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1. argitalpen honetan, setem Hego Haizeak kontsumo kontzientea, arduratsua eta eraldatzaileari (kae) buruz arituko da,  hauxe aldaketa soziala sustatzen duen 
erabilera, erostea ala ez erostearen ekintza bezala ulertuta, halaber produktuen eta zerbitzuen hautaketan irizpide etikoak, kulturakal eta ingurugiroaren erres-
petuzkoak nahitaezkoak dira, eta ez bakarrik kalitatea eta prezioa, bidezkoenak eta iraunkorrenak erostea lehenetsiz. kae kontsumoak, txanponaren beste aldean, 
ekoizpen-, banaketa- eta hornitze-eredu eta zerbitzu arduratsuak eskatzen ditu gizartearekin eta ingurugiroarekin, eragin txikienekoak aukeratuz.        

 sarrera
SETEM ahalezko aldaketak bultzatzen dituen GGKE 
bat gara, genero ikuspegia oinarri hartuta, ekoiz-
pen-, kontsumo- eta finantza-eredu iraunkorragoak, 
bidezkoagoak eta arduratsuagoak helburu izanik. 
Gure ingurunean eraldaketa handiak errealitate  
bihur ditzaketen keinu txikiak sendotu nahi ditugu.

Orientabide didaktikodun gida hau, SETEMeko eta 
txostenaren talde egilearen arteko tailer prozesu eta 
berrikuspenetatik sortu da, esker onen atalean aipa-
tu elkarte eta pertsonen ekarpenak ahaztu gabe. Kon-
tsumoa eta bizimodu ezberdinei buruzko hezkuntza 
esku-hartzeen diseinuak berak dakarren aurretiko 
hausnarketarako inguru egokia izan daiteke, jokabi-
de irizpide berriak eta jokaera iraunkorrago, etikoago 
eta bidezkoago berriak sortze aldera.

Elementu nagusia gehitzen du: genero ikuspegitik 
egindako azterketa kritikoa eta hausnarketaren ego-
kitzapena euskal eremura. Halaber, izaera orokorra-
goa duen ikuspegi kritikoa gehitzen du, eguneroko 
kontsumo erabakietan dauden eraginak zalantzan 
jartzera garamatzana (erabilera, erosketa, bizimo-
duak,…), hau guztia, gai honen inguruan indarrean 
dauden teorien gainean berrikuspen kritikoa eta dia-
logikoa eginez.

Kontsumoaren gaian komunikazio zein hezkuntza 
ekimenak bultzatzen dituzten lan taldeen komunika-
zio giltzarri hauei buruzko elkarrizketa sortzeko ala 
sakontzeko dokumentu bezala erabili ahal da, baita 
modu zehatzagoan fitxen bitartez. Dokumentu ho-
netako fitxak orokorretik espezifikora doaz eta kasu 

batzutan elementu errepikakorrak izan ditzake, doku-
mentu independente ala bere osotasunean erabili ahal 
den heinean.

Honela izanik, lehenengo zatian (1), pertsonok kon-
tsumitzaile gisa dugun jokabidea azaltzen duten 
hurbilketa teorikoak, (2) kontsumoan dugun genero-
ikuspegia eta (3)euskal eremuan, kontsumoari buruz 
dauden elementu espezifikoak ditugu

Bigarren zatian, kontsumo arlo espezifikoen gaineko 
lau fitxa daude: i) energia eta garraioa; ii) elikadura; 
iii) ehungintza eta zapatagintza eta iv) aisialdia. Haue-
tako bakoitzean honako atalak ditugu: 1) dagokion 
arloko kontsumo eta ekoizpen datuak; 2) arloan dau-
den ahalezko zailtasunak, kontsumo kontzienteagoa, 
arduratsuagoa eta eraldatzaileagoa egiteko, Pol et al. 
2001 argitalpenaren lau esferetako ereduaren arabe-
ra sailkatuta eta SETEMek bultzatutako prozesuari 
esker antzeman zirenak (tailerretan eta berrikuspe-
netan); 3) arlo honetan pertsonek kontsumitzaile gisa 
duten  ohiko jokabideari buruzko azalpena; 4) dinami-
zaziorako proposamenak; 5) baliabideak

Esan beharra dago, lan honek ez duela jokabideen 
datuen eta azalpen espezifikoen bilketa sakona izan 
nahi, horretarako ad hoc ikerketa beharko litzateke 
eta. Argitalpen hau, euskal eremuko kontsumo auke-
rei begirada konplexua, kritikoa eta egokitua egiteko 
gonbidapena da, beronen emaitzak kontsumo kon-
tzienteagoa, arduratsuagoa eta eraldatzaileagoa egite-
ko hezkuntza ekimenen elkarrizketaren eta diseinua-
ren praktikak berak aberastuta1.
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 ekonomia kLasikoa/utiLitarismoa 

Pertsonak homo oeconomicus dira eta beren 
kontsumoaren bidez, beren erabilera, aurrezkia eta 
irabazia maximizatzen saiatzen dira. Psikoanalisia 
bezalako printzipioetan oinarritzen da. Kontsumoa 
“Hura”ren pultsioen eta desioen eta “Superni”aren 
epai moralen artean dagoen tentsioaren ondorioa da. 
Niak, ezbai horretan galduta, erosiz eta kontsumituz 
baretzen dituen tentsioak nozitzen ditu, batzutan 
modu irrazionalean eta konpultsiboan.

 konduktismoa-ikasketa

Pertsonek sari/zigorrak jasotzen dituztelako kontsu-
mitzen dute, saiakera/akatsa prozesuen, beste pertso-
nen jokabideen behaketen, baldintzapen bidez.

 PsikosoZiaLak, kLase aLFerraren teorian  
 oinarriturik (VeBLen, 1899). 

Jendetzaren kontsumismoaren jatorria giza-estimu 
ezari beldurra da eta honek Goi Klasea imitatzera 
eramaten ditu. Itxurak egiteko kontsumitzen da. 

 kontsumitZaiLearen BuruJaBetZa

Kontsumitzaileek ekoizpena bideratzen dute. Honen 
oinarria, kontsumitzaileek, azken finean, zer ekoiztu 
behar den eta zer ez erabakitzen dutelako ustea da, 
zer erosi eta zer ez erostearen ekintzaren bitartez 

aukeratzen baitute. Enpresek erantzun hau ematen 
diete merkatuaren beharrei, baina ez dituzte ez 
sortzen ezta sustatzen ere.

 ekoiZLearen diktadura  
 (gaLBraitH, 1952)  

Gizarte bat gero eta oparoago bilakatzen den heinean, 
beharrak, asetzen dituen ekoizpen prozesuak sortuak 
izaten dira eta honela ekoizpenak behar handiagoak 
sortzen ditu, baita ekoizpen handiagoa ere.

 kontsumoaren Hiritartasuna

Adela Cortinak honela izendatuta, (2002) hiritar 
ekonomikoa komunitate bateko ondasunetan parte 
hartzen duena izanik. Zilegi izateko, komunitate 
batek bere hiritarrei nork bere burua asko izateko 
ezinbestekoa den jabetza eman beharko lieke 
(hiritartasunaren errekonozimendua nork bere 
burua aski izatea baino aurrekoagoa izaki) eta bere 
hiritarrekin batera erabakiko du zer ekoizten den, zer 
kontsumitzen den, zertarako eta nork kontsumitzen 
duen. Bere lehentasunezko eginbeharra kontsumo 
estilo barne-biltzaileak sortzea da. 

 kontsumitZaiLe PoLitikoa

Michelettik, Follesdalek y Stollek sortutako izendape-
na (2004). Hauen ustez, merkatuaren mekanismoak, 
batzutan, ekintza politikorako parte-hartzerako bi-

kontsumoaren azalpen batzuk  
hurbilpen teoriko ideologiko  
ezberdinetatik (Ballesteros, 2007)1
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deak berak baino eraginkorragoa den parte-hartze 
politikoaren modu berri bat bezala funtzionatzen du.  
Ekintza kolektibo eta antolatuen kasuan honen ingu-
ruko zalantzarik ez omen dagoen bitartean, ekintza 
indibidualak eta bapatekoak “politiko”tzat hartzen 
dira, baldin eta helburua kontsumitzaileek beraiek 
ez-bidezkotzat hartutako errealitatearen eraldaketa 
bada.

 genero ikusPegia kontsumoan

Munduan hazkunde ekonomikoa lortzen indar han-
diena ez da Txina ezta India ere: emakumeak baizik. 
Emakumeen erosteko ahalmena, mundu mailan, 18 
milioi dolarrera helduko omen da 2014. urtean (Voigt, 
2009). Kapitalismoaren logika kulturala batez ere 
maskulinoa da. Bizitza beraren logika suntsitzailea-
ren aurrean, feminismoa historian zehar ezberdin-
tasunen desagerrarazpenetatik abiatu da. Hau dela 
eta, feminismoa kapitalismo globalaren mendekota-
sunaren alde egiten duten kontsumo praktiken aurka 
kokatu da. Bestalde, feminismoa identitatea eratzeko 
prozesuan ekintza singular bat da eta pentsamendu 
liberalaren ildotik askatasun pertsonala gauzatzea-
rekin erlazionatu da. Askotan, emakumeen indepen-
dentziaren kontzeptzua aberastasunarekin lotu da, 
tradizioz gizonezkoen eskuetan egon dena. Emaku-
meen lan merkatura sartzeak beren diru-sarrera 
propioak eskuratzea ahalbidetzen die eta honek 
kontsumitzeko eta euren erabakiak hartzeko aukera 
helarazten die. Kontsumorako sarbidea honek, sa-

rritan emakumeentzako autonomia maila altuagoa 
ekarri duen arren, bidegabekeriak eta desberdinta-
sunak sortzen dituen merkatu baten logikan sartzea 
ekarri du, berdintasun eta inklusio ikuspuntutik 
urrun. Ikuspegi hau abiapuntu izanik, zalantzazkoa 
da emakumeen jabekuntza eta beren maila indibi-
dualeko kontsumoarekiko emantzipazioa; halaber, 
gatazkatsua iruditzen zaigu indenpendentziaren dis-
kurtsoa eta kontsumoak ematen duen identitatearen 
eta askatasunaren eraikuntza erlazionatzea, izan ere, 
eragozten saiatzen ari garen kapitalismoaren logika 
menderatzaile horren alde joango litzateke. Feminis-
moaren baitan, inter-dependentzia eta eko-dependen-
tzia kontzeptuetatik gertu dauden begirada berrie-
tatik autonomiaren errekonozimenduaren ildotik 
doazen proposamenak eraikitzen ari dira. Logika ho-
netatik, autonomia ez dator bat kontsumotik sortzen 
den identitate independiente baten eraikuntzarekin, 
baizik eta komunean dugunetik sorturiko bizitza 
eredu interdependienteak sortzearekin. Hemendik, 
kontsumoa ez da bakarrik merkatuak kolonizaturiko 
lurralde hori, norbanakoak askatzeko, indarrez eza-
rritako eta metaketan oinarritutako eredua lortzeko, 
aitzitik,  beharrak asetzeko ikerketa eta eraikuntza 
eremu zabala sortzen da, elkarrekin, elkarlanean, eta 
lankidetza-saretatik. 
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Pertsonen jokabidea erosketen aurrean, arazo bati 
irtenbidea aurkitzea da. Bateragarri egin behar dira 
IDEIEN ESTATUSA2 eta norberak duen EGUNGO 
ESTATUSA.

Ideien estatusari hurbilpen hau, hurrengo arrazoien-
gatik gerta daiteke: A) etorkizunean gaitzen edo ga-
beziren bat (produkturen bat amaitu zaigu edo amai- 
tzeko zorian dago) saihestu nahi da, edo behar be-
rriak sortu direlako (etxe aldaketak, etxe berria  
janztea dakarrelako, adibidez) eta orduan behar bat 
antzematen dugula esaten da;  edo B) ingurua ho-
bera joan delako (lanpostu aldaketa, adibidez) eta 
orduan aukera bat antzematen dugula esaten da.

Erosketa bakoitzean egiten diren ahaleginak, 
desberdinak diren heinean (erabaki batzuk beste 
batzuk baino garrantzitsuagoak dira), erabakiok 
honela sailka daitezke: 

 Ohikoak, irtenbide komunak, eguneroko arazoak 
konpontzekoak.

 Mugatuak, konplexutasun baxukoak. Inplikazio 
baxuko eta garrantzi ekonomiko txikiko produk-
tuak, kategoria estandarizatuak.

 Handituak, irtenbide konplexuak, arazo berriak 
sortzen direlako edo produktuak inplikazio al-
tukoak direlako.

Pertsonak kontsumitzaile  
gisa duen jokabidearen  
oinarri teorikoak 2

2. Hemen, ideala diogunean, ez dugu  desiragarri esan nahi, baizik eta ideietan oinarrituko eta errealitatetik urrun dagoen zerbaiti. Horregatik, genero atalean “ideal” 
komatxo artean doa, genero ikuspegitik ez baita desiragarri. 

genero ikusPegitik, estatus “ideal” horiei 
arreta eman beharko genieke, emakumeen ka-
suan historikoki, beraien eginbeharra honela 
aurkeztu dituzte eta:

a) senarra edo senide baten zaintzaileak (ele-
ktrogailuen, jakien eta edarien, garbiketa-
produktuen eta garbiketaren kasuetan, 
adibidez); 

B) pertsona ezkongabe heterosexual bezala, 
gizon baten bila (edertasun eta arropa pro-
duktuetan gertatzen den bezala). 

C) Alpha emakumea izenekoa bezala: indepen-
dientea, ekintzailea, dinamikoa, aurrea eta 
erabakiak hartzera ohitua.

kasu guztietan, eredu ideal hauek rolen ikus-
pegi patriarkalari (androzentrikoa, heterozen-
trikoa, eta abar) erantzuten diote. gizonezkoen 
kasuan, ideien estatusak “nik neuri” lelopean 
eraiki den subjektibitate maskulino batetik 
sortu dira; emakumezkoen kasuan, aldiz, ideien 
estatusak “besteentzat” eraikitako subjekti-
bitate femenino batetik sortu dira (besteen  
beharrei lehentasuna emanez, norberak ditue-
nen kalterako).
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Oro har, erosketa-erabaki guztiek eskema berari ja-
rraitzen diote (irudian islaturik), baina handituen-
tzat bakoitzean eragiten duten pausoak eta faktoreak 
antzematea erraza den bitartean, ohitura bihurtu eta 
automatikoagoak egiten diren heinean (kontzientzia 
galtzen doazenean) zeharbide mental, jauzi eta triki-
mailu anitzak erabiltzen dira, erosketa-jokaera gero 
eta bapatekoagoa bihurtuz.

