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15	Kontsumo 				
arduratsua
[ Wolfgang Wagner ]
Ingurumen-aholkularia

[ >< ] Iturria Seppo Leinonen

Mundu iraunkor baten kosmoikuspegi
berri baterantz zuzendutako hezkuntzazeregin handian, kontsumo arduratsuak
pisu berezia hartzen du, izan ere,
kontsumismoak edo kontsumoan
oinarritutako bizi-estiloak gure ekonomia
eta kultura ezin iraunezkoaren indar
eragile nagusi gisa duen funtzioari buruz
adostasun zabala baitago.

“Mundua ez dute jada ‘eskuineko’ edo ‘ezkerreko’
ideologiek zatitzen, muga ekologikoak onartzen
eta onartzen ez dituztenek baizik” Wolfgang
Sachs, Wuppertal Institutua, 2003.

01 Desoreka kontsumoan

FAO/Ivo Balderi

Sarrera
Asko izateaz gain, gizakiok gehiegi kontsumitzen dugu, eta
oso modu desorekatuan, gainera: munduko biztanleriaren
bosten batek, aberatsenak, planetako gainerakoak baino
hiru aldiz gehiago kontsumitzen du, eta biztanleriaren
bosten pobreenak baino 16 aldiz gehiago, eta baliabide
asko irioten dituzten ekoizpen-teknologiak erabiliz, gainera
(ikusi 1. irudia).
Kontsumo
masiboak,
kontsumismoak
edo
kontsumoan oinarritutako bizi-estiloak gizarteklase eta -maila gehienak zeharkatu ditu, eta sistema
kapitalistaren garapenaren garai eta toki oso zehatzetan
osatu eta sendotu da, produktibitatearen hazkunde
esponentzialaren ondorioz, izan ere, produktibitate horren
emaitzak kontsumo-artikuluz betetako biltegiak eta apalak
izan baitziren.
Lasterketa hori hasi eta mende eskas bat baino igaro ez
denean, klase kontsumitzaileak ugaritu egin dira (1.700 milioi)
eta munduko beste toki batzuetara hedatu dira −“garapen
bidean” dauden herrialde batzuetan, Txinan eta Indian,
adibidez, kontsumo-ereduarekin bat egiten ari direnen
ehunekoa izugarri hazi da−, baina klase kontsumitzaile
horien eginkizuna berbera da: salgaien bolumena eta
zirkulazioa etengabe handitzea, kontsumo hori inbertitutako
kapitalari etekin handiagoak ateratzeko eta finantza-boterea
maila globalean handitzeko ibilgailu eta erregai izan dadin.
1960. urtetik 2000. urtera munduko biztanleria bikoiztu egin
da, etxeetako kontsumo-gastuak laukoiztu egin dira, eta,
gaur egun, finantza-balioen bolumena ekonomia errealaren
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Alemaniako familia batek hilean 500$ gastatzen ditu
elikagaietan, bere diru-sarreren %15; Madagaskarren,
aldiz, pertsona bat egunean 1$ baino gutxiagorekin bizi
da batez beste, eta diru-sarreren %45 zuzentzen du
horretarako.
[ >< ] Iturria: Egileak egina

multzoaren bolumena 15 aldiz dela kalkulatzen da.
Eredu ekonomiko hau, kostu eta prezio txikiko ondasunbolumen izugarria ekoizteko gai dena, baliabide naturalen
indarrezko ebastean oinarritzen da −horien benetako
erauzketa-kostua ez da adierazten−, eta, batez ere, garapen
bidean dauden herrialdeetako langileen lan-esplotazioan;
langile horien soldatek, askotan, ez dute beren biziraupena
bermatzen.
Hala ere, eredu hau inflexio-puntu batera iristen ari
da, hiru arrazoi nagusi tarteko: baliabide merkeak eta
ustez mugagabeak agortze-bidean izatea, desoreka
sozialek eta gobernu-sistema desegokiek gero

