren
%1aren jabe dira soilik eta espekulazioaren
eta coyotaje-aren biktima dira beraien
uztak saltzerako garaian. Era berean,
etxeko ardurak betetzen dituztenak dira.
Hegoaldeko herrialdeetako nekazal familia
gehienak miseria baldintzetan bizi dira, eta
bizirauteko aldarte bikoitz baten aurrean
topatzen dira. Edo, tresneria eta intsumoen
erosketarekin zorpetzea, bizitza duin bat
izaten saiatzeko nahikoa produkzio lortu
ahal izateko, edo gizonek, kapitalismoak
defendatutako lanaren banaketa sexuala
jarraituz, hirira emigratzea soldata
hobeago bat bila, modu honetan
emakumeak dira, bakarrik, lurra lantzeko
ardura hartzen dutenak.
Baliabideak eta produkzio bitartekoei
buruzko kontrola eskuratzea beraz, Bidezko
Merkataritzak aldarrikatzen duen gizarte
aldaketa sortu ahal izateko beharrezko
borroka bat da.
Emakumeen arrazionaltasuna bizitzaren
zaintza eta babeserako eraikia izan da,
hortaz, feminismotik irizpide praktikoak
aplikatzea, teorikoki justizia sozialari
lagunduko dio.
Elikadura
Burujabetzaren
aldeko
emakumeen Nyéléni-ko Adierazpenak
(2007), elikagaien merkatuan eta eskala
txikiko merkantzietan emakumeek rol
garrantzitsu bat jokatzen dutela islatzen
du. Bidezko Merkataritzak emakume
26

Analisi hau bera munduko produkziorako egiten badugu,
datu hau %50 inguruan kokatuko zen

ekoizle txikiei aukera ematen die beraien
indarrak elkartu eta diru sarrera gehiago
eskaintzen dizkieten merkataritza kanal
alternatiboak erabiltzeko, beraien kabuz
merkatu kuota esanguratsuak eskuratzeko
aukerarik ez dute eta auto iraupena
praktikatzera behartuta ikusten dira. Modu
berdinean, Bidezko Merkataritzak etekinen
zati bat komunitatean berriz inbertitzea
inplikatzen du, ikastetxeak, osasun
zentroak, saneamendu sareak, etab.,
ondorioz hobekuntza hauek, zeharka,
emakumeen lanaren erantzukizun eta
ardura murrizten dituzte zaintzaren
ekonomian.
Bidezko
Merkataritzaren
zirkulu bertutetsua da.
Landako zereginetan emakumeen parte
hartzea neketsua eta konstantea da,
produkzio faseetan argi dago prozesu
guztian zehar parte hartzen dutela, gizonen
proportzio berdintsuan. Era berean,
emakume nekazaria etxeko lan guztien
ardura hartzen du, kapitalismoan balore
gutxi
duenaren
sinonimoa
izanik,
kapitalismoaren
helburuetako
bat
merkantzien
produkzioaren
ekintza
ekonomikoa
da
etekinak
lortzeko.
Kapitalista ereduekin egindako loturek,
diruarekin bakarrik asetzen diren behar
kopuru bat sortzen dituzte, bertan
emakume nekazariak presio askorekin
topatzen dira, uzta ezinbestekoa baita
familiaren
kontsumorako,
oro
har
inbertsioa ez da berdintzen kapitalean eta
denboran
produkzioko
familia
unitatearena, hau da, produkzioaren
kostua ez da berdintzen, emakumearen lan
indarrak soberakin gutxi jasotzen du
familiak behar dituen beharrak asetzeko,
zapatak , jantziak, hezkuntza, etab. bezala.
Emakume nekazari edo baserritarraren
seme-alabak txikiak direnean landako
zereginetan laguntzen dute amarekin
batera eta oro har bide luzea egiten dute
beraien komunitateko eskolara iristeko;
seme-alabak hazten doazen heinean
komunitatea uzten dute eta herri
handietara joaten dira lanera, nekazal
enpresetara, hirietara eta industrietara,
etab.
Batzuk
denboraldi
baterako
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emigratzen dute, baina beste asko ordea ez
dira itzultzen, nekazari familia baten bizitza
oso gogorra delako eta aukerarik gabea.
Oinarrizko eskubideen alde emakume
nekazariek egiten duten borroka guztiz
lotua
dago
emakume
langileen
borrokarekin, biak sistema kapitalista
honen eskutan esplotatuak izaten baitira,
modu bakoitzak dituen ezaugarriekin,
gainera aintzatetsiak ez diren etxeko lanak
burutzen
dituzte.
Kapitalismoari
emakumea lanaren banaketa sexualera
menderatua mantentzea interesatzen zaio,
diskriminazioa jasaten eta gizaki bezala
balio-galeraz, emakume nekazari asko eta
askok eta dute ikasketarik, analfabetoak
dira eta belaunaldiz belaunaldi lotuak eta
opresioaren aurrean menderatuak izateko
hezten zaie.
Emakume nekazarien arazoa faktore
ekonomikoekin
modu
zuzenean
erlazionatuta dagoela esatera eramaten
gaitu, hau da, kapitalismoarekin, bere
emaitza bat izanez. Emakume langileen
borroka historikoa eta beraien ahizpa
nekazariekin duten lotura berrartzen,
klaseen borroka barruan eta propietate
pribatuen aurkako borroka barruan,
emakume langile eta nekazariaren
opresioaren
benetako
jatorria,
beharrezkoa da 1917 urteko errusiar
iraultzaren kasua nabarmentzea. Bertan,
behartsu eta esplotatu klaseak osatzen
zituzten emakumeak gizon langile eta
nekazarien ondoan joan ziren iraultzabatailoietara gehitzeko, helburu bezala
agitazio feminista ez zelarik, baizik sekulako
agitazio bat: sozialismoaren aldeko
borroka.
Baina, landa eremuan bizi den errealitatea
kontrastatzen duen ohar bat berrartzen
dugu: “Nekazal Konfederazio Nazionalak
(CNC) datorren apirileko “aliantza klasista”
deiturikoak –urtarrilak 29an ehun mila
pertsonekin mobilizatu zenak-, gobernu
federalarekin eta beste aktoreekin
“akordio nazional” bat ezar dezan nahi du,
herrialdeak bizi duen krisi ekonomikoa eta
sozialari aurre egiteko, batez ere garestitze,