Erabakia hartzean alderdi askok eragiten dute, hone-
la taldeka daitezkeenak:

a) giZaBanakoaren arLoko Faktoreak

Gure fisiologiarekin zerikusirik duten alderdiak 
dira (zentzumenen zorroztasuna, ikasteko gaitasuna, 
oroimena) gure beharrak eta konpontzeko interesa 
edo gogoa (motibazioa) eta izaera psikologikoa du-
ten alderdiak (pertsonalitatea, jarrerak, balioak); 
hauek guztiak gure auto-kontzeptuan islatzen dira: 
nolakoak garen uste dugun eta gure buruaz dugun 
ideaiarekin gustura sentitzen garen ala ez.

B) iZaera koLektiBoko aLderdiak

Parte-hartzaile garen taldeekin erlazionatuta daude 
–familia, kultura, adiskidetasuna- eta parte-hartzaile 
izan nahiko genukeen taldeak, gure partaidetza 
bertan ikusi nahi genukeenak eta jokamolde eredu 
gisa hartzen ditugunak. Sarri azken ideal hauek 
pertsona famatuetan islatzen dira.  

Taldeek honela eragin dezakete:

 Arauak, erregelak edo portaera jarraibeak es-
kaintzen. Jokabideak edo eta jarrerak egiaztata-
tzen  Eragin normatiboa

 Informatzen  Eragin informatiboa 

 Taldeko balioekin bat datozen/ala ez datozen 
jokaera zein jokabideak onartzen/ukatzen  Iden-
tifikazio-eragina-balioaren adierazpena

 Saritzen edo zigortzen  Eragin hertsatzailea 

C) BiZi garen inguruaren eraginak

Alderdi geografikoetatik hasten dira (klima, herri 
edo hiri habitatea…) sistema politikora ailegatuz, 
lege xedapenak zeharkatuz, lurralde zehatz bateko 
teknologiaren erabilgarritasuna, hezkuntza sistema 
edo korrontea ukituz...

Irudia 1 Erosketa-erabakien eskema.

Beharraren 
ezagutzea

informazio-
-Bilaketa

aukeren  
ebaluazioa

erosketa
eros osteko 
ebaluazioa
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genero ikusPegitik hurrengo alderdiak kontuan hartu 

beharko lirateke: 

 giZaBanakoaren aLderdiei dagokiela, arlo honetan 

genero femeninoa beti emozionala eta ez irrazionala, 

apetsasua edo guratsua, eta ez zentzuduna bezala 

ikusi izan da. ikuspegi dikotomiko patriarkal honetatik, 

emakumeak kobentzitzeko errazatzat hartzen dira, eta 

baita saltokiko estimuluak ere, kontsumo konpultsiboa 

egiteko ahula egiten duten ezaugarriak erabiltzen di-

tuzte. Publizitatea kontsumo kontziente, arduratsua 

eta eraldatzailea oinarri hartzen duen analisi kritikoa 

egiteko arlo egokia da, kontsumismora bultzatzen duen 

neurrian. Bere boterea edo eragina desartikulatzea 

gure kontsumoa aldatzeko gakoetako bat da. genero 

ikuspegitik, publizitatea arau edo sineskeria sozialen 

gainetik, sexismoa barne, eraiki ohi da. Horregatik, 

publizitate mezu ugari baztertzaileak dira eta beha-

rrezkoa da publizitatearen alderdi baztertzaileak iden-

tifikatzea eta salatzea, halaber komunikazio ez sexista 

eta ez baztertzailea sortzea. Honen ildotik, espainiar 

estatuko lurralde batzutan, publizitate ez sexistarako 

behatokiak sortu eta manualak/kodeak/gidak egin 

dira komunikazio ez sexista bideratzeko. arlo honetan,  

setemek material ugaria sortu du3.

 aLderdi soZiaLei dagokienez, patriarkatuan ohikoa da 

emakumeek beren berdinen iritzien beharra balute be-

zala identifikatzea (erosketak egiterakoan, adibidez). 

Honela, ikuspegi honetatik, emakumeek edo ez dakite edo 

ez dituzte euren erabaki propioak hartu nahi. Familia-

ren-tzako erosketaren kasuan, normalean generoari lo-

tutako erabakietan protagonismoa esleitzen zaio (elika-

dura eta etxeko zainketa, arropa, baita bikotearena eta 
umeena ere…). garrantzizko erabakiak gero eta gehiago 
elkarbanatzen dira. nabaria da genero femeninoari es-
leitzen zaion analfabetismoa finantza kontuetan. 

Hona hemen bizimoduekin eta kontsumo-ohiturekin 
elkarreragiten duten bestelako alderdi sozialak: fami-
lia eta elkarbizitza eredu berriak (familia eredu tradi-
zionalaren, emakumea etxekoandrea eta gizona ogia 
ekartzekoa, aldaketa), emakumeen lan-merkaturako 
sarbide handiagoa, emakumeen autonomia maila han-
ditzea beren gorputzari dagokionez… esan beharra 
dago, emakumea kategoriaren barruan beste mende-
kotasun ardatzek sortzen dituzten ezberdintasunak, 
besteak beste, klasea, etnia, sexualitatea, eta abar. 
egun, honek gizarte esperientzia anitza sortzen du (bai-
ta emakumea kategoriaren barruan) kontsumo ohitura 
berriak aztertzeko garrantzizkoa izango dena.

 inguruaren aLderdiei dagokienez, zaila da genero 
ikuspegia zehaztea inguru zehatza kontuan hartu gabe, 
izan ere horretarako lurraldeko azterketa espezifikoak 
erabili beharko lirateke. mota honetako alderdien 
arloan, araudian, hezkuntza sistema ofizialean, eta 
abarretan lorturiko berdintasun instituzionala dago. 
generoaren arabera, globalizazio prozesuek zeharka-
tzen dituzten giza eredu eta identitateak dauden arren, 
(adibidez, zainketarik behar ez duen eta “berak bere 
burua egiten duen” mendebaldeko subjektu neolibe-
ralaren eraikuntza), lurralde bakoitzean eredu hauek 
modu derberdinetan antolatzen dira eta baita orden 
globalizatuaren aurkako disidentzia era ugariak, inguru 
zehatz bateko esperientzietatik abiatuz.   

3. setemek publizitate ez sexistaren inguruan dituen materialak hauek dira: “guía didáctica Campaña ropa Limpia”, setem, 2008; eta “Carpeta recursos 
para un Comercio Justo: Limpiando trapos sucios”, setem aragón.

ekintZak interesak iritZiak demograFia

Lana Familia autokontzeptua adina

Hobbiak etxea alde sozialak Hezkuntza

Bizitza soziala Lana Politika diru- sarrerak

aisia komunitatea negozioak Lanbideak

asoziazionismoa aisia ekonomia etxearen tamaina

erosketak moda Hezkuntza Hiriaren tamaina

kirolak Janaria Produktuak eta markak Bizitzaren garaia

Borondatezko ekintzak komunikabideak etorkizuna sexua

enplegua ezagutze soziala kultura

Irudia 2. Kontsumitzaileen sailkapena, euren bizimoduen arabera.  
Iturria: SOLOMON et al, 2006. Egileak sortua.



 Zergatik kontsumitzen dugu? | 11

BIZIMODUA kontsumitzaileak zatikatzeko eta sail-
katzeko maiz erabiltzen den kontzeptua da. Pertsonek 
bizitzeko, denbora erabiltzeko eta baliabideak gasta-
tzeko, kontuan hartzen dituzten ereduak azter-tzean 
datza: Zer, noiz eta non erosten dugu? Zer gusta-tzen 
zaigu? Zer sentitzen dugu? Norekin erlazionatzen 
gara? Zertan ematen dugu gure denbora? Non eta nola 
bizi gara? Zer axola zaigu? Nolako jarrerak ditugu? 
Nola dibertitzen gara? Hau egiteko modu erraz bat 
KONTSUMITZAILEAK EUREN JIIen (Jardueren, 
Interesen eta Iritzien) eta ezaugarri demografikoen 
arabera SAILKATZEA ETA TALDEKATZEA da 
(SOLOMON et al, 2006). Irudia 2

Egungo gizartean, jarduera, interes eta iritzi hauek 
ez daude soilik norbanakoaren hautaketaren mende, 

ezberdintasun sexualen araberako eraikuntza soziala-

ren mende ere, baizik. Honela, kontsumo kontzientea, 

arduratsua eta eraldatzailearen gaineko ikasketarako 

tartea sortzen dugun pertsonen bizimoduen azterke-

taren eremuan, galdera hau egin genezake: patriarka-

tuan emakumezkoei eta gizonezkoei esleitzen zaizkien 

roletan, gizarte mailan zer jarduera, interes eta iritzi 

jotzen dira “egokitzat” edo “bereizgarritzat”? Hemen 

zehaztu ahal dugu, adibidez, lanari buruz hitz egite-

rakoan, ordaindutako lana (enplegua) eta ordaindu 

gabeko lana, edo lan produktiboa eta lan erreprodukti-

boa4. Azterketa kritiko parte-har-tzailea ezarri ahal 

dugu, nola alderdi hauetako bakoi-tza emakumezkoen 

edo gizonezkoen rol tradizional/estereotipatuei lotua-

go egon ohi den ikusteko. 

4. sonia oceranskyk (2006) lanaren sexu banaketa modu erraz batean azaltzen du, zer ulertzen dugu lan erreproduktiboa edo erreprodukzio lanak diogunean eta zer lan 
produktiboa. erreprodukzio lanak pertsonak bizirik eta osasuntsu jarraitu ahal izateko beharrezkoak diren ardurak (elikadura, higienea, arropa, etxea) eta bere mantenurako 
beharrezkoa dena (sukaldatu-bazkaldu). Lan erreproduktiboa ikusezina da, pribatua, ordainsaririk gabea, eta abar. aitzitik, lan produktiboa erreprodukziorako eta 
garapen ekonomikorako beharrezkoak diren tresnak eta baliabideak ekoizten dituztenak dira. adibidez, saltzeko janaria edo berau erosteko adina diru izateko lan egin. Lan 
produktiboa publikoa da, onarpen soziala duena, ordaindutakoa. rol tradizionaletan, gizonak produktiboarekin lotzen dira eta emakumeak erreproduktiboarekin. Varelaren 
arabera (2008), lanaren sexu banaketak ez ditu bakarrik emakumeek eta gizonek egiten dituzten lanak banatzen, baizik eta azken hauei balioa kentzen die ere. margaret 
meadek zioenez,  nuria Varelak gogorarazten digu lan berberak emakumezkoek egiten dituztenean, sozialki garrantzi gutxiagokoak dira.

genero ikusPegi batetik, Jii sailkapenak analisi anitzak 
jaso ditzake. adibide moduan, hona hemen erabileran 
arreta handia merezi duten gai batzuk:

 Jarduerak. rol tradizional/ez tradizionalen errepro-
dukzioa; emakumezkoei esleitzen zaizkien ordaindu 
gabeko zainketa lanak; sozialki femeninotzat/maskuli-
notzat jotzen diren kirolak; gizarte-bizitza eta hobbyak 
(emakumezkoenak/gizonezkoenak bezala hartzen di-
ren estereotipoak). Haustura digitala bezalako ele-
mentuak azpimarra daitezke (emakumearen institutu-
ra atxikitako Berdintasunaren Behatokiaren arabera, 
espainiar estatuan interneteko erabiltzaile kopuruan, 
emakumezkoak gizonezkoak baino %10 gutxiago dira, 
europar Batasunetik bost puntura, ehuneko haustura 
murrizteko prozesuan egon arren). “teknofobia” modu 
estereotipatu batean emakumezkoei lotzen zaie. Ber-
dintasun prozesu hauetan, “berdintasunezko” eredua 
ere androzentrikoa, eta beraz patriarkala ere, den gal-
de dezakegu. teknologiaren kasuan, teknologiaren era-
bilera teknolatra jasangarria al da? (riechmann, 2009). 

 interesak. etxearekiko eta zaintzarekiko emaku-
meek dituzten interesak aztertzea, patriarkatuaren 
rol tradizionaletatik. erlazio tradizional honetatik ere, 
emakumeek elikadurarekin dituzten erlazioen jatorria 
eta egoera (zaintzaren bitartez) kolokan jartzea; ha-
laber, irudiaren munduarekin (edertasun eredu baten 
inposaketaren bidez). sozializazioan funtsezkoak diren 
elementuek, komunikabideek eta hezkuntzak, neska eta 

mutilen artean, emakume eta gizonen artean, jokabide- 
eta interes-eredu sexistak sustatzen dituzte. 

 iritZiak. Zer alderditan emakumeen iritziak dira kon-
tuan hartuagoak? kontuan izan, adibidez, indarrean da-
goen hezkuntza eredua oraindik ere estereotipatua dela 
eta gizartearen rol tradizionalen sustapenak neskak/
emakumeak gizonezkoenak izan diren arlo tradizional 
batzuetatik (ekonomia, negozioak, politika, eta abar) 
urruntzen dituela. genero berdintasuna ez da oraindik 
kalitate-irizpide bezala sartu eta genero alborapena 
ezabatzeko hezkuntza programen berrikuspena, egiteke 
dagoen eginbeharra da. Halaber, gizonezkoak arlo ba-
tzuetan duten gaitasunetan konfiantza erakusten duen 
bazterkeria burutsuaren deuseztapena (bazterkeria 
instituzionalaz gain, izan ere, emakumeen ordezkaritza 
murriztuagoa da zientzietan eta zientzia-erakundee-
tan) eta emakumeen jakintza arlotan errezeloak (FeCYt, 
2012an kontsultatua; rodriguez, 2008).

 demograFia. arlo batzutan emakumeek duten ikusgarri-
tasun estatistikoa; diru-sarrera desberdinak (adibidez, 
soldata hausturaren mantentzea, soldaten egiturako 
urteko inkestan, 2009an %22,5ekoa zen, ine, 2011n argita-
ratua); ikasketetan ezberdintasunak adin-tarteka (30 ur-
tera arte, europako herrialde gehienetan, gizonak baino 
emakume gehiago graduatzen dira Prema, 2005 Proiek-
tuaren arabera). espainian bizi diren 840.000 pertsoneta-
tik, ia %70a emakumeak dira,  inek 2011n eginiko Populazio 
aktiboko galdeketako datuen arabera (eFe, 2011). 
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Javier Casaresen  
eskutik orientabideak (2003): 
“kontsumoaren ikuspegi Berria” 3

Gai hau markoan jartzeari amaiera emateko, interes-
garria litzateke Javier Casares Ripolek (2003) El nue-
vo paisaje del consumo artikuluan etorkizunerako ten-
dentzia bezala ezartzen zituenetako batzuk islatzea. 