castellano

Aztarna ekologikoa
Aztarna ekologikoa biztanleria batean kontsumo- eta
ekoizpen-estiloek sistema naturalen gain sortzen duten
inpaktua kalkulatzeko tresna da. Hartutako azalera birtuala
kalkulatzen du, hektarea globaletan adierazita (gHa) (ikusi
3. irudia). Hektarea global bat biologikoki produktiboa den
azalera duen hektarea bat da, baliabideak eskuratzeko eta
hondakinak munduko batez beste estatistikoaren arabera
duena. Agregazio maila altuko neurria da, baina, hala
ere, desagregatu egin daiteke produktu generiko baten
mailaraino –kafea eta tea; zukua eta ardoa; azukrea,
margarina, zurezko altzariak, ekipo elektronikoak, etab.–.
Aztarna
ekologikoak
kontsumoaren
inpaktua
eskuragarri dauden baliabideei dagokienez hainbat
eskalatan kalkulatzeko aukera ematen du –globala,
eskualdea, herrialdea, hiria, banakako kontsumoa–. Living
Planet Report eta Redefining Progress −kontzeptuaren
hedapenaren bi eragile nagusiak− datuen arabera,
une honetan, maila globalari dagokionez, planetako
ekosistemen bioahalmenaren –baliabideak birsortzeko
eta hondakinak asimilatzeko ahalmena– gainetik gaude,
%25ean.
W. Rees-en arabera −M. Wackernagel-ekin batera
aztarna ekologikoaren kontzeptua asmatu zuen−,

herrialde aberatsek bioahalmena bereganatzea da herrialde
pobreetan bizi duten muturreko pobreziaren, gizarteezegonkortasunaren eta ingurumenaren suntsitzearen
arrazoia. “Erregimen koloniala, lurraldez kanpoko kargaahalmena zuzenean bereganatzen zuena, desagertu egin
da; hala ere, ezarritako baliabideen fluxu asko ez dira
aldatu, nazioarteko merkataritzaren forma hartuta”.
Planetaren mugek eta aberatsen eta pobreen arteko
desorekek planteatzen duten desafioaren aurrean,
“murrizteko eta partekatzeko” aukeraren alde gero eta
jende gehiago ari da agertzen, eta aberatsei 10. faktorean
baliabideen kontsumo osoa murrizteko ahalegina eskatzen
diete (%90), hala, pobreen garapena posible izan dadin,
muga fisikoak gainditu gabe, teknologia eraginkorren
transferentziaren bitartez.
Material eta Bizkar-zorro Ekologikoen Eskaera Osoa
Adierazle hauek ekonomien oinarri fisikoa adierazten
duten parametro batukariak dira, eta ekosferatik
erauzitako eta ondasun eta zerbitzuetarako
eraldatzeko erabilitako baliabide material guztiak
–mineralak, uztak, ura...– neurtzen dituzte. Merkatuko
balioa duten lehengaien –elikadura-industriarako aleak,
findegietarako petrolioa, ondasunak fabrikatzeko metalak,
zerrategietarako enborrak...– sarrerez gain, Materialen
Fluxu Ezkutuak –Hidden Material Flow– edota Bizkarzorro Ekologikoak ere neurtzen dira, horiek ez baitira
inoiz kontabilitate-liburuetan agertzen, balio ekonomikorik
“ez” dutelako. Lurzoru kutsatuek, meatzaritzaren eta
nekazaritzaren ondoriozko higadurak eta basogabetzeek
nahiz azpiegitura handiek Lurrean uzten dituzten “zauriak
eta orbainak” dira.
Kontabilitatearen esparruan, bizkar-zorro ekologikoak
ekoizteko eta kontsumitzeko gure moduek sistema
biofisikoei egiten dizkieten kalteen zati bat dira, eta
mekanismo zuzentzaileak -zerga-erreforma ekologikoa
adibidez, merkatuko prezioek “egia ekologikoa” adieraz
dezaten- ezartzeko oinarriak dira. Adierazle honek balio
didaktiko handia du, gure eguneroko bizitzan erabiltzen
ditugun produktuen atzean dauden ezkutuko fluxu
horien eta horiek erabiltzeko moduaren pisua eta edukiak
erakusteko eta zatitzeko gai baita. Esate baterako, 80
gramo pisatzen dituen sakelako telefono batek 70 kilo -900
aldiz bere pisua- baino gehiago pisatzen duen “bizkar-zorro
ekologikoa darama soinean”; minutu bateko dei batek 200
gramoko baliabide-gastua suposatzen du, eta urrezko
eraztun batek, 2.000 kilokoa (ikusi 4. irudia). <