desenplegua eta soldata baxuengatik, baita
nekazal inguruan kontzentratuta dagoen
eta
geroz
eta
handiagoa
den
pobreziagatik”. (Landako
jardunaldia,
2010/02/13). Behartsuen eskaera nagusiak
aldarrikatzen
dituen
mugimendu
demokratiko baten buru izateko gai den
klase bakarra eta azken ondoriotara arte
eramatea, langileria da, landako sektore
menderatuenekin aliatuta.
2009 urteko INEGIko datuei dagokionez,
bost milioi etxe nekazal guneetan aurkitzen
dira eta bertako 24 milioi bizilagunetatik
erdia emakumeak dira. Datu honekin,
emakume hauetatik 12 milioi pobreziari,
desnutrizioari, heziketa faltari aurre egin
behar diotela ondorioztatu daiteke.
90.hamarkadaren
amaiera
inguruan,
nekazaritza-abeltzaintza sektorean lan
egiten zuten emakumeetatik %84 lurraren
jabetzarik ez zuten emakumeak zirela
esaten zen; hauetatik %87ak ordaindu
gabe egiten zuen lan. Gaur egun, TLCren
hamarkada eta erdi beranduago eta landa
mexikarrarengan
sortutako
ondorio
izugarrien ondoren, errealitate gogor hori
larriagotu emakume nekazari pobreentzat.
Landa eremuan geroz eta handiagoa den
pobrezia hau existitzen da, nekazal gizon
eta
emakumeek,
TLCren
bitartez,
globalizazioa bere gehiengo osotasunean
ikusi dutelako, genetikoki aldatuak diren
produktuekin eta produkzio ereduak eskala
handira egiten dituzten agroindustriekin
lehiatzen baitute, hauetan kantitatea,
kostua eta logistikak produktuen kalitatea
baino
garrantzia
handiagoa
dute.
Agroindustria hauekin eskualde osoetarako
enplegu aukerak desagertzen dira,
marginalizazio eta migrazio lerroak gehiago
lodituz,
ondorio
bezala
emakume
nekazariaren bizitza baldintzak asko aldatu
ez daitezen eta duten pobrezia balditzean
jarraitu dezaten.
Landaren pobretzearen paper nabarmena
izaten denean, erradikalizazio bat egon
daiteke emakume nekazarien artean,
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beraiek baitira ondorio gogor hauek
jasaten dituztenak. Hemendik abiatzen da
langile mugimenduarekin eta ahizpa
langileekin lotzeko garrantzia, beraien
eskaerak elkartuz emakumeak beraien
eskubideengatik borroka egitera hezteko,
horrela kontzientzia bat eta borroka
politikan modu zuzenago batean parte
hartze
bat
eraikiz,
emakumearen
emantzipazioa bilatuz eta beraien eskaerak
artikulatuz,
gizarte
hobeago
bat
lortzearren. Alegia, sozialismoagatik eta ez
nahi delako, langile eta nekazarien kontrol
demokratikopean
planifikatutako
ekonomia baten barruan baizik. Horrela,
berdintasun eta gizarte justuago bat
ikusiko dugu, nazioarteko mailan beti
sozialismoaren aldeko borroka lotuaz,
kapitalismoaren handitasunagatik itzalia ez
izateko, beti sozialismoaren bandera
igotzen duten herriekin batasuna bilatuz.
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