 Kontsumo iraunkorreko ondareak, programatu-
tako zaharkitzapen5 orokor baten mendean ekoiz-
ten dira. Produktuen prezioak beheranzko joera 
hartzen du, baina zerbitzuena gorantz doa; honela, 
matxurarik egotekotan errentagarriagoa litzateke 
ordezkatzea konpontzea baino. 

 Familia-kontsumoan, gero eta zailagoa izango 
da erosketarako denbora eta familia aisialdia 
banantzea. 

 “Masa-gizona”ren kontzeptua finkatzen da (Orte-
gak 1929an sortutakoa, gizakiari erreferentzia egi-
teko) mota guztietako ondare eta zerbitzuen kon-
tsumoa ezaugarritzen duena. 

 Gogoetarik gabeko bihozkadak eragindako eroske-
taren gorakada ikustatzen da, arrazoizko erosketa 
funtzionalaren kaltean. Esperientzia-marketinga 
nagusitzen da.

 Merkataritza-zentroen kontzentrazio eta homoge-
neizazio esanguratsua gertatzen ari da. 

 Aisialdiarekin, ihesarekin, emozioarekin eta 
abenturarekin zerikusirik duen edozerren merka-
tua handitzen ari da. 

 Kontsumitzaile segmentu berriak sortzen eta ga-
ratzen ari dira: 1) Jende gazte heldua; 2) Jende hel-
du gaztea; 3) Erosketak egiteko gaitasuna duten 
gazteak (umeak, nerabeak,  erosketa gaitasuna 
bera ez duten arren, helduen erosketa-erabakietan 
eragin handia dutenak; 4) Etorkinak; 5) bokaziozko 
pertsona  ezkongabeak edo singleak; 6) umerik ga-
beko bikoteak.

5. Programatutako zaharkitzapena, iraungipen-data duten produktuak sortzeko era biltzen duen izendapena da. Honela produktuaren iraupena murrizten da, era-
biltzaileengan berritzeko beharra sortuz.
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Bai honetan eta bai bestelako ikerketetan, genero 
ikusPegi kritikoa ezarri ahal dugu, Javier Casare-
sen analisiari hurbilketa egiterako garain, honako 
hau ahalbidetuko diguna: nola ulertzen den familia-
kontsumo esamoldea eta nor den erosketa familia-
rren erabakien arduraduna;  nolako ezberdintasunak 
dauden emakume eta gizonen artean bihozkadak era-
gindako erosketak egiterakoan eta marketingaren 
erabileran; nolako ezberdintasunak dauden erosketa 
establezimenduen erabileran edo bisitan (denda txi-
kia, merkataritza zentroak, eta abar); nolako genero 
alborapena dagoen aisialdia, ihesa, emozioaren sus-
tapenean; zeintzuk dira aurreko guztiaren inplikazioak 
ezberdintasun eta mendekotasun harremanetan; no-
lako ondorioak sortzen dituzten ezberdintasun hauek 
eta zer galdera berri zabaltzen zaizkigun… gainera, 
geure buruari galdetu behar diogu, nolako inplikazioak 
dituzten ezberdintasun hauek guztiek iraunkortasun 
eta erantzukizun mailan. gai hauei guztiei heltzeko, 
beharrezkoa da lan egiteko erabiltzen dugun testuin-
guruari buruzko datuak erabiltzea. esaterako, omega 
3 institutuak egindako ikerketa baten arabera, hamar 
emakume euskaldunetik zazpik elikadura erosketen 
ardura hartzen dute. (PuLeVa saLud, 2003). europako 
testuinguru orokorrean, lanaren sexu banaketaren 
arabera, emakumeek sarriago hartzen dute elikadura, 
arropa eta etxeko artikuluekin, garbiketakoak barne, 

zerikusirik duten erabakien ardura. emakumeek eta 
gizonek ardura desberdinak dituzte kontsumoaren 
arloan, patriarkatuaren gizarte eraikuntzetan dugun 
lanaren sexu banaketa dela eta, emakumeek elikadu-
raren gainean ezagupen handiagoa izanik eta gizonek 
ezagupen handiagoak izaten dituzte etxeko ener-
gia aurrezteko alderdi teknikoen gainean. (stieß eta 
sCHutLZ, 2009).

Baina genero ikuspegiaren aplikazio egokia egiteko, 
ez da nahikoa kontsumoan dauden eraginak islatzea, 
baizik eta ekoizpen-banaketa-kontsumoan ere. esa-
terako, espainiar estatuan nekazaritzan lan egiten 
duten emakumeek, gizonek baino %30-40 gutxiago ko-
bratzen dute. ildo berean, ezberdintasun itzelak dau-
de lurraren jabetza mailan, izan ere, titulartasunean 
berdintasuna bultzatzeko eta bermatzeko lege bat 
atera da ere. Hortik, elikadura subiranotasunean 
ikuspegi feminista aplikatzeko beharra6. 

6. datu hauek oceranskyk (2006) eta Vivasek (2012) eman dituzte, hemen aipatu bere testuetan.
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Lau esferetako eredua   
(Pol, Vidal eta romeo, 2001)4

Lau esferetako ereduak ingurugiro gaietan dagoen 
jokabide aldaketen eragin nagusiak laburbiltzen ditu 
eta kontsumo kontziente, arduratsua eta eraldatzai-
lean aplika daiteke, aldaketarako dauden oztopo na-
gusiak eta alderdi sendo nagusiak identifikatzeko 
modu ikusgarri bezala. 

 arraZionaLtasunaren esFera

Giza jokaerak arrazionaltasun eta barne koheren-
tziaren dimentsio bat du. Hori dela eta, mezuek in-
formazioa izan behar dute, nahiz eta ez duten arra-
zionalak soilik izan behar.

 HunkiBeratasunaren esFera

Bizipen, toki eta egoera zehatzekin (errealak edo fan-
tasiazkoak) lotutako sentimenduei dagokie. Inguru-
giroaren aldeko mezuek karga emotiboa izan dezake-
te, mezua bide arrazionaletik heltzeaz gain, zentzu 
zabalago batean uler dadin.

 FuntZionaLtasunaren edo  
 erosotasunaren esFera 

Edozein organismok adaptaziorako duen joera, baina 
baita ahalegin txikieneko legera ere. Mezuak, pertso-
nak kanpainatik bultzatzen den ingurugiroaren al-
deko jokabidea gauzatzean aurkitzen dituen oztopo 
eta zailtasunak murriztu behar ditu. Jokabidearen 
erraztaileak sustatu edo handitu ahal ditu ere. Hau 
da, zabaldu nahi dugun ingurune-mezuak gauzatze-
ko erraza izan behar du.

 giZarte eragina eta kontroLaren esFera

Gizakiak partaidetza, afiliazioa, parte-sentitzearen 
beharra dauka, bere izaki sozialaren dimentsioaren 
oinarria baita. 

esfera hauek guztiak, gizarteratze patriarkalaren 
eta ondoriozko genero-roLen ezberdintasunen 
eragina jaso dezaketen alderdi indibidualak eta 
sozialak biltzen dituzte. 

egokia da, beraz, galdetzea zenbateko eragina 
duen esfera bakoitzak, emakumeak emozionalak 
eta gizonak arrazionalak bezala, adibidez, este-
reotipatzen dituen ikuspegi patriarkaletik. Hala 
ere, eredu honek ez ditu esferak identifikatzen 
emakumezkoen eta gizonezkoen rol tradizionale-
kin, baizik eta eragin desberdinak identifikatzen 
saiatzen da.  
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Pertsonaren jokabidea 
kontsumitzaile gisa ii:

genero ikusPegia



 Kontsumo gaitasuna munduan parekidetasunik 
gabe, bai maila globalean bai genero mailan, ba-
natuta dagoen oinarrizko eskubide bat da. Egun, 
genero eta kontsumo kontziente, arduratsu eta 
eraldatzailearen (KAE) arteko harremanen haus-
narketa minoritarioa da, ikerketa eta esku-hartze 
eremuetan. KAE Kontsumoaren diskurtsoak, 
zainketen ideiaren gainean eraikitzen denean (ge-
roko belaunaldien zainketa, planetaren zainketa, 
beste espezien zainketa…), patriarkatuan emaku-
mezkoei esleituriko izendapena zeharkatzen du 
eta hauen gainkarga sor dezake (Piñeiro, 2011). 
Kontsumo gaitasunari buruz aritzen denean, kont-
sumo kontziente, arduratsu eta eraldatzailearen 
alternatibaren bidez transformatu nahi den logika 
kapitalistatik pasako zen zerbait indibidual gisa 
uler daiteke. Honengatik, beharrezkoa da kolabo-
raziozko kontsumo baten logikatik, autonomia edo 
jabekuntzaren ideia berrantolatzea, ohikoa antze-
manez eta bertatik abiatuz. 

 Pobreziaren feminizazioa genero ikuspegitik jato-
rrizko arazoetako bat da. Ingurugiro arazoek ere, 
neurri handiagoan, emakumeei etan neskeei era-
giten diete, pobrezia egoeran bizi diren perstsonen 
%60a baitira (UNDP, 2011). Baina ez dira klima al-
daketarekiko eta ingurugiroaren sustsipenaren 
bestelako ondorioekiko zaurgarriagoak (ohituraz 
egiten dituzten eginbeharrengatik), baizik eta eza-
gupen baliotsuak eta beharrezkoak badituzte, egun-
go gizarte- eta ekologia-krisialdia leheneratzeko. 

 Gizarteratze patriarkalean, kontsumoan ere bada 
beste bereizkuntza bat: “Genero kontsumoak”. 
Zeintzuk dira testuinguru patriarkalean emaku-
meei tradizionalki/sozialki esleitzen zaizkien 
kontsumo motak? Eta gizonei? Kontsumoan ger-
tatzen den bereizkuntza honek erantzuteko gal-
dera berri eta interesgarriak zabaltzen dizkigu: 
nolako ondorioak ditu bai genero barneko harre-
manetan eta bai generoen artekoetan? ze lekutan 
uzten gaitu emakume eta gizonak?  Nola laguntzen 
du indarrean dauden botere harremanak eta des-
berdintasunak mantentzen?

 Kontsumoaren eraldaketaz ari garenean, modu in-
plizituan ekoizpenean eta banaketan eman beha-
rreko aldaketaz ari gara, gure kontsumo aukerek  
aldaketak sortzen baitituzte merkatu osoan eta 
bere erlazioetan. Kontsumoaren eta ekoizpenaren 
arteko banaketa historikoa, pribatua eta publikoa 
banatzearekin erlazionatuta dago, generoarenga-
tiko lan banaketari lotuta (FIrat, 1991 Groverrek 
eta al-ek 1999an aipatua). Desberdintasunaren 
arazoa ez dago bakarrik kontsumoan, kate osoan 
baizik. Lan esplotazioa merkatu globalean hazko-
rra da eta gero eta feminizatuagoa (Piñeiro, 2011). 
Gakoetako bat, beraz, merkatuek gure bizitzan 
duten eragina aztertzean datza eta rol horren eral-
daketan. Honetarako, proposamen feministak eta 
ekologistak ditugu.
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gogoeta nagusiak  
genero- eta kontsumo-analisian
(Piñeiro, 2011)1



 Erantzukizunaren gehiegizko indibidualizazioak 
gain-erantzukizuna sortzen du eta, ondorioz, eko-
nekea, deserantzukizun bihurtuko dena (Pol et al, 
2001, Uzzel 2000 eta Pol, 2000, abiapuntu). Gainera, 
emakumeentzako arduren banaketa bidegabea 
ekar dezake, zainketan gizarteratuak. Ama indi-
bidualak dira ingurugiro-komunikazio kanpaina 
publikoen pertsona hartzaileak, krisialdi glo-
balaren erantzukizuna onartzen dutelarik eta 
etxeko praktika indibidualen bidez hobekuntza 
lor dezakete. (Harriet-Rosenbergengandik, 1995,  
MacGregorrek aipatua, 2006).

 Lanaren sexu banaketa eta erabaki-hartzea etxean 
kontuan hartzekoak dira kontsumo kontziente, ar-
duratsu eta eraldatzailearen kasuan. Kanpainek, 
politikek, neurriek eta teknologia berriek aintzat 
hartu behar dute, oraindik emakumeak badirela 
neurri handi batean etxeko lanen arduradunak; 
hala bada, hondakinak banantzeak eta iraunkor-
tasun irizpidez eginiko erosketak lan zama han-
diagoa ekar diezaiekete eta, ondorioz, murrizke-
ta euren denboran, baita ekoetiketatzea bezalako 
ekimenak euren erantzukizun indibidualagatik 
(Charkiewicz, 1998 eta Eie, 1995, Grover et al. 1999). 
Parekidetasunaren jarrera hartuz, lan hau aurre-
ra eramateko pertsonei eskura jarri beharreko 
zerbitzuak eta erraztasunak, eskala lokal-komu-
nitarioan kokatu behar dira eta ardura-banaketa 
eztabaidan sartu behar da (Piñeiro, 2011). Bide 
honetan, gure buruari hurrengo galdera egin die-

zaiokegu: nola eraiki kontsumo kontziente, ardu-
ratsu eta eraldatzaile eredu berriak, etxean aldatu 
behar ditugun praktiken ardura handiena emaku-
meen lepora eraman gabe? 

 Ekimen batzuetan emakumeak gehiengoa izateak 
ez du esan nahi ezta ekarrri ere feminista denik 
edo parekidetasuna dagoenik. Ekimen batzuk 
tradizionalki emakumeei lotuta egoteak ere ez. 
Elkartze hau (korronte esprititualista duen ekofe-
minismoari lotua) kritika zorrotzak jasotzen ditu 
beste feminismo batzuetatik, bizitza mantetzeare-
kin emakumeek duten lotura rolen esleipenaren 
ondorio zuzena baita, haien artean, emakumeek 
naturarekiko duten harreman estua (Luna, 2008; 
Puelo, 2008).