>
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Bizitza iraunkorrerako heziketa, Eco-Literacy zentroa: www.ecoliteracy.org
Gazteak bizimodu iraunkorraren alde, UNEP: www.youthxchange.net
Hezitzaileentzako Aztarna Ekologikoa, Redifining Progress: www.rprogress.org/education/footprint_education.htm
Kontsumo Arduratsua, Ekologia eta Garapena: www.consumoresponsable.org
Kontsumo Arduratsua, Intermón Oxfam: www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=2721
Living Planet txostena, WWF: www.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/
UNEP/Wuppertal Institutuaren Kontsumo eta Garapen Iraunkorrerako Lankidetza Zentroa: www.scp-centre.org
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1,8

Gizadiaren Aztarna Ekologikoa, 1961-2005

1,0

3,4

Planeta Biziaren Indizea, 1970-2005

1,6

rai
oa

Kontsumoa

Igorpenak

EBtik kanpoko Europa

1,6

3,6

Asia-Ozeano Barea

1,4
Planeta kopurua. Lurra

Pro

Ho

nd
ak i
nak

Birziklatzea

Indizea (1970=1,0)

Hondakinak

du
ktu
ak
itz
ua
k

Inguru
m

9,3

ak

Igorpenak

Ipar Amerika

03 Aztarna ekologikoa

02 Produktu baten bizi-zikloa

1,2

2,2

Bioahalmena

1

2,1 2,4

2,5

Latinoamerika eta Karibe

Ekialde Ertaina eta Erdialdeko Asia

0,8
0,6
0,4

[ >< ] Iturria: AEMA-ETC/RWM

0,2
0

eta ezegonkortasun handiagoa sortzen ari izatea maila
guztietan, eta guk ezagutzen ditugun ekonomia eta kultura
elikatzen dituzten sistema naturalek aldaketa atzeraezinak
jasateko arrisku larrian izatea.
Argi dago munduko biztanleriaren bosten batek gaur
egungo kontsumoa %80 eta 90 artean murriztu behar
duela, eta munduko gainerako 4/5ek, alde batetik, bizitza
duina izateko aukera emango dieten ondasunak eta
zerbitzuak eskuratzeko mailak eta moduak lortzen saiatu
behar dute, eta, bestetik, mundua gaur egungo egoerara
eraman duten garapen ekonomiko eta sozialeko arau
berberak ez aplikatzeko ahalegina egin behar dute.
Zeregin zail horretan aritzen dira, kontsumo eta
ekoizpen-politika iraunkorren laguntzarekin kontsumo
arduratsua bilatzeko eta zehazteko lan egiten duten
pertsonak, gizarte-taldeak eta erakundeak.

Kontsumo arduratsua
Kontsumo arduratsua herrialde industrializatuetako gizarte
oparoetako sektore minoritario batean sortu eta garatu da,
masa-kontsumoaren kulturak, kontsumismo neurrigabean
oinarritutako “bizi-estiloak” eta “erabili eta botatzeko”
gizarteak hartu duen zentzuaren eta esanahiaren aurrean
emandako erantzun kontziente, kritiko eta transformatzaile
gisa.
Kontsumo arduratsua terminoa oinarrizko gizartemugimenduen inguruan sortu da −joan den mendeko 60ko
urteetako protesta-mugimenduetan eta kultura alternatiboen
mugimenduetan oinarrituta−, eta, ondoren, nazioarteko
garapenari eta elkartasunari laguntzeko erakundeei –bidezko
merkataritza– lotuta garatu da.

[ >< ] Iturria: Planeta Bizia 2008 txostena, WWF
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Planeta Biziaren Indizeak planetako ekosistemen osasuna islatzen du, eta aztarna ekologikoak,
aldiz, ekosistema horien gainean gizakiak egiten duen presioa neurtzen du. Bi grafikoei behatuta, bi
adierazleek lotura estua dutela ikus daiteke.