 Publizitatea, patriarkatuak emakumezkoei eta gi-
zonezkoei lotutako rol tradizionalen indartze me-
kanismoetako bat da, halaber, androzentrismoa 
eta heterozentrismoa transmititzeko bidea. Hori 
dela eta, ikuspegi feminista batetik, kontsumo 
kontziente, arduratsua eta eraldatzailearen propo-
samenetik, beharrezkoa da publizitatearen analisi 
kritikoa egitea kontsumo sektore eta arlo anitze-
tan, mugarik gabeko kontsumora bultzateko duen 
eragina deuseztatzeko eta transmititzen dituen 
bazterkeria eredu eta mezuak kolokan jartzeko.  
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7. euPoPP (Policies to Promote sustainable Consumption Patterns) proiektu europarraren arabera, stieß eta schutlzekin batera (2009), nazioarte mailan, 
genero alderdiak kontsumo iraunkorrean, ekoizpen globalizatuaren katearekin, elikadura osasuntsuaren mantentzean emakumeek duten zeregin nagusiarekin, 
osasunarekin oro har eta bereziki ugaltze-osasunarekin, hondamenetarako zaurgarritasunarekin eta krisialdi ekonomikoarekin erlazionatzen dira. europan, enfasi 
berezia egiten da emakumeek lan merkatuan duten egoeran, emakume ekintzaileengan, erabaki-hartzerako parekidetasun sarbidean, demografía eta migrazioan; 
honela, diskriminazio anizkunari, bizitza-lana orekari eta genero estereotipoei aurre egiten zaie. 
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Susan MacGregorren arabera (2006), ezinezkoa da 
justiziarik gabeko iraunkortasuna egotea (ikuspegi 
sozialetik oro har eta genero ikuspegitik bereziki, az-
pimarratzen duelarik); hona gakoak:

 Ingurugiro arazoak harreman sozial eta ekono-
miko bidegabe eta iraunezinen ondorio ere badi-
ra. Kontsumo kontziente, arduratsu eta eraldatzai-
learen diskurtsoak edo komunikazioak bi alderdi 
hauek bateratu behar ditu.  

 Ingurune hiritartasuna birpentsatzea, kontzeptu 
neoliberala onartu gabe, publikoa eta pribatuaren 
arteko hesiak ezegonkortuz, ondasun sozialak era 
kolektiboak bultzatuz. Feminismoen ideia nagu-
sietako baten, “pertsonala politikoa da” leloaren, 
irakurketa berria.

 Zainketa lanen sozializazioak eta ingurugiro 
jokabidearen sustapen publikoa/kolektiboa erraz-
teak, emakumeek esfera publikoetan parte-har-
tzea ahalbidetzen dute.

 Gizarte- eta ingurugiro-aldaketa lortzeko, etxeko 
esfera eta zainketa lanak kontuan hartzen diren 

guztietan, lana/ardura eta kostu/etekina genero 
banaketa aztertu beharko da. Ez eman ziurtzat ba-
naketa hori parekidetasunez egingo denik.

 euPoPPetiko HurBiLPenak7:

 Genero ikuspegitk kontsumo iraunkorra azter-
tzeko, maila orokorreko hiru alderdi kontuan 
hartzearekin batera, parekidetasuna lortzeko bi-
dean aintzat hartuak izan daitezen proposamenak 
antolatzea: i) lanaren sexu-banaketa; ii) genero 
eraikuntza gorputzaren, osasunaren eta intimi-
tatearen gizarte antolaketa; eta iii) botere harre-
manak eta emakumeen eta gizonen erabaki-har-
tzerako sarbidea. Labur esanda, bizitza ona edo 
gogobeteko bizimodua izateko eskubidea mahai-
gaineratzea (Stieß eta Schutlz, 2009). 

 Genero ikuspegiak, emakumeen eta gizonen kon-
tsumo praktikak, indibidualak baino prozesu so-
zialak direlako ideia indartzen du, etxea, familia 
eta komunitatea barne hartzen dituen testuinguru 
sozial batean sartuta dauden heinean. Kontsumo 
praktikak, gainera, egiturazko alderdiek eraiki-
ta daude, haien artean, ordaindugako etxeko eta 

Proposamen 
nagusiak2
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zainketa lanetan eta lan merkatuan parte-hartzea 
eta soldata banaketa (Stieß eta Schutlz, 2009).

 BesteLako ProPosamen  
 Feministak eta ekoLogistak:

 Ekonomia feministak edo zainketen ekonomiak, 
ekonomia kapitalistak bazter utzi dituen lanak 
balioan jartzen ditu, funtsezkoak baitira planeta-
ren muga biofisikoetan ondo bizitzeko. Oro har, 
gizarte arrakasta handieneko lanek (soldata, kua-
lifikazio eta onarpen handiagokoak) ingurumen-
inpaktu handiagoa izan ohi dute eta patriarkatuan 
gizonezkoei lotzen zaizkie. Androzentrismotik ir-
teteko genero parekidetasunari ekin behar zaio, 
bizitzaren zainketa eta sustapena balioan jarriz, 
berauek beharrezkoa den modu bidezkoan bana-
tuz: “hiritartasuna” (Weingartner eta Monaste-
rio, 2010) eta  borroka feministaren berriztatzea, 
iraunkortasunaren gakoa (Piñeiro, 2011). 

 “Hiritartasunak” zainketa lanak, bizitza iraunko-
rra ahalbidetzen duten praktikak baino zerbait 
gehiago direla ulertarazten du. Hau da, merezi 
duen bizitza beste pertsonekiko elkarreraginean 

datzala onartzea da, bizitza bizitza berean ebaz-
ten dela eta bizitza ez daitekeela bizitzatik kanpo 
lor (merkatuetan). Zaintzeko, derrrigor ez zain-
tzeko edo zaindua izateko eskubidea dakar, ho-
nek emakumeentzako mendekotasuna esan barik 
(Weingartner eta Monasterio, 2010).

 Androzentrismotik irteteko beste bide bat, pa-
triarkatuak bermatzen duen logika kapitalis-
ta errotik aldatzea da. Aldaketa hau bizitzaren 
iraunkortasuna erdigunean jartzean datza (eta ez 
merkatuetan) eta ekonomiak beronen inguruan 
bira dezala eragitea, eta ez alderantziz, egun ger-
tatzen den bezalaxe. “Bizitza erdigunean jartzea” 
proposamena da hauxe (Weingartner eta Monaste-
rio, 2010).
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 erreFerentZia ekimen ZeHatZak

Badaude ikuspegi honekin lan egiten duten kontsu-
mo taldeak eta kooperatibak, adibidez, Garbancita 
Ecológica eta Andaluziako elikadura eta genero subi-
ranotasuna, baita EHNE ere, Via Campesinako kide 
den aldetik, lana ere badu ikuspegi feministatiko 
elikadura-subiranotasunean.8 Los pies en la Tierra 
liburu kolektiboan, (Cruz et al-en atalean bereziki, 
2006) estatu mailako agroekologia mugimenduko ko-
lektibo batzuen artean idatzia, talde batzuetan gene-
roaren inguruan egindako esperientzia praktikoak 
eta gogoetak jasotzen dira.9

Azkenik, Ruben Suriñacek kontsumoaren inguruko 
talde artikulazioei buruzko ikerketa bat egin du, ITE 
deritzonak (Iraunkortasunerako Talde Ekimenak,  
zeharkako elementuetako bat elkarlaneko kontsumoa 
izanik. Ikerketa honetan, ekimen hauen funtziona-
menduan aztertutako alderdietako bat generoa izan 
da, bereziki Kontsumo Agroekologikoko Taldeena 
(KAT). Suriñacen datuek (2012) aztertutako KATetan 
emakumezkoen parte-hartzea handiagoa omen dela 
adierazten dute, elkarrizketatu diren pertsona gehie-
nek, esperientzia gehienetako parte-hartze aktiboan 
emakumeen presentzia handiagoa dela ikusten dute 
eta. Erlazio kuantitatibo hau osatugabea da, funtzio-
namentuan bertan sortzen diren harreman moten 

inguruko azterketa sakona gehitzen ez bada. Horre-
gatik, Suriñacek (2012) galdera interesgarriak ezar-
tzen ditu datozen ikerketetarako eta ekimen haueta-
rako. Hona hemen, ñabardurak gehituta: ba al dira 
KATak sozialki femeninotzat jotzen diren balioen na-
gusitasuna eta lidergoa duten gizarte eraldaketarako 
espazioak ala emakumezkoen presentzia handiagoa 
KATeko parte-hartzea emakumeei esleitzen zaien lan 
erreproduktiboaren ondorioa da, eta beraz, emaku-
meen lanaldi anitzei gehitzen zaien beste lan bat da?  

8. ekimen hauei buruzko informazioa lortzeko iturri batzuk, dagozkien web orrialde eta blogak dira, biak 2012ko irailean kontsultatuta: 
http://soberaniaalimentariaygenero.blogspot.com.es/ 
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/

9. Beste gizarte mugimendu edo talde batzuk, haien artean ecologistas en acción, generoaren ikuspegi feminista gizarte ekologian landu dute eta euren funtzionamendu 
praktiketan eta “tejer la vida en verde y violeta. Vínculos entre ecologismo y feminismo” (13. Lan-koadernoa.  madril)  bezalako dokumentuetan islatzen dute. 
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kontsumitzaile gisa iii:

euskaL testuingurua
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Hurrengo ikerketa eta txostenetan oinarriturik:

 EAEKO KONTSUMITZAILEEN FAMILIA GAS-
TUEN ETA OHITUREN EGITURAREN IKERKETA, 
Ikusmer, Merkataritzaren Behatokia, Ekaina 2009

 EUSKO LABEL PRODUKTUEN EGUNGO ETA 
AHALEZKO KONTSUMITZAILEA, Hazi Landa 
eta itsas ingurunearen garapenerako Eusko Jaur-
laritzaren Korporazioa, Apirila 2012

 INEBASE, Familia Aurrekontuen inkesta. 2010.

 aLdaketarako Joerak 

 Populazio gero eta zahartuagoa.  

 Pertsona migratuen helduera masiboa. 2006an 
(EUSTATek emandako azken datua) ez zegoen 
sexuagatiko desberdintasun handirik. Euska-
din, populazio migratua 500.212 pertsonakoa zen: 
234.322 gizonezko eta 265.890 emakumezko (%47 
eta %53, hurrenez hurren). Euskadin bizi diren 
lau pertsonetako bat emakume latinoamerikarra 
da eta gehienek zerbitzuen eta zaintza (bai etxekoa 
eta baita pertsona helduena ere) sektorean egiten 
dute lan (Emakunde, 2012).

 Heldutasuneko merkatuak

 Errentaren eta aisialdiaren erabilgarritasuneko 
desberdintasun handiak, errenta altua eta aisialdi 
eskasa duen populazio segmentuetan polarizatuz, 
eta beste batzuk errenta baxua eta aisialdi luzea 

dutenak. EUSTATen datuetatik ondorioztatzen 
den bezala,  sexua ez omen da kasu honetan baz-
terkeria faktorea. Errenta altua eta aisialdi eskasa 
duten pertsonak emakume eta gizonak dira era be-
rean. Maila baxuko pertsonengan, aldiz, desberdin-
tasuna ikusten da. Euskadin, 2009an, EUSTATen 
arabera, gizonezko baten batez besteko erren-
ta 46.826 €koa zen, emakumezkoena 35.346 €koa 
izanik. Desberdintasun hau oso esanguratsua 
da pertsona bakarreko etxeetan (27.236 €koa 
19.672 €koaren aurrean, %38a), familiaren tamai-
na handitzen doan heinean, desberdintasunak txi-
kiagotzen diren bitartean (3 eta 5 pertsona arteko 
familietan desberdintasuna %9koa). 6 pertsona 
baino gehiagoko familietan, emakume eta gizonen 
arteko errenta desberdintasunak handitzera jo-
tzen du, gizonaren aldeko %16koa izanik. 

 Kontsumitzailearen eszeptizismo garaia: gero eta 
zailagoa izango da kontsumitzailearen konfiantza 
berreskuratzea, XX. mendean zehar bizi izandako 
eskarmentua dela eta. 

 Teknologiak egunerokoan duen eragina gero eta 
handiagoa izatea.

 Enpresa kontzentrazioen igoera, merkataritza 
azpisektore guztietan, banaketa talde handien 
sorkuntza ekarri duena.

kontsumitzaileen  
ezaugarri bereizgarri  
batzuk euskadin1
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 merkatuaren eZaugarri BereiZgarriak

Euskadin, 2010ean, etxeen batez besteko gas-
tua 33.868,35 €koa izan zen, espainiar Estatukoa   
29.782,34 €koa izanik. Gastu horren banaketa (%etan) 
partiden araberakoa, honako grafikoan ikus daiteke: 
irudia 4 (hurrengo orrialdean). 

gizonen eta emakumeen egoeraren analisi osoa 
eustatek “eustateko Webaren emakume eta gi-
zonen berdintasunerako atalean” ematen di-
tuen datuen azterketatik egin daiteke. Hemen, 
genero ikusPegitik biztanleria, lana, diru-
sarrerak, osasuna, hezkuntza eta euskara, kul-
tura, gazteria eta kirola, gizarteratzea, gizar-
te ohiturak, justizia eta emakumeen aurkako 
indarkeria, hauteskundeak eta ingurugiroari 
buruzko datuak ematen ditu.

Irudia 3. Iturria: KONTSUMITZAILEEN FAMILIA GASTUEN ETA OHITUREN EGITUREN IKERKETA EAEan, Ikusmer, Merkataritza-
ren Behatokia, Ekaina 2009).

ZorrotZa egoera 
ZaiLean

euskal etxeen %55ari  
krisiak eragiten dio

gaur egun, euskal etxeen % 
54ak banatzailearen marka 
erosten du (34 urte baino 
gutxiagoko pertsonen 
kasuetan %69a da).

etnoZentrikoa

%85ak bertako produktuak 
nahiago ditu.

%77ari baserriko 
produktuak gustatzen 
zaizkio.

%75ak euskal produktuak 
osasun aldetik 
kontrolatuagoak daudela 
uste du. 

%75ak euskal produktuak 
hobeagoak direla uste du.

euskal gizonen %47k 
mugikor pertsonalizatua  
euskaraz nahi du 
(telekomunikazioen nokia 
Behatokia) 

kaLitatearen aLdeko 
aPustua egiten dute

%91k kalitatea baloratzen du

kalitatea erosketaren irizpi-
de bezala. %84a

%81ak askotan gehiago 
ordaintzea merezi duela uste 
du (benetan %71ak egiten du)

%76ak produktu naturalak 
eta ingurumearekiko begiru-
netsuak nahiago du.

%60ak nekazaritza ekologikoa-
ren produktuak erosteko ge-
hiago ordaintzeko prest dago.