Kontsumo
arduratsua,
nagusiki,
kontsumo
pertsonaleko eta kolektiboko estiloek gure mundu
txikiko nahiz mundu globaleko arazo askotan dituzten
inplikazioen eta ondorioen aurreko jarrera eta jokabide
kontzientea da: ingurumen-krisiak, krisi sozioekonomiko
eta kulturalak, bai etxean bai ikusten ez ditugun urrutiko
tokietan.
Kontsumo arduratsuak, kontzientzia kritikoaz gain,
justizia, elkartasun global eta naturarekiko errespetuzko
printzipioen aldeko balioespen etikoa eta jarrera
aktiboa inplikatzen ditu, eta balio horien kontra egiten
duten ohiturak eta produktuak dituzten enpresen aurka
egitea ere inplikatzen du. Jarrera horietatik sortzen den
jokabideak, gure borondatez alferrikako nahi eta apeta
materialistak baztertzera eramango gaitu, eta gizarteko
harremanetan, arteetan, naturan eta utilitarismotik
urrunduko den unibertsoaren eraikuntzan aurkituko
dugu asetasuna eta betetasuna.
Galdutako espazioak −ekoizleak kontsumitzaileari
zuzenean saltzen dion tokiko merkatuen berrezarpena,
adibidez− berreskuratzeko nahiz esparru berriak
konkistatzeko −komunitate eta herrixka iraunkorren
sorrera, bidezko merkataritzako elkarte batean parte
hartzea, etab.− inplikazioa eta parte-hartze konstruktiboa,
eta zeregin horietan laguntzeko konpromiso pertsonala
kontsumo arduratsua egiten duten pertsonen eta taldeen
identitate-adierazleak dira.

castellano
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Kontsumo arduratsuaren kontzeptuzko eta
funtsezko unibertsoa askitasuna da, M. Gandhiren
irakaspenek dioten moduan: “Live simply, that
others might simply live” (Bizi apalki, beste batzuk
bizi ahal daitezen)

Kontsumo eta ekoizpen iraunkorrak:
Kontsumo eta ekoizpen iraunkorren kontzeptuak
Ingurumenari eta Garapenari buruzko Munduko Goi
Bileran, Lurreko Goi Bilera izenez ere ezagutzen denean
(Rio de Janeiro, 1992) hasi ziren erabiltzen. Munduko
klase aberatsenen kontsumo- eta bizi-estiloen ereduak
aldatzeko beharrari egiten diote erreferentzia zuzenean.
Erakunde zientifiko asko modu erabakigarrian ari
dira laguntzen lanerako kontzeptuak nahiz tresnak
prestatzen, programen, ekintza-planen eta neurri
zehatzen garapena ahalbidetzeko, esate baterako
zerga-erreforma ekologikoa, tresna elektrikoen energiaeraginkortasunerako araudiak, Produktuen Politika
Integratua edo etiketen araudia.
Ikuspegi nagusia produktu-katean parte hartzen
duten
gizarte-eragile
guztien
integrazioa
da,
produktuen eta zerbitzuen bizi-ziklo osoa kudeatzeko
bide adostuak aurkitu ahal izateko (ikusi 2. irudia).

1961. urtea (kolore argiagoa) eta 2005.
urtea (kolore ilunagoa) alderatuta, herrialde
garatuetan urteak igaro ahala pertsonako
aztarna ekologikoa handitu egin dela esan
dezakegu. Horren aurrean, Afrikako
eskualdean, adibidez,
aztarna txikitu egin da.

Ikuspegi berri horiek eta enpresetako –erauzketaenpresak, energia-enpresak, enpresa hornitzaileak eta
azken kontsumoko artikuluen ekoizleak– ordezkarien,
kontsumo- eta ingurumen-erakundeen, hezitzaileen eta
hondakinen kudeatzaileen ordezkarien arteko bilerak
administrazioan errealitate konplexuei aurre egiteko
kontzeptu, tresna eta metodo sistemikoen garrantzia eta
erabilgarritasuna aitortzearen emaitza dira, izan ere, gaur
egungo mundu honetan ekoizpena eta kontsumoa oso
errealitate konplexuak baitira, produktu-kateak mundu
osoari hainbat bira ematen baitizkio.
Kontsumo eta ekoizpen iraunkorrak kudeaketa
integratua eta eraginkorra inplikatzen du, bai eta
baliabideak
eraginkortasunez
erabiltzea
eta
eskaintzaren kudeaketa egitea ere. Esku-hartze
politikoa beharrezkoa da, kontsumo iraunkorra lortzeko
jokabideak barneratzeko orduan sor daitezkeen
zailtasunak baztertzeko.