%78ari marka ezagunak 
erostea gustazen zaizkio.
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Bestalde, hurrengo grafiko honek, 2010eko sexuaren araberako banaketa adierazten du (€tan):

Irudia 4 Etxeko gastuen banaketa 2010
Informazio iturria: INEBASE

Irudia 5 Gastuen banaketa EAEan 2010ean
Informazio iturria: INEBASE

13,73

elikagaiak 
eta alkoholik 

gabeko 
edariak

etxebizitza, 
ura,  

elektrizitatea

aisia, ikus-
kizunak eta 

kultura

alkoholdun 
edariak eta 

tabakoa

garraioakaltzariak, 
hornikuntza

irakas-
kuntza

Jantziak eta 
oinetakoak

komu-
nikabideak

osasuna Hotelak, 
kafeak eta 
jatetxeak

Beste-
lakoak

14,37
10,57 12,36

3,19 3,17

Bestelakoak

Hotelak, kafeak eta jatetxeak

irakaskuntza

aisia, ikuskizunak eta kultura

komunikabideak

garraioak

osasuna

altzariak, hornikuntza

etxebizitza, ura, elektrizitatea

Jantziak eta oinetakoak

alkoholdun edariak eta tabakoa

elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak

32,85

2.371,47 € 1.994,26 €

327,73 € 263,18 €

957,16 € 848,50 €

974,18 € 867,13 €

9.125,23 € 8.465,96 €

681,28 € 494,31 €

3.019,07 € 1.966,62 €

2.115,71 € 1.631,93 €

4.084,12 € 2.680,45 €

1.478,75 € 1.385,42 €

1,771,05 € 1.442,73 €

4.556,07 € 3.593,13 €

30

6,19 6,645,92 5,63

1,67 2,11 2,79 3,114,84 4,87
1,16 1,04

6,98 7,6
10,11 9,12

ESPAINIAEAE

NeskakMutilak
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Hazirentzat, Landa eta itsas ingurunearen garape-
nerako Eusko Jaurlaritzaren korporazioarentzat, 
EAEan 5 pertsona tipologia existitzen dira kontsu-
mo ohituren arabera (batez ere elikaduraren arloan, 

Euskolabel etiketa abiapuntua du eta). Datu hauek ez 
daude sexuaren arabera bereizita, bakarrik adinaren 
arabera, eta krisialdiaren eraginez gazteak dira eu-
ren kontsumo ohiturak gehien aldatu dituztenak.

genero ikusPegitik, datuok hausnarketa interesga-

rriak egitera eraman gaitzakete, batez ere, patriarka-

tuak esleitzen dituen rol tradizionalak kontuan izanik, 

emakumeak familiarentzako kontsumitzaile bezala 

eraikitzen direlako (rol tradizionalekin batera doazen 

erantzukizunengatik: etxea eta zaintza). interesgarria 

litzateke, emakumeek beraientzako gastu-boterea 

frogatzea eta aztertzea. eustateko web orrialdeak, 

emakume eta gizonen adierazleen atalean, haurnar-

ketarako datu anitzak eskaintzen ditu.

gastuen gaineko datu hauek, beraz, eustateko 2008ko 

denbora-aurrekontuei buruzko inkesta honetan es-

kuragarri dauden denboraren erabilerekin aldera 

daitezke. Honela, elikagaiak eta alkoholik gabeko eda-

rietako gastu orokorra gizonengan emakumeengan 

baino altuagoa den arren, egunero janaria prestatzen 

ematen duten denboran, gizonezkoen kasuan 38 minu-

tukoa da eta emakumezkoena ordu 1 eta 31 minutukoa. 

erosketan ematen duten denboran, gizonezkoena 44 

minutukoa da eta emakumezkoena 52 minutukoa (egu-

nean, batez beste). datuak gurutzatze mota honek, 

ikuspegi kritikoa erabiliz, zainketen erantzukizunak 

non dauden galdetzea ahalbidetzen digu (denborak, 

ardurak,…) eta kontsumorako erabakiak. Pertsonen 

zainketei begiratzen badiegu, desberdintasun handiak 

ikus ditzakegu ere: euskal emakumeek egunero 2 ordu 

eta 15 minutu ematen dute pertsona helduen zaintza 

lanetan eta 2 ordu egunero umeen zaintzan. euskal 

gizonek, aldiz, ordu 1 eta 58 minutu pertsona helduen 

zainketan eta ordu 1 eta 19 minutu umeen zainketan.

Irudia 6 Iturria: EUSKOLABEL prODUKTUEN EGUNGO ETA AHALEZKO KONTSUMITZAILEA,  
apirila 2012. Hazi.

“arduradunak” “klasikoak” “modernoak” “Zalantzatiak”
“Preziora 

bideratutakoak”

Xumea
Zentzudun, 

segurtasuna
osasuna eta kirola erosoa Lasaia

txukuna eta 
arduratsua

Lasaia itxura eta moda. eragingarria arduragabea

osasunaz 
kezkatuak

klasikoa teknologikoa Baliabidekin ez da zorrotza

kalitatezko 
produktuak

gastronomiko
itxuragatik  
erosten du

osasunaz ez 
kezkatua

kalitaterik ez

euskal produktuak kalitatea eskuragarriak 
diren produktuak 

bilatzen ditu

ez du gehiago 
ordaintzen 

kalitatea lortzeko

erosketa merkea

erosketa etikoa  
eta soziala

markista
ez dauka 

kontzietzia sozialik
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Gazteen Euskal Behatokiak (2011), Euskadin bizi di-
ren 15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko kontsumitza-
leei buruzko hurrengo datuok ematen ditu10:

 Euskal gazteen %42k modu arduratsuan kontsu-
mitzen du (kontsumo arduratsua, behar errealei 
egokituta eta ingurugiroa zein gizarte berdinta-
suna sustatzen duena izanik). Kontsumo ardura-
tsua zabalagoa da Bizkaian, adinarekin handitzen 
da eta pixkat handiagoa da emakumezkoengan. 
Ikerketa honetarako, kontsumo arduratsuak lau 
osagai ditu: arrazionala, iraunkorra, etikoa eta 
alternatiboa. Kontsumo arrazional eta iraunko-
rreko ereduak dira gazteen artean balore altuenak 
dituztenak, eta etikoak eta alternatiboak, aldiz, 
baxuenak.  

 Ikertutako pertsonen %15ak soilik, modu etikoan 
kontsumitzen du, modu etikoan kontsumitzeak 
hurrengo ezaugarriak izaki: aukera bidezkoa-
goak, solidarioagoak edo ekologikoagoak. Kontsu-
mo etikoaren barruan kontuan harturiko jokabi-
deen artean, ohikoena gazteen artean (%63) nork 
bere buruari erosi behar duen produktua benetan 
behar duen ala ez galdetzea da. Askoz gutxiago 
dira sortuko dituen zabor edo hondakinak kontuan 
hartzen dutenak (%19), ekoizteko erabili den lehen-
gaia (%19), bere ekoizpenean gizarte bidegabeke-
riarik sortu den (%16) edo bere ekoizpena edo eta 
garraioak dakarren ingurumen inpaktua (%14). 
Kontsumo etikoan ez dago sexuaren araberako 
desberdintasun handirik, baina bai kontsumoaren 
handikuntza adina aurrera doan heinean. 

 %22k kontsumo alternatiboa praktikatzen du (pro-
duktuen elkartrukea, bigarren eskuko arropa eta 
bidezko merkataritzako dendetan erostea bezala 
hartuta). Senideen eta lagunen arteko elkartrukea 
ohikoena da (%42). %23k erabilitako arropa eman 
edo jaso du eta %14k erosketa komuna egin du. %8k 
bigarren eskuko produktuak erosi ditu. %4k bi-
dezko merkataritzako produktuak erosi ditu; %3k 

bigarren eskuko produktuak saldu ditu eta baka-
rrik %1ak truke-azoketan parte hartu du.

 Euskal gazteen % 41ak modu iraunkorrean kon-
tsumitzen du. Kontsumo iraunkorra erosi eta 
bota kulturarekin erlazionatzen den kontsumo 
eta bizimodutik urruntzen dena  da, erabilera 
bakarreko produktuak, bildukin gehiegikeria, 
etabar nagusi diren praktika. Kontsumo iraunko-
rra egiteko gakoa, kontsumoaren murrizketan 
eta ingurugiroarekiko errespetuzkoak diren pro-
duktu eta zerbitzuak erabiltzean, birziklapenean 
eta gure eguneroko kontsumo ohituretan energia 
aurreztean datza. Euskal gazteek barneratuta di-
tuzte hainbat kontsumo iraunkorrerako jarraibi-
de, besteak beste: erdia baino gehiagok egunero 
banatzen ditu etxeko hondakinak (%76), uraren 
kontsumoa mugatzen du (%71), berogailuaren 
eta haize egokituaren kontsumoa mugatzen du 
(%71), Garbiguneak erabiltzen ditu (%69), kon-
tsumo baxuko bonbillak erabiltzen ditu (%67), 
oinez edo bizikletaz mugitzen da (%64), taldekako 
garraio publikoa erabiltzen du edo autoa elkar-
banatzen du (%64), bere erosketetako poltsa edo 
orga eramaten du (%63) eta sasoiko bertoko fruta 
eta barazkiak erosten ditu (%52). Badira bestelako 
kontsumo iraunkorrerako jarraibideak, erosketei 
lotuta, eragin baxuagoa dutenak: %34 ohiko eran, 
bildukin gutxiko produktuak erosten saiatzen 
da; %32 birziklatutako produktuak erosten ditu; 
%18k ingurugiroarekiko inpaktua duten produk-
tu batzuk erostea ekiditen du eta %17k produktu 
ekologikoak erosten ditu. Kontsumo iraunkorra-
ren eremuan, ezberdintasun handienak jasotzen 
dituzten aldagaiak sexua eta bizilekuko lurralde 
historikoa. Sexuari dagokionez, emakume gazteek 
(%47) gizonek (%35) baino modu iraunkorragoan 
kontsumitzen dute. Lurralde historikoen kasuan, 
Bizkaian zabalduago dago (%46), Araban (%36) eta 
Gipuzkoan (%36) baino.

10. ikerketa honek kontzeptu-banaketa sortzen du, eta euskal gazteriak egiten dituen kontsumo ereduak ezaugarritzeko erabiltzen dituen kontzeptu edo ezaugarritze 
etiketak azaltzen ditu: arduratsua, alternatiboa, iraunkorra eta arrazionala. testu honetan, kontsumo arduratsu/kontziente/eraldatzailearen etiketak, hezkuntza 
ekimenek sustatzen dituzten kontsumo eredu ohikoen laburpen gisa erabili dira, kontsumo eredu berriak  sortzeko asmoz, hurrengo irizpide eta balioak bultzatzen 
dituztelarik: ingurugiroarekiko errespetua, justizia eta gizarte parekidetasuna, kontsumoaren gizartean nagusi diren ekoizpen-banaketa-kontsumo ereduen 
eraldaketa… 
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 Kontsumo arrazionalak jarrera kontziente eta 
hausnarkorra dakar, produktu edo zerbitzu bat lor-
tzerakoan. Erosketa aurreko uneak kontuan hartu 
behar dira, zer erosi, zenbat erosi, zein establezi-
mendutara joan eta noiz egin erosketak erabaki-
tzen den unea delako eta ez desiratutako ondorioei 
(matxurak, produktuak baldintza txarretan, fun-
tzionamenduarekiko zailtasunak) eta produktua-
ren ezaugarriei adi egon beharra dagoelako. Kon-
tsumo arrazionalaren indizea altuagoa da gizonen 
artean (%63) emakumeen artean baino  (%53) eta 
adinarekin handitzen doa. Arabako eta Bizkaiko 
gazteek, biek %61ean, Gipuzkoakoek (%52) baino 
modu arrazionalagoan kontsumitzen dute.

•	%58k jarrera “kontziente eta hausnarkorra” 
dute produktu bat erosterakoan. 

•	%84k, erosi baino lehen, produktua egoera 
onean dagoela egiaztatzen du.

•	%82k erreklamatzen du arazoren bat badago.

•	%72k eskaintzak eta merkealdiak aprobetxa-
tzen ditu.

•	%71k faktura egiaztatzen du.

•	%68k aldez aurretik pentsatu du zer erosi.

•	%61ak ordaindu eta geroko kanbioa egiazta-
tzen du.

•	Bakarrik %49k alderatzen ditu prezioak denda 
ezberdinetan.

•	%45ak zenbat gastatuko duen kalkulatu du.

•	%37k bildukin baldintzei erreparatzen die.

genero ikusPegitik, aukera hauetan generoaren 
eraikuntza sozialak eragina duen ala ez galdetu 
ahal dugu. ohikoa da, emakumeen artean, ingu-
rugiroaren zainketa eta gizarte justizia kontuan 
hartzen duen kontsumoaren aldeko ardura han-
diagoa identifikatzea; dokumentu honetako gene-
roaren inguruko atal espezifikoan ikus daitekee-
nez, emakumeak tradizioz zainketan sozializatu 
direlako, ingurugiroaren zainketa eta gizarte jus-
tiziatik hurbilago kokatzen dituen alderdia. gaine-
ra, birziklapenean eta etxeko arloan oinarrituriko 
bestelako kanpaina batzuetako hartzaile nagu-
siak izaten dira, arlo pribatuan gertatzen den so-
zializazio tradizionala dela eta.  

Halaber, agian euskal gazteei buruzko ikerke-
ta honetan azaltzen den kontsumo arrazionala, 
gizonen arrazionaltasunarekiko identifikazioari 
egokitu ahal zaio, patriarkatuaren ohiko diko-
tomiari jarraiki: gizonak eta arrazionaltasuna, 
emakumeak eta hunkiberatasuna. kontsumo 
kontziente, arduratsu eta eraldatzailearen ko-
munikazioko genero ikuspegitik, arrazionalta-
suna-hunkiberatasuna dikotomia, feminismotik 
eta gizarte aldaketatik oso kritikagarria dena (Pi-
ñeiro, 2011), gainditzen duten prozesuak sartzea 
beharrezkoa da, komunikazioan oso ohikoak dire-
la kontuan izanik. Horregatik, erreferentzia beza-
la lau esferetako eredua (ikerketa honetako lehen 
atalean azaldu dena) erabili dugu, euren arteko 
elkarreragina badagoela agerian jartzen duena 
eta gainera bestelako alderdiei garrantzia ema-
ten die (eragin eta kontrol soziala, funtzionalta-
suna).  
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 TEENS (neraBeak)

Teens-ek11 euren elikaduraren, arroparen eta norbe-
raren higienerako produktuei buruz bereziki eraba-
kitzen dute. Tendentzia sortzaile handiak ere badira, 
eta beste nerabe batzuengan eta helduengan eragiten 
dute (CREAFUTUR 2010). Gaurko egunean teen batek 
bere gastua arropan batez ere inbertitzen du (26 €/
hile), elikaduran (24 €/hile) eta tenkologian (20 €/
hile). Arropa, bere identitatea berresten duena, iker-
tutako 8 herrialdeetan kategoriarik garrantzitsuena 
da. Kasu batzuetan, teknologiari  zuzendutako zifra 
murrizten da eta beste kategoria batzuk hartzen dute 
leku hori (espainiar Estatuan, etxetik kanpo jatera 
zuzenduta).