Adierazle baliagarriak
Ondoren
deskribatzen
diren
adierazleek
giza
kontsumoari dagokionez baliabide naturalen erabilera
eta degradazioa kalkulatzeko eta komunikatzeko
balio dute. Tresna horien ezaugarri komuna planetako
sistema biofisikoen mugak erakusteko eta neurtzeko
ahalmena da.
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eta ezegonkortasun handiagoa sortzen ari izatea maila
guztietan, eta guk ezagutzen ditugun ekonomia eta kultura
elikatzen dituzten sistema naturalek aldaketa atzeraezinak
jasateko arrisku larrian izatea.
Argi dago munduko biztanleriaren bosten batek gaur
egungo kontsumoa %80 eta 90 artean murriztu behar
duela, eta munduko gainerako 4/5ek, alde batetik, bizitza
duina izateko aukera emango dieten ondasunak eta
zerbitzuak eskuratzeko mailak eta moduak lortzen saiatu
behar dute, eta, bestetik, mundua gaur egungo egoerara
eraman duten garapen ekonomiko eta sozialeko arau
berberak ez aplikatzeko ahalegina egin behar dute.
Zeregin zail horretan aritzen dira, kontsumo eta
ekoizpen-politika iraunkorren laguntzarekin kontsumo
arduratsua bilatzeko eta zehazteko lan egiten duten
pertsonak, gizarte-taldeak eta erakundeak.

Kontsumo arduratsua
Kontsumo arduratsua herrialde industrializatuetako gizarte
oparoetako sektore minoritario batean sortu eta garatu da,
masa-kontsumoaren kulturak, kontsumismo neurrigabean
oinarritutako “bizi-estiloak” eta “erabili eta botatzeko”
gizarteak hartu duen zentzuaren eta esanahiaren aurrean
emandako erantzun kontziente, kritiko eta transformatzaile
gisa.
Kontsumo arduratsua terminoa oinarrizko gizartemugimenduen inguruan sortu da −joan den mendeko 60ko
urteetako protesta-mugimenduetan eta kultura alternatiboen
mugimenduetan oinarrituta−, eta, ondoren, nazioarteko
garapenari eta elkartasunari laguntzeko erakundeei –bidezko
merkataritza– lotuta garatu da.
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Planeta Biziaren Indizeak planetako ekosistemen osasuna islatzen du, eta aztarna ekologikoak,
aldiz, ekosistema horien gainean gizakiak egiten duen presioa neurtzen du. Bi grafikoei behatuta, bi
adierazleek lotura estua dutela ikus daiteke.

Kontsumo
arduratsua,
nagusiki,
kontsumo
pertsonaleko eta kolektiboko estiloek gure mundu
txikiko nahiz mundu globaleko arazo askotan dituzten
inplikazioen eta ondorioen aurreko jarrera eta jokabide
kontzientea da: ingurumen-krisiak, krisi sozioekonomiko
eta kulturalak, bai etxean bai ikusten ez ditugun urrutiko
tokietan.
Kontsumo arduratsuak, kontzientzia kritikoaz gain,
justizia, elkartasun global eta naturarekiko errespetuzko
printzipioen aldeko balioespen etikoa eta jarrera
aktiboa inplikatzen ditu, eta balio horien kontra egiten
duten ohiturak eta produktuak dituzten enpresen aurka
egitea ere inplikatzen du. Jarrera horietatik sortzen den
jokabideak, gure borondatez alferrikako nahi eta apeta
materialistak baztertzera eramango gaitu, eta gizarteko
harremanetan, arteetan, naturan eta utilitarismotik
urrunduko den unibertsoaren eraikuntzan aurkituko
dugu asetasuna eta betetasuna.
Galdutako espazioak −ekoizleak kontsumitzaileari
zuzenean saltzen dion tokiko merkatuen berrezarpena,
adibidez− berreskuratzeko nahiz esparru berriak
konkistatzeko −komunitate eta herrixka iraunkorren
sorrera, bidezko merkataritzako elkarte batean parte
hartzea, etab.− inplikazioa eta parte-hartze konstruktiboa,
eta zeregin horietan laguntzeko konpromiso pertsonala
kontsumo arduratsua egiten duten pertsonen eta taldeen
identitate-adierazleak dira.

Kontsumo arduratsuaren kontzeptuzko eta
funtsezko unibertsoa askitasuna da, M. Gandhiren
irakaspenek dioten moduan: “Live simply, that
others might simply live” (Bizi apalki, beste batzuk
bizi ahal daitezen)

Kontsumo eta ekoizpen iraunkorrak:
Kontsumo eta ekoizpen iraunkorren kontzeptuak
Ingurumenari eta Garapenari buruzko Munduko Goi
Bileran, Lurreko Goi Bilera izenez ere ezagutzen denean
(Rio de Janeiro, 1992) hasi ziren erabiltzen. Munduko
klase aberatsenen kontsumo- eta bizi-estiloen ereduak
aldatzeko beharrari egiten diote erreferentzia zuzenean.
Erakunde zientifiko asko modu erabakigarrian ari
dira laguntzen lanerako kontzeptuak nahiz tresnak
prestatzen, programen, ekintza-planen eta neurri
zehatzen garapena ahalbidetzeko, esate baterako
zerga-erreforma ekologikoa, tresna elektrikoen energiaeraginkortasunerako araudiak, Produktuen Politika
Integratua edo etiketen araudia.
Ikuspegi nagusia produktu-katean parte hartzen
duten
gizarte-eragile
guztien
integrazioa
da,
produktuen eta zerbitzuen bizi-ziklo osoa kudeatzeko
bide adostuak aurkitu ahal izateko (ikusi 2. irudia).

1961. urtea (kolore argiagoa) eta 2005.
urtea (kolore ilunagoa) alderatuta, herrialde
garatuetan urteak igaro ahala pertsonako
aztarna ekologikoa handitu egin dela esan
dezakegu. Horren aurrean, Afrikako
eskualdean, adibidez,
aztarna txikitu egin da.

Ikuspegi berri horiek eta enpresetako –erauzketaenpresak, energia-enpresak, enpresa hornitzaileak eta
azken kontsumoko artikuluen ekoizleak– ordezkarien,
kontsumo- eta ingurumen-erakundeen, hezitzaileen eta
hondakinen kudeatzaileen ordezkarien arteko bilerak
administrazioan errealitate konplexuei aurre egiteko
kontzeptu, tresna eta metodo sistemikoen garrantzia eta
erabilgarritasuna aitortzearen emaitza dira, izan ere, gaur
egungo mundu honetan ekoizpena eta kontsumoa oso
errealitate konplexuak baitira, produktu-kateak mundu
osoari hainbat bira ematen baitizkio.
Kontsumo eta ekoizpen iraunkorrak kudeaketa
integratua eta eraginkorra inplikatzen du, bai eta
baliabideak
eraginkortasunez
erabiltzea
eta
eskaintzaren kudeaketa egitea ere. Esku-hartze
politikoa beharrezkoa da, kontsumo iraunkorra lortzeko
jokabideak barneratzeko orduan sor daitezkeen
zailtasunak baztertzeko.

Adierazle baliagarriak
Ondoren
deskribatzen
diren
adierazleek
giza
kontsumoari dagokionez baliabide naturalen erabilera
eta degradazioa kalkulatzeko eta komunikatzeko
balio dute. Tresna horien ezaugarri komuna planetako
sistema biofisikoen mugak erakusteko eta neurtzeko
ahalmena da.
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04 Bizkar-zorro ekologikoa

15	Kontsumo 				
arduratsua
[ Wolfgang Wagner ]
Ingurumen-aholkularia

[ >< ] Iturria Seppo Leinonen

Mundu iraunkor baten kosmoikuspegi
berri baterantz zuzendutako hezkuntzazeregin handian, kontsumo arduratsuak
pisu berezia hartzen du, izan ere,
kontsumismoak edo kontsumoan
oinarritutako bizi-estiloak gure ekonomia
eta kultura ezin iraunezkoaren indar
eragile nagusi gisa duen funtzioari buruz
adostasun zabala baitago.