Beste populazio- 
-segmentu batzuk2

ikerketa honek, genero ikusPegia arlo  
batzuetan bakarrik hartzen du kontuan. eus-
kal gazteen %68k sare sozialak erabiltzen ditu 
eta handitzerako joera dago; inguru honetan 
emakumezko gehiago dago (%56) eta gazte-
helduaren nagusitasuna islatzen da (entzuleen 
%40, 18 eta 24 urte bitartean dago). interes-
garria bezain beharrezkoa litzateke analisi  
zehatzago bat egitea, adin tarte horretako 
pertsonen kontsumoen inguruko estereotipoak 
ikustarazteko. adin tarte hori, neurri partzial 
batean, bat dator lehen aipatutako gazteen 
euskal Behatokiaren ikerketarekin, baina ge-
nero rolek nerabeen kontsumoan duten eragi-
na ezagutzeak, kontsumo arduratsua/etikoa/
iraunkorrarrean begirada berri bat sortzea 
ekar lezake. eta honek, rol hauek kontsumis-
moarekin eta desberdintasunarekin duten lo-
tura kolokan jarri eta desartikulatuko luke. 

11. Teen terminoa erabiltzen dugu, aipatu CreaFutur ikerketan erabilitako kategoriari erreferentzia egiten dion anglizismoa delako (2010). 
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Dokumentu honetako aurreko ataletan islatu diren 
datu orokor hauez gain, interesgarria da, kontsu-
moari buruzko hezkuntza prozesu baten diseinuari 
ekiterakoan, testuingurura modu parte-hartzaile eta 
kritikoan hurbiltzeko aukera izan dezagun, prozesua 
hobeto egokitze aldera. Alderdi guztiak barnebilduko 
dituen proposamena hauxe litzateke: zeintzuk dira so-
zialki balorazio altuena eta baxuena (oro har, hedabi-
deen arabera, sinesmen kulturalak/sozialak dituen 
indarrean dugun sistemaren arabera) duten kontsu-
mo aukerak? Kontsumozko hezkuntza ekimena gara-
tzen den testuinguru zehatzean, balorazio hauek ere 
eragiten dute ala balorazio irizpideak aldatzen dira? 
Adibidez, gehiengo sozialak egiten duen balorazioa 
oso bestelakoa izan daiteke kontrakulturako ingurue-
tan, edo adin tarte batek era positiboan baloratzen 
duena, negatiboa izan daiteke beste adin tarte batean. 

Zehatzegi jo baino, inspirazio eta iradokizun gisa, 
jasotako datuen arabera egin genitzakeen galdera 
nabarmen batzuk luzatzen dira. Lehenik, galdetu 
beharko genuke ea hurrengo irizpide edo ikuspegien 
araberako datu-xehaketa dagoen: generoa, adina, 
erosahalmena eta migrazio prozesuak.

 generoa

Zer modutan eragiten du genero rolek patriarka-
tuan duten eraikuntza sozialak, hezkuntza edo ko-
munikazio ekimenetik landu nahi den egoeran edo  
testuinguruan? Egoera konkretuak kontsumo arloen 
araberako deskribapena (energia/mugikortasuna/

arropa/elikadura/eta abar) jaso dezake; ardura hau 
arlo horretako erosketa-erabakiari lotzen zaio, eta 
diskriminazio sotila suertatzen da iritzien nagusita-
sunean edo adituen irizpidea, genero desberdinetan 
eta arlo desberdinetan.  Kasu honetan, ba al dute era-
ginik edo lekurik (kontsumo-ereduak, kontsumo ar-
loa lurralde horretarako, eta abar) ohiko dikotomiek 
(emakumea-emozioa/gizona-arrazoia; emakumea-
-arlo pribatua/gizona-arlo publikoa; emakumea-lan 
erreproduktiboa/gizona-lan produktiboa; eta abar)? 
Galdera gehiago sortzeko, dokumentu honetako ge-
neroa eta kontsumoari buruzko atalera jo dezakegu.

 adina

Arlo honetan (energia, mugikortasuna, elikadura, 
eta abar), ba al dago desberdintasunik edo adina-
ren araberako kontsumo eredu nagusiak? Zeintzuk 
dira adin desberdinetan eraikitako kontsumo eredu 
sozialak? Arlo desberdinetako (energia, mugikorta-
suna, elikadura, arropa, aisialdia, eta abar) ereduen 
(jarrerak, jokabideak, praktikak, eta abar) segmenta-
zioa kolokan jarri baino haratago, galdetu ahal dugu 
kontsumo kontzientea, arduratsua eta eraldatzailea 
bultzatzeko hezkuntza edo komunikazio ekimenek 
harrera desberdinak jasotzen dituzten adin tarteen 
arabera. Hona galdera: kontsumo kontzientea, ardu-
ratsua eta eraldatzailean, zein alderdiak dira sozialki 
onartuak (edo ondo ikusita daude) adin tarte desber-
dinetan?

kontsumo kontzientea, arduratsua eta eraldatzai-

learen gaineko komunikazio ekimen bat bultzatzen 

den ingurua hobeto ezagutzeko gaLderak 3
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 erosaHaLmena

Nolako eragina du erosahalmenak arlo honetan (ener-
gia, mugikortasuna, elikadura, aisialdia, eta abar) edo 
kontsumo ereduetan? Arlo honetan, ba al dago “klase-
kontsumo” nabarmenak? Kontsumo aukera desber-
dinak, estrato sozioekomoniko desberdinekin lotzen 
al dira? Adibidez, sektore ekologikoan, merkatuan 
estrato desberdinak egin daitezke: “eko-chik” estra-
toa (elitearen kontsumo ekologikoa, osasuna kezkagai 
nagusia izanik eta modak bultzatuta, erosahalmen 
altua beharrezkoa dena), “eco-tech” (efizientzian oi-
narrituta, ekipamenduetan inbertsio altuak eskatzen 
dituena, erosahalmen altuari lotua), agroekologikoa 
(zentzu zabalean, erdiko klasearen ohiko kontsumoa, 
motibazio desberdinak egonik, haien artean nabar-
mentzen da ekoizpenari irizpide ekologikoak aplika-
tzea eta alderdi sozial berriak ere kontuan hartuz) eta 
abar.12 Kontsumo kontzientea, arduratsua eta eralda-
tzaileren gaineko hezkuntza edo komunikazio ekimen 
bat garatzerakoan, kontzientziatik etorri beharrean, 
kontsumo soilago batetik datozen kontsumo kontzien-
tea, arduratsua eta eraldatzaileko jokabideak hartzen 
ditugu kontuan?13

 migraZio ProZesuak

Zer neurritan eragiten dute migrazio prozesuek kon-
tsumo eredu motetan? Ba al da kontsumo aukera es-
pezifikorik migrazio prozesuetan dauden pertsonen-
tzat (lokutorioak, beraien jatorrietako produktuak, 
eta abar? Zein neurritan daude kontsumo hauek es-
tereotipatuta? Nolako sartze maila dute egoera anitz 
hauek kontsumo sare alternatiboetan? Nola sortu 
beste kultura eta jatorrietako kontsumo kontzien-
tea, arduratsua eta eraldatzaileranzko ezagutza eta 
praktikak biltzen dituzten prozesu berriak?

Ohiko arazoetako bat kontsumo ohituren aldake-
ta, aldaketa inbidualera soilik bideratzea da, 
jokabideen eraginaren inguruan sortzen diren 
ondorio sozialak eta ardura desberdintasunak 
kontuan hartu gabe. 

Ingurugiroarekiko ardura banaketan, justizia bana-
tzailearen irizpidea aintzat hartzen duten mekanis-
moak martxan jartzean aurrerapausorik egiten ez 
bada,  bizimodu xahutzaileenek sortzen dituzten pare-
kidetasunik gabeko ingurugiro inpaktua eta eskasia 
hazkorra nagusi diren etorkizun egoeretara helduko 
ginateke;  berauen kudeaketa, merkatu prezioen doi-
kuntzak bere gain hartuko luke, ongizaterako oina- 
rrizkoenak eta beharrezkoenak izan litezkeen pro-
duktu urrien garestitzea sortuz. Egoera honek desber-
dintasun eta pribilegio kiribila ekarriko luke, diru-
sarrera baxuenak dituzten gizarte sektore eta taldeen 
ingurugiro baliabideetarako sarbidea kaltetuz, xahu-
tzaileenen artean ez dauden taldeak izaki (Herrero eta 
Cabrejas, 2012 Assadourian, 2012 abiapuntu izanik). 

Zein praktika da demokratikoagoa, pertsona bakoi-
tzak bere gastu eta askatasun inbididualerako gaita-
sunaren arabera kontsumi dezan edo erabaki indibi-
dualak mugatzen dituzten muga kolektiboak ezartzea, 
bide batez inpaktuaren banaketa parekidea lortzen de-
larik? Nork eta nola ezartzen du zer den beharrezkoa? 
Hain larria al da egoera, prebentzio errazionamen-
duak legitimatzeko? (Freire, 2012).

12. ekimen agroekologiko batzutan, alderdi sozioekonomiko hau kontuan hartzen saiatu izan da, talde hauetan erosahalamen baxuagoko pertsonen sarbide modu 
berriak abian jarriz, kostuak estaltzeko beharrezko dirua lortzeko ardura taldekakoa izanik.

13. Vicky robinek bakuntasun inboluntariotik bakuntasun boluntariorako jauziaz hitz egiten du. aldaketa honi buruz gehiago ezagutzeko, “La bolsa o la vida”.   
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1. kontsumo eta ekoizpen datuak
Azken urteotan ahalegin handiak egin diren arren, 
argi dago Espainiar Estatuan orain arte hartu diren 
neurri energetiko eta klimatikoak ez direla batere 
nahikoak. Lehen mailako energiako estatuko kontsu-
moak %56,6 gora egin du (urteko %2,9) eta berotegi-
efektuko gas-emisioak (BEG) %44 1990 – 2008 bitar-
tean, nahiz eta egia izan, 2005etik (zifra altueneko 
urtea), kontsumoa, intentsitatea eta emisioak, orain-
dik xehatzeke dauden arrazoi anitzak direla medio, 
beherako zikloan sartu dira (neurriak, krisialdiaren 
eragina, berriztagarriak, eta abar). Hala ere, era sa-
kabanatuan eta sistematizaziorik gabe, egitasmo ge-
hiegi martxan jarri eta zuzendu dira (eta gehiegitan, 
malgutasun-mekanismoen bitartez egindako emisio 
eskubideen erosketa). Aurretik dugun bidea orain-
dik luzea da, dagokion lekua berreskuratu baino le-
hen, 2020/30/50erako EBk eta NNBBek planteatutako 
egoera egokietako kaudimenarekin betetzeko (Nieto 
et al, 2011). Energiaren arloan eragin handiko txosten 
egin berri honek, petrolio merke eta ugariko garaia 
amaitzear dago eta honen ondorioz, etorkizunera be-
gira, paradigma berri baten aurrean gaude eta arreta 
gutxien sortarazi digun arloa erabilgarritasun ener-
getiko baxuarena izan da (Holgrem, 2009). Estatu mai-
lako ekoizpen energetikoko iturri nagusiak ezagutze-
ko, Ikus irudia 7ko grafikoa.

energia
eta garraioa1

Iruida 7. Lehen mailako energia-kontsumoa espainiar 
Estatuan (2009). Informazio iturria: IDAE.

energia iturria  %

ikatza  %8,1

Petrolioa   %48,8

gas naturala  %23,8

nuklearra  %10,5

Berriztagarriak* %9,3

 eolikoa  %2,4

 Hidraulikoa  %1,7

 Biomasa, r.s.u., Biogasa  %3,8

 Bioerregaiak  %0,8

 geotermikoa  %0,01

 eguzkikoa  %0,5

* energia berriztagarrien mailakako sartzea gure sistema 
energetikoan, agerikoagoa instalatutako kapazitate mailan 
energía-eskaera mailan baino; hauen arrazoiak, eskaera ho-
nen tamaina eta hidraulizitatearen gorabeherak dira. 2005etik 
aurrera, berriztagarriak estalduraren bultzakada egiazta-
tzen da, sektore kontsumitzaileetan indarrean jarritako era-
ginkortasun politiketako eragin positiboaren laguntzaz. kita-
pen elektrikoa %-0,5ekoa dela kontuan hartu behar da. 



 Zergatik kontsumitzen dugu? | 33

Familiek kontsumitzen duten energia Espainiako 
kontsumo energetiko osoaren %30etik hurbil dago eta 
honela banatzen da: %18 etxebizitzan eta %12 autoan 
(IDAE, 2011). Alonso et al-ren ikerketa kualitatiboaren 
arabera (2011), eztabaida taldetan, ibilgailu pribatua 
justifikazio nagusia jasotzen duen konfort elementue-
tako bat da gizonezkoen aldetik, lanerako erabiltzen 
dutelako argudioaz. Espainiar Estatuan mugikorta-
suna, garraiobide mota guztietan %99,4 hazi zen, 1990-
2009 bitartean. Igoera hau nabarmena izan da hegaz-
kintza sektorean eta errepideko garraioan (hurrenez 
hurren, %202 eta %95eko igoerak) (González, 2012). 

2. ZaiLtasunak (Pol et al-ren 2001eko lau 
esferetako ereduaren arabera sailkatuta)14

 arraZionaLtasuna: 

 Testuinguru energetikoa ulertzeko zailtasuna. 
Opakutasuna informazioan. Gai konplexutzat 
hartu ohi da, oraindik hezkuntza estereotipatuak 
dirauela eta gizonezkoagotzat jotzen diren arlo ba-
tzuetatik neskak eta emakumeak baztertzen dituz-
ten rol tradizionalak indartzen direla aintzat har-
tuta (aidibidez,  ekonomia, negozioak, politika, eta 

abar), energia estereotipo hauek agerian dauden 
arloetako bat denentz galdetu ahal dugu.  

 Kontsumoaren “ikusezintasuna” energia erabiltze-
rako unean. Bere erabilerak dakarren eragin nega-
tiboari buruzko  denborazko distantzia espaziala.

 FuntZionaLtasuna

 Alternatibei buruzko informazio eza. Adibidez, 
etxeko energiaren ekoizpena, erantzukizun irizpi-
de berriei jarraitzen dieten enpresekin kontrata-
tzeko aukera.15

 Klimak eta orografiak ez dute bizikletaz mugi-
tzeko aukera errazten. Klimari dagokionez, erabi-
leraren inguruko eraikuntza sozialei lotuta dago 
(adibidez, “bizikletak udarako dira”).

 Autobusen ordutegiek, sarritan, egunerokoan ga-
rraiobide honen erabilera zailtzen dute.

 Bidegorriak dauden lekuetan, ez daudenetan bai-
no erraztasun handiagoak ditugu.

 Garraio publikoaren prezioa ere erabilerarako 
oztopo bat da, igotzen ari da eta.  

14. Zailtasun hauek setemeko taldeak adierazi zituen 2012ko apirilean egin zen tailerrean eta beste iturri batzuen informazioekin osatu dira.