01 Desoreka kontsumoan

FAO/Ivo Balderi

Sarrera
Asko izateaz gain, gizakiok gehiegi kontsumitzen dugu, eta
oso modu desorekatuan, gainera: munduko biztanleriaren
bosten batek, aberatsenak, planetako gainerakoak baino
hiru aldiz gehiago kontsumitzen du, eta biztanleriaren
bosten pobreenak baino 16 aldiz gehiago, eta baliabide
asko irioten dituzten ekoizpen-teknologiak erabiliz, gainera
(ikusi 1. irudia).
Kontsumo
masiboak,
kontsumismoak
edo
kontsumoan oinarritutako bizi-estiloak gizarteklase eta -maila gehienak zeharkatu ditu, eta sistema
kapitalistaren garapenaren garai eta toki oso zehatzetan
osatu eta sendotu da, produktibitatearen hazkunde
esponentzialaren ondorioz, izan ere, produktibitate horren
emaitzak kontsumo-artikuluz betetako biltegiak eta apalak
izan baitziren.
Lasterketa hori hasi eta mende eskas bat baino igaro ez
denean, klase kontsumitzaileak ugaritu egin dira (1.700 milioi)
eta munduko beste toki batzuetara hedatu dira −“garapen
bidean” dauden herrialde batzuetan, Txinan eta Indian,
adibidez, kontsumo-ereduarekin bat egiten ari direnen
ehunekoa izugarri hazi da−, baina klase kontsumitzaile
horien eginkizuna berbera da: salgaien bolumena eta
zirkulazioa etengabe handitzea, kontsumo hori inbertitutako
kapitalari etekin handiagoak ateratzeko eta finantza-boterea
maila globalean handitzeko ibilgailu eta erregai izan dadin.
1960. urtetik 2000. urtera munduko biztanleria bikoiztu egin
da, etxeetako kontsumo-gastuak laukoiztu egin dira, eta,
gaur egun, finantza-balioen bolumena ekonomia errealaren
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Alemaniako familia batek hilean 500$ gastatzen ditu
elikagaietan, bere diru-sarreren %15; Madagaskarren,
aldiz, pertsona bat egunean 1$ baino gutxiagorekin bizi
da batez beste, eta diru-sarreren %45 zuzentzen du
horretarako.
[ >< ] Iturria: Egileak egina

multzoaren bolumena 15 aldiz dela kalkulatzen da.
Eredu ekonomiko hau, kostu eta prezio txikiko ondasunbolumen izugarria ekoizteko gai dena, baliabide naturalen
indarrezko ebastean oinarritzen da −horien benetako
erauzketa-kostua ez da adierazten−, eta, batez ere, garapen
bidean dauden herrialdeetako langileen lan-esplotazioan;
langile horien soldatek, askotan, ez dute beren biziraupena
bermatzen.
Hala ere, eredu hau inflexio-puntu batera iristen ari
da, hiru arrazoi nagusi tarteko: baliabide merkeak eta
ustez mugagabeak agortze-bidean izatea, desoreka
sozialek eta gobernu-sistema desegokiek gero

“Mundua ez dute jada ‘eskuineko’ edo ‘ezkerreko’
ideologiek zatitzen, muga ekologikoak onartzen
eta onartzen ez dituztenek baizik” Wolfgang
Sachs, Wuppertal Institutua, 2003.
Aztarna ekologikoa
Aztarna ekologikoa biztanleria batean kontsumo- eta
ekoizpen-estiloek sistema naturalen gain sortzen duten
inpaktua kalkulatzeko tresna da. Hartutako azalera birtuala
kalkulatzen du, hektarea globaletan adierazita (gHa) (ikusi
3. irudia). Hektarea global bat biologikoki produktiboa den
azalera duen hektarea bat da, baliabideak eskuratzeko eta
hondakinak munduko batez beste estatistikoaren arabera
duena. Agregazio maila altuko neurria da, baina, hala
ere, desagregatu egin daiteke produktu generiko baten
mailaraino –kafea eta tea; zukua eta ardoa; azukrea,
margarina, zurezko altzariak, ekipo elektronikoak, etab.–.
Aztarna
ekologikoak
kontsumoaren
inpaktua
eskuragarri dauden baliabideei dagokienez hainbat
eskalatan kalkulatzeko aukera ematen du –globala,
eskualdea, herrialdea, hiria, banakako kontsumoa–. Living
Planet Report eta Redefining Progress −kontzeptuaren
hedapenaren bi eragile nagusiak− datuen arabera,
une honetan, maila globalari dagokionez, planetako
ekosistemen bioahalmenaren –baliabideak birsortzeko
eta hondakinak asimilatzeko ahalmena– gainetik gaude,
%25ean.
W. Rees-en arabera −M. Wackernagel-ekin batera
aztarna ekologikoaren kontzeptua asmatu zuen−,

herrialde aberatsek bioahalmena bereganatzea da herrialde
pobreetan bizi duten muturreko pobreziaren, gizarteezegonkortasunaren eta ingurumenaren suntsitzearen
arrazoia. “Erregimen koloniala, lurraldez kanpoko kargaahalmena zuzenean bereganatzen zuena, desagertu egin
da; hala ere, ezarritako baliabideen fluxu asko ez dira
aldatu, nazioarteko merkataritzaren forma hartuta”.
Planetaren mugek eta aberatsen eta pobreen arteko
desorekek planteatzen duten desafioaren aurrean,
“murrizteko eta partekatzeko” aukeraren alde gero eta
jende gehiago ari da agertzen, eta aberatsei 10. faktorean
baliabideen kontsumo osoa murrizteko ahalegina eskatzen
diete (%90), hala, pobreen garapena posible izan dadin,
muga fisikoak gainditu gabe, teknologia eraginkorren
transferentziaren bitartez.
Material eta Bizkar-zorro Ekologikoen Eskaera Osoa
Adierazle hauek ekonomien oinarri fisikoa adierazten
duten parametro batukariak dira, eta ekosferatik
erauzitako eta ondasun eta zerbitzuetarako
eraldatzeko erabilitako baliabide material guztiak
–mineralak, uztak, ura...– neurtzen dituzte. Merkatuko
balioa duten lehengaien –elikadura-industriarako aleak,
findegietarako petrolioa, ondasunak fabrikatzeko metalak,
zerrategietarako enborrak...– sarrerez gain, Materialen
Fluxu Ezkutuak –Hidden Material Flow– edota Bizkarzorro Ekologikoak ere neurtzen dira, horiek ez baitira
inoiz kontabilitate-liburuetan agertzen, balio ekonomikorik
“ez” dutelako. Lurzoru kutsatuek, meatzaritzaren eta
nekazaritzaren ondoriozko higadurak eta basogabetzeek
nahiz azpiegitura handiek Lurrean uzten dituzten “zauriak
eta orbainak” dira.
Kontabilitatearen esparruan, bizkar-zorro ekologikoak
ekoizteko eta kontsumitzeko gure moduek sistema
biofisikoei egiten dizkieten kalteen zati bat dira, eta
mekanismo zuzentzaileak -zerga-erreforma ekologikoa
adibidez, merkatuko prezioek “egia ekologikoa” adieraz
dezaten- ezartzeko oinarriak dira. Adierazle honek balio
didaktiko handia du, gure eguneroko bizitzan erabiltzen
ditugun produktuen atzean dauden ezkutuko fluxu
horien eta horiek erabiltzeko moduaren pisua eta edukiak
erakusteko eta zatitzeko gai baita. Esate baterako, 80
gramo pisatzen dituen sakelako telefono batek 70 kilo -900
aldiz bere pisua- baino gehiago pisatzen duen “bizkar-zorro
ekologikoa darama soinean”; minutu bateko dei batek 200
gramoko baliabide-gastua suposatzen du, eta urrezko
eraztun batek, 2.000 kilokoa (ikusi 4. irudia). <

>
bibliografia eta erreferentziak:
>
>
>
>
>
>
>

Bizitza iraunkorrerako heziketa, Eco-Literacy zentroa: www.ecoliteracy.org
Gazteak bizimodu iraunkorraren alde, UNEP: www.youthxchange.net
Hezitzaileentzako Aztarna Ekologikoa, Redifining Progress: www.rprogress.org/education/footprint_education.htm
Kontsumo Arduratsua, Ekologia eta Garapena: www.consumoresponsable.org
Kontsumo Arduratsua, Intermón Oxfam: www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=2721
Living Planet txostena, WWF: www.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/
UNEP/Wuppertal Institutuaren Kontsumo eta Garapen Iraunkorrerako Lankidetza Zentroa: www.scp-centre.org

castellano

english
20/07/2009 10:27:45