15. Hona hemen, alternatiba ezari erantzuna ematen saiatzen den ekimen bat http://www.somenergia.coop/
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 HunkiBeratasuna / eragin  
 eta kontroL soZiaLa:

 Konfortaren ideia sozialaren parte da (berogailua/
haize girotua, norberaren ibilgailua).

 Klima aldaketa, askotan, modu katastrofista 
eta oportunistan agertu da komunikabideetan. 
Aurresan-ereduetako komunikazio zientifikoa, 
ziurgabetasuna adierazteko erabili izan da, klima 
aldaketaren benetakotasunaren inguruan. Kli-
ma aldaketaren inguruan, gaizkiulertu eta ideia 
oker ugari daude (hauetan sakontzeko, Meira et 
al. 2011). Paco Herasek (2010) klima aldaketaren 
aurrean ukitu negazionista/eszeptikoa duten 3 
erreakzio mota aurkezten ditu: negazionistak, 
burugogorrak eta inkontsekuenteak.

 Garraio publikoa sozialki era negatiboan ikusten 
da, edo estatus sozial baxuagokotzat hartzen da. 
Zerekin erlazionatzen dira publizitatean garraio 
publikoa eta pribatua? Esaterako, ikusi beharko 
dugu ea publizitateak sustatzen duen garraio pri-
batua askatasun edo botere irudiarekin eta garraio 
publikoa, aldiz, “elkarbanatu beharrekoa”ren iru-
diarekin. 

 Lana eta familia bateragarria egiteko arrazoiak 
(ordutegi desberdinak hiriko leku desberdinekin 
lotzea), ibilgailu pribatua erabiltzearen aldeko ar-
gudioak izaten dira.

3. Pertsonaren jokabidea  
 kontsumitzaile gisa
Energiaren eta garraioaren arloan, espresuki, hu-
rrengo jarrerak aurki ditzakegu: 

 Errutinazko edo mugatutako erabakia (gehienez, 
marken eta autorako erregaien artean alderatzen 
dugu) eta era ez oso kontzientean egiten duguna: 
normalean ez da hornitzaileen gaineko informa-
zio bilaketa egiten eta ondorioz ez da ez ebaluatzen 
ez alderatzen. Zirkunstantziek behartutako eroske-
ta bat da, gure arretarik batere jasotzen ez duena.

 Behar baten onarpenean kokatzen da, arazoa hor-
nikuntzarik ezak dakarrelako, baina ez da berez 
gure egoera hobetzeko egiten dugun erosketa bat. 

 Bere kontsumoan gehien eragiten duten faktoreak 
ingurutik datozenak dira: eskaintzaile gutxiko 
merkatua da, hornikuntza azpiegituren mendeko-
tasun handikoa eta oso arautua. Honela, norberak 
etxeko kontsumorako elektrizitatea edo gasa, in-
guruan duenaren arabera aukeratzen du, aukera 
askatasun handirik gabe. Merkatu honetan mar-
kek ez dute garrantzi handirik estatusaren edo ka-
litate zein prestazioen ikur bezala.

ikusPegi kritiko batetik eginiko ekarpenak (gene-
roa, klase, eta abar). Ba al da genero desberdin-
tasunik garraioaren erabileran? (publikoa emaku-
meentzat, pribatua gizonentzat)? auto bat gidatzea, 
emakumeen ahalduntze prozesutzat ikus daiteke? 
energia aurreztea, “emakumeen bertutea” izan al 
da? autoen iragarkiak gizonezkoei nagusiki zuzen-
duta al daude? Zer genero estereotipoak daude ohi-
tura hauekin eta kontsumo arlo honetako publizita-
te mezuekin kulturalki lotuta? Zer eraikuntza sozial 
desberdin aurki ditzakegu aurrezkiaren inguruan 

eta nortzuk dira tradizioz aurrezki-jarreren ardu-
radunak? aurreztea, askatasunez aukeratzen da 
ala baldintza sozialen araberako beharrak sortua al 
da? nolako ikuspegi soziala dago aurrezki-jarreren 
aurrean (adibidez, aurrezkia = zikoizkieria)? Hor-
nikuntza ezagatiko kezka, handiagoa al da emaku-
meengan berari lotu izan zaion hornitzaile- eta 
etxeko zaintzaile-rol tradizionala dela eta? 
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4. dinamizaziorako  
 proposamenak

 oZtoPoen eta erraZtaiLeen taiLerra

 Egongelatik paseatzeko hondoko musika. Energia-
rekiko hitz elkarketen ideia-jasa.

 Ideia horiekin guztiekin buruko mapa eratzen da, 
antzeko ideiak batuz. Adibide gisa, 2012ko apiri-
lean eraikitakoa, Irudia 8an ikus daitekeenez.

 Ingurugiro-jokabidearen lau esferetako azalpena 
(arrazionaltasuna, hunkiberatasuna, funtzionalta-
suna, gizarte eragina). Energiaren eta erraztaileen 
(KAE kontsumoa sustatzen duten elementuen) 
kontsumo kontzientea, arduratsua eta eraldatzai-
lea egiteko oztopoak identifikatzea (lau esferetan).

 Oztopoen eta erraztaileen identifikaziotik, ekintza 
pertsonala/taldekakoa/egiturazkoa/soziala gau-
zatzeko gakoak eraiki. 

irudia 8 Energia eta Garraioa. Buruko mapa. Egileak sortua.
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 “eZagutu Zure kontsumo energetikoa eta 
energiaren ekoiPen eredua, Fakturaren 
BideZ” taiLerra.

Era independientean bizi den pertsona helduei zuzen-
dutako proposamena. Elektrizitatearen faktura uler-
tzean datza eta beronen atal bakoitzaren azterketa-
tik, energiaren batez besteko kontsumoa (etxekoa eta 
beste erabiletakoa), batez besteko horrekiko erlazio 
pertsonala, estatuko nahasketa energetikoan dauden 
energiaren ekoizpen iturriak, energia berriztagarriak 
sustatzeko kontratu alternatibak…

 “BiZikLetaren kuLtura” eta  
“autoa PartekatZen dut” taiLerrra 

Biziletaz nola ibili ikastea, Bilbo=autoa bezalako aso-
ziazioak identifikatzea. Autoan joatea zenbat kosta-
tzen den ikustaraztea (adibidez, auto-ilarak, denbora 
galera eta estresa; atmosferaren kutsadurak eragin-
dako heriotza goiztiarren kopurua, eta abar). Indus-
trialdeetara joateko autoa partekatzeko alternatibak 
ikustaraztea (nik partekatzen dut).

 dinamiZaZiorako Beste aukerak

Aztarna ekologikoa umeentzako tailerra / Greenpea-
cek nerabeentzak eskainitako “Zure kontsumoaz ekio-
zu” materialen bidezko tailerra (2 modu ezberdin) 
/ Meira et al.ek (2011) proposatutako klima aldaketa 
lantzeko jarduerak egokitu. 
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tro2_5.htm
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1. kontsumo eta ekoizpen datuak
INEren datuen arabera, pertsonen elikadura eta alko-
holik gabeko edarietako batez besteko gastua Euska-
din 2010ean 1.871,53 €koa izan zen.

Gizateriaren hasieratik, elikadura-ereduak gizakien 
keta ingurugiruaren arteko elkarreragiteen arabe-
ra eboluzionatzen joan dira. Aro garaikidean, azken 
bi mendeetako industria-iraultzak, lehena eta geroa 
mugatzen ditu, ekoizte, prozesatze eta biltegiratze 

elikadura2

Irudia 9 Erosten duten EAEko pertsonen %. Informazio iturria: Hazi 2012
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moduan aldaketa erradikalak sartuz, energia iturri 
berriek bultzatuta, adibidez petrolio eta bere neka-
zaritzarako erabileran.  Oraintsuago, hazkunde eko-
nomikoaren, globalizazio ekonomiko-kulturalaren, 
nekazaritzako elikagaien sistemara aplikatutako be-
rrikuntza teknologikoaren eta marketing tekniken 
garapenaren  fenomenoek, hamarkada batzuetako epe 
laburrean, lehentasun dietetikoetan aldaketak eragin 
dituzte, baiata dietaren osaketan (OMS, 2002). Gure 
inguruan, mende erdia baino epe pixkat luzeagoan 

zuntza keta karbohidato konplexuak elikadura iturri 
nagusiak ziren dieta batetik, koipe eta azukre askodun 
dieta energetikoki bizietara pasa gara. Hots, aletik eta 
lekaletik haragira eta elikagai prozesatuetara. Abere-
jatorriko elikagaiak produzitzeko beharrezko ener-
gia, gutxi gorabehera jatorri begetalekorako baino 10 
aldiz handiagoa da. Janaritik bota ohi duguna, urtean 
elikagaien ekoizpenean erabilitako energia osoaren 
%10 eta %15 bitartean dago (Heras, 2010).

Grafiko 2. Asteko produktu nagusien kontsumoa. 2006-2010
Informazio iturria: Eustat. Euskadiko E. A.ren famila gastuaren inkesta.

Grafiko 1. Asteko elikadura produktu nagusien kontsumoa. 2006-2010.
Informazio iturria: Eustat. Euskadiko E. A.ren famila gastuaren inkesta.
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Dieta aldaketa hau sozialki dersberdina da. Pobrezia 
egoeran bizi diren 2.000 milioi pertsona daude, bere 
elikaduran ahikoa ez delarik. Dietaren macdonaliza-
zioa, hazi transgenikoen erabilera, elikagai transge-
nikoen merkaturatzea eta nekazaritza-aniztasunaren 
galera  bezalako joerak modu globalean gertatzen dira.

Azken 50 urteetan, 1958an elikaduran errentaren 
%55,3 gastatzetik, 1980an %30,7ra eta 2008 nekez 
%13,6ra pasatu gara. Agian, elikagaien ekoizpeneko 

eredu agroekologikoa mantentzeko, beharrezkoa li-
tzateke elikaduran inbertitzen dugun errenta handi-
tzea, baina nahitaez bizomodu umila dituzten pertso-
nek ezin izango dute elikaduran diru gehiago gastatu, 
oinarrizko beste produktuen prezioa jaisten ez badira, 
etxebizitza kasu (egun, errentaren %60ra hel daiteke, 
1958an %5ean gelditzen zen bitartean); beraz, aldake-
tak bestelako neurri sozialekin batera ezarri behar 
dira (Porro, 2010).

2. Taula Oinarrizko hileko ordainagiriak. 2006-2010. Informazio iturria: Eustat. EAEko familien gastu inkesta.

*Bakarrik alokairua daukaten familiak.

1. Taula Asteko elikagaien gastuaren diferentzia sailkapen-aldagaien arabera (€). 2006-2010.
Informazio iturria: Eustat. EAEko familien gastu inkesta.

sailkapen-aldagaiak gehienezko desberdintasuna eurotan €

Lurraldea 10,34

denboraldia 0,18

sexua 25,80

adina 36,60

Jarduerarekin erlazionatuta 29,00

etxebizitza mota 38,18

urteko gastu maila 77,90

Hileko diru-sartze maila 53,28

Heziketa maila 5,63

Familiaren tamaina 89,50

Familia mota 73,57

tarteko gastu osoa  
(€)

Familia  
kontsumitzaileak (%)

tarteko gastu osoa fami-
lia kontsumitzaileko (€)

Benetako alokairuak 45,6 10,0(*) 447,4(*)

garraioekin lotutako aseguruak 44,3 74,2 59,7

komunitate gastuak 39,8 86,8 45,8

elektrizitatea 38,6 99,1 39,0

telefono mugikorrak 34,6 74,4 46,5

telefono finkoak 24,9 87,5 28,5

gas naturala 23,6 62,8 37,6

etxebizitzarekin lotutako aseguruak 19,1 89,0 21,5

mantentze-zerbitzuak eta  
etxebizitzaren konponketa arruntak

18,3 24,5 74,6

gaixotasun-aseguruak 15,7 23,8 66,2

internet 12,4 47,4 26,1



40 | Zergatik kontsumitzen dugu?

2. ZaiLtasunak (Pol et al.en 2001, lau  
 esferetako ereduen arabera sailkatuta)16

 arraZionaLtasuna

 Bertoko nekazaritza ekoizpenaren egutegiaren 
ezagupena galtzea eta edozein elikagai urteko 
edozein sasoitan jateko ohitura barneratzea. Nola 
jakin zein den sasoikoa? Elikagaiek 2.500 eta 4.000 
arteko kilometro egiten dituzte gure plateretara 
heldu baino lehen (Heras, 2010).

 Nazioarte mailako sistemaren konplexutasuna elika-
duraren inguruko hitzarmenen alorrean (Nekaza-
ritza Politika komuna, MME, eta abar), elikagaien 
ekoizpenaren egungo logikaren ulermena zailduz.

 FuntZionaLtasuna/HunkiBeratasuna

 Kontsumo taldeak bezalako ekimenen informazio 
eza edo informazio sakabanatua. Honekin batera, 
eskaera handiagoa izanik, honi erantzuteko ekoizle 
eskasia ere badago.

 Elikadura kontzientea, arduratsua eta eraldatzaileak 
denbora eskatzen du eta gure testuinguruan “denbo-
ra pobrezia” nagusitu da. Egungo bizimoduetan beste 

denborak lehenesten dira eta elikadurari emandako 
denbora murrizten da (elikadura denborei buruzko 
datu zehatz gehiago izateko, ikus Mª Ángeles Dura-
nen ikerketak). “Janari azkarrerako” erraztasuna 
(gain-paketatua, aurrez prestatutakoa, eta abar). 

 Etiketatze anitza eta zabala, nahasketa sor dezakee-
na. Publizaitate engainagarri edo nahasien arazoa 
(“bio” faltsuen kasua, esaterako).

 eragina eta kontroL soZiaLa

 Elikadura, patriarkatuan emakumeei esleitu ohi 
zaion eginbeharretako bat da. Honengatik,  kontsumo 
arduratsuaren aldeko eginbehar honek gainkarga 
ekar diezaieke emakumezkoei. Beharrezkoa da kon-
tsumo kontziente eta arduratsuari buruzko heziketa/
sentsibilizazio lanen banaketa hemen sartzea.

3. Pertsonaren jokabidea  
 kontsumitzaiel gisa 
Elikaduraren kasuan, bereziki, egoera honen aurrean 
aurkitzen gara: 

 Printzipioz ohikoa edo mugatua den erabakia (ge-
hienez, markak eta establezimenduak alderatzen 

16. Zailtasun hauek setemeko taldeak adierazi zituen 2012ko apirilean egin zen tailerrean eta beste iturri batzuen informazioekin osatu dira.

ikuspegi kritiko batetik eginiko ekarpenak (generoa, 
gizarte parekidetasuna, eta abar). sukaldatzea eta fa-
miliaren elikadura emakumezkoen eginbehartzat hartu 
ohi da. arlo publikoan sukaldatzea –elkarte gastrono-
mikoak- gizonezkoen zeregina ohi den bitartean. Hona 
hemen estereotipatutako beste dikotomia batzuk: 
gehiegi jatea gizonezkoena da, gartxuki jatea emaku-
mezkoena; xahutzea maskulinoa da, soberakinak bir-
ziklatzea eta berrerabiltzea femeninoa da. Zein genero 
estereotipo daude kulturalki lotuta ohitura hauei eta 
kontsumo arlo honetako publizitate iragarkiei? 

Porroren arabera (2010), nahitaez bizimodu soilak 
izatera behartuta dauden pertsonek ezin izango 

dute elikaduran diru gehiago gastatu, oinarrizkoak 
diren beste produktu batzuen prezioak, etxebizi-
tzarena kasu, jaisten ez badira. errekurtso gehiago 
duten pertsona helduak eta nagusiak Eusko Label 
elikadura produktu desberdin gehiago erosten du-
tenak dira (Hazi, 2012). 

datuen arabera, kontsumo taldeetan emakumezkoeen 
parte-hartzea handiagoa omen da. Hala ere, emaku-
meen eta gizonen talde honetako parte-hartzearen 
erlazio kuantitatiboa osatugabea da eta beharrezkoa 
da esperientzia hauetan errepika litezkeen genero ha-
rremanak sakonago ikertzea (suriñac, 2012).
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ditugu) eta modu ez oso kontziente eta motibatuan 
egiten dugu. Oro har, erosketak egitea ez da inoren 
gustukoa (erosketetatik joatea, ordea, bai, aisialdiko 
jardueratzat hartzen da eta). Zirkunstantziak al-
datzen ez diren bitartean, janaria erostea ohitura 
bezala egin ohi den zerbait da, saskiaren osagaiak 
eta markak aldatu gabe. Egia da, bai, erosketa esta-
blezimenduak, eskaintzak, produktuak nabarmen-
tzea eta iradokizunen bidez, azken uneko eragin 
handia sor dezake, bihozkadako erosteka bultzatuz.  

 Behar bat antzematean kokatzen da, arazoa bilte-
gia hutsik dagoenean edo egongo dela pentsatzen 
dugunean datorrelako. Dena den, batzutan aukera 
bat izan daiteke ospakizun berezi bateko bazkaria 
prestatzeko baldin bada edo –teoria psikoanalis-

taren arabera- gure buruari apeta bat eman nahi 
diogunean.

 Bere kontsumoan gehien eragiten duten faktoreak, 
lehenik talde kulturaletik/bizimodutik datozenak 
dira. Jatea eta jatearekiko harremana oso euskal-
duna da. Faktore mota etnozentrikoa da (bertoko 
balioen defentsa). Dietaren osaerak inguruaren 
faktore baten eragina jasotzen du: lehengaien kali-
tateak eta eskuragarritasunak faktore hauen eragi-
na altua izatea dakar. 

Euskadiko elikadura-erabakien irizpideak hurrengo 
eskeman ditugu, irudia 10.

Irudia 10. Iturria: Euskolabel produktuen egungo eta ahalezko kontsumitzailea, apirila 2012. Hazi.  
Egileak sortua. 

euskaL kontsumitZaiLea*

kalitatearen alde egiten duen eta euskal produktuak interesatzen zaizkion merkatu bat

kaLitatea Jatorria PreZioa iraunkortasuna marka

kalitatea 
baloratzen du 

%91

Bertako 
produktuak 

nahiago ditu %85 askotan gehiago 
ordaintzea merezi 
duela pentsatzen 

du %85

Produktu 
naturalak eta 

ingurumearekiko 
begirunetsuak 
nahiago ditu 

%76

marka ezagunak 
erostea gustatzen 

zaizkio 
%78

Bereziki, baserriko 
produktuak 

nahiago ditu %77

erosteko orduan 
kalitatea irizpide 

bat da 
%84

euskal produktuak 
hobeak direla 

pentsatzen du %75
maiz gehiago 

ordaintzen dute 
kalitatea lortzeko  

%71

elikagai naturalak 
eta nekazaritza 
ekologikoaren 

produktuak 
erosteko gehiago 
ordaintzeko prest 

dago %60

euskal produktuak 
osasun aldetik 

kontrolatuagoak 
daudela uste du 

%75

*Baieztapen honekin identifikatzen diren biztanleen portzentajea erakusten dugu.
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4. dinamizaziorako  
 proposamenak

 oZtoPoen eta erraZtaiLeen taiLerra

 Egongelatik paseatzeko hondoko musika. Elikadu-
rarekiko hitz elkarketen ideia-jasa pertsonala. 

 Ideia horiekin guztiekin buruko mapa eratzen da, 
antzeko ideiak batuz. Adibide gisa, tailerrean erai-
kitakoa. 

 Ingurugiro jokabidearen lau esferen azalpena 
(arrazionaltasuna, hunkiberatasuna, funtzional-
tasuna, gizarte eragina). Elikaduraren arloan 
kontsumo kontzientea, arduratsua eta eraldatzai-
lea egiteko oztopoen (lau esferetan) eta erraztai-

leen (kontsumo iraunkor horren aldeko elemen-
tuak) identifikazioa.

 Oztopoen eta erraztaileen identifikaziotik, ekintza 
pertsonala/taldekakoa/egiturazkoa/soziala gau-
zatzeko gakoak eraiki. 

 kontsumo taLdeen eta Beste  
aLternatiBen maPaketa taiLerra

Ekimena garatzen den zonaldean mapak era parte-
hartzailean sortu, ikerketa eta bilaketa irizpideak eza-
rri ostean17. 

Bestelako mapak beste irizpideen arabera sor daitezke. 
Hortik aurrera, enplegua sortzeko alde aitzindariak la-
guntzea proposatu ahal da, ekoizle eskasia ikusita.

Irudia 11. Buruko mapa. Janaria. Informazio iturria: Egileak sortua.

17. esaterako, kontsumo taldeen inguruan egin zen mapa hauxe: http://aitzbitarte.wordpress.com/%C2%BFque-somos/
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 eLikaduran Barne dauden eta eZ dauden 
kostuen ikustaraZPen taiLerra

Elikadura segurtasunaz versus elikadura subirano-
tasunaz hitz egin daiteke. Lau produkturen ibilbidea 
egin. Maria Herasen ikerketan, esnea, tomatea, txe-
rria eta sagarra daude. Adibide hauek edo Euskadin 
kontsumo handiagoa duten produktuak erabil dai-
tezke, prozesu honetako alde ikusezinak ikustaraz-
tea ahalbidetzen dutenak. Tailerraren denboraren 
arabera, luzeago ala motzagoa izango da prozesuan 
falta den informazio bilatzeko tartea.  

 “erakutsi Zure HoZkaiLua eta denBora  
eta eLikadura maiLan Zure LeHentasunak 
ZeintZuk diren esango diZut” taiLerra

Hausnarketa hau (Las neveras hablan) planteatzen 
duen Opcions aletik aurrera, egunero elikadurarei eta 
beste gaiei ematen zaion denboraren araberako anali-
si  mintzatua egin daiteke. Baita ardura banaketa ere, 
eginbeharren banaketa logika aplikatu ahal izateko.  

5. Baliabideak
> Elikadurari buruzko dokumentalak: Food Inc, El 

mundo según Monsanto, Somos lo que comemos, 
Transxenia, ¿Qué comemos hoy?

> Euskadiko elikadura kontsumoaren inguruko datu 
gehiago: 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/zai -
nak/30/30029046.pdf

> Heras, M. (2010). Cuando el olmo pide peras. El in-
sostenible consumo energético del sistema alimen-
tario. ISF. 

http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/pu-
blicaciones/castellano/esferes9_%20web_new.pdf

> INEBASE, 2008an Espainiako etxeetako amaierako 
gastua. 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis
&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase [fecha de con-
sulta: septiembre 2012]

> Opcions. Las neveras hablan. 

http://opcions.org/es/revista/38-nuevo-numero-las-
neveras-hablan. 

> Opcions. Los comercios de alimentación. 

http://opcions.org/es/revista/12-consumo-cons-
ciente-de-comercios-de-alimentacion

> Opcionsek Arroza, Fruta, Azukrea, Arraina, Hara-
gia, Jogurta, Pasta, Ogia, Oliba olioa, Esnea, eta aba-
rrei buruzko monografikoak ditu. 

www.opcions.org

> Porro, A. (2010)“¿El consumo consciente es caro? 
Consumir menos para consumir mejor” Opcions,  
32zbkia, 2009-2010ko negua, pp. 4-7

> Rebollo A., (2001) La estructura el Consumo en Espa-
ña, INC, Madril.
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1. kontsumo datuak
INEren datuen arabera, 2010ean Euskadin asialdian, 
kulturan eta ikuskizunetan, pertsonako batez bes-
teko gastua 844,18 €koa izan zen. Euskal Estatistika 
Institutua denboraren erabileren inkesta aldizka egi-
ten duen bakarra da eta bere azken edizioetan aisial-
dia eta aisia indibiduala handitu dela adierazten du, 
aisialdi partekatua/sozialaren kalterako. 

Nerabezaroan, aisialdia nagusiki teknologikoa da. 
Teknologia berriek sozializazio modu berriak es-
kaintzen dizkiete  nerabeei eta gainera, errealita-
tearen esatari izatea ahalbidetzen die. Baina, tekno-
logia hauen erabiltzaile aurreratuak diren arren, 
oraindik zaurgarri sentitzen dira, aditu teknikoak ez 

diren neurrian. Beren bizimoduarekin ados daude, 
dibertitzeko eta prestakuntza jasotzeko aukera ema-
ten baitie. Helduaroan euren bizitza aldatuko dela 
badakite, baina baikor agertzen dira etorkizunaren 
aurrean eta independentzia lortzeko ahaleginak egi-
teko prest daude.

aisialdia3
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euskadiko a. e.

 t.m.s. (1) t.m.p. (2) tasa (3)

komunikaBideak 2:38 2:54 90,8

Laneguna 2:25 2:39 91,2

ostirala 2:28 2:47 88,6

Larunbata 2:53 3:14 89,2

igandea 3:24 3:38 93,6

aktiBitaterik gaBe 0:07 1:01 11,5

Laneguna 0:07 1:03 11,1

ostirala 0:06 0:50 12,0

Larunbata 0:07 1:02 11,3

igandea 0:08 1:03 12,7

ikuskiZunenetara Joan 0:04 1:49 3,7

Laneguna 0:02 1:35 2,1

ostirala 0:03 2:02 2,5

Larunbata 0:09 1:51 8,1

igandea 0:08 1:57 6,8

Jokoak 0:07 1:47 6,5

Laneguna 0:07 1:42 6,9

ostirala 0:08 1:56 6,9

Larunbata 0:09 1:51 8,1

igandea 0:09 1:51 8,1

arte ZaLetasunak eta BesteLakoak 0,02 1:45 1,9

Laneguna 0,02 1:38 2,0

ostirala 0,02 1:42 2,0

Larunbata 0,02 1:46 1,9

igandea 0,03 2:14 2,2

Irudia 12. Batez besteko denbora soziala parte-hartzaileko eta tasako, aisia pasibozko ekintza mota, eguna eta 
lurralde historikoa. Iturria: EUSTAT. Denboraren aurrekontuen inkesta. Data: 2009ko apirilak 17.

(1) Batez besteko denbora soziala: 16 urte edo gehiagoko biztanleriak ekintza bat egiteko erabiltzen duen batez besteko denbora. 

(2) Batez besteko denbora biztaleko: Ekintza egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleriak egiten duen ekintza hori erabiltzen duen batez 

besteko denbora.

(3) Parte-hartze tasa: Ekintza bat egiten duten biztanleen portzentajea. 
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euskadiko a. e.

 t.m.s. (1) t.m.p. (2) tasa (3)

Harrerak eta irteerak 0:16 2:00 13,3

Laneguna 0:05 1:08 7,4

ostirala 0:14 1:40 14,0

Larunbata 0:36 2:20 25,7

igandea 0:40 2:54 23,0

soLasaLdiak 0:18 0:52 34,6

Laneguna 0:15 0:48 31,3

ostirala 0:16 0:48 33,3

Larunbata 0:22 1:01 36,1

igandea 0:25 1:04 39,1

erLiJio-ekintZak 0:02 0:56 3,6

Laneguna 0:01 1:10 1,4

ostirala 0:01 0:55 1,8

Larunbata 0:03 1:06 4,5

igandea 0:05 0:46 10,9

ekintZa ZiBiL desinteresatua 0:00 1:42 0,0

Laneguna 0:00 1:06 0,0

ostirala 0:00 1:04 0,0

Larunbata 0:01 1:35 1,1

igandea 0:01 2:55 0,6

interesik gaBeko Lana eLkarteetan 0:00 2:20 0,0

Laneguna 0:00 2:24 0,0

ostirala 0:01 2:37 0,6

Larunbata 0:00 1:50 0,0

igandea 0:00 0:00 0,0

Lana eLkarteetan 0:00 2:05 0,0

Laneguna 0:00 2:09 0,0

ostirala 0:00 1:11 0,0

Larunbata 0:00 0:00 0,0

igandea 0:00  0:00 0,0

Irudia 13. Batez besteko denbora soziala parte-hartzaileko eta tasako, aisia pasibozko ekintza mota, eguna eta 
lurralde historikoa. Iturria: EUSTAT.  Denboraren aurrekontuen inkesta. Data: 2009ko apirilak 17.

(1) Batez besteko denbora soziala: 16 urte edo gehiagoko biztanleriak ekintza bat egiteko erabiltzen duen batez besteko denbora. 

(2) Batez besteko denbora biztaleko: Ekintza egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleriak egiten duen ekintza hori erabiltzen duen batez 

besteko denbora.

(3) Parte-hartze tasa: Ekintza bat egiten duten biztanleen portzentajea. 
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euskadiko a. e.
 t.m.s. (1) t.m.p. (2) tasa (3)
kiroL-ekintZak 0:12 1:33 12,9

Laneguna 0:13 1:26 15,1

ostirala 0:11 1:30 12,2

Larunbata 0:13 1:45 12,4

igandea 0:11 2:02 9,0

iBiLaLdiak 0:55 2:09 42,6

Laneguna 0:45 2:03 36,6

ostirala 0:52 2:08 40,6

Larunbata 1:15 2:15 55,6

igandea 1:21 2:17 59,1

ordenagaiLu eta BesteLakoen eraBiLera 0:03 1:29 3,4

Laneguna 0:03 1:21 3,7

ostirala 0:03 1:38 3,1

Larunbata 0:04 1:39 4,0

igandea 0:04 1:46 3,8

interneten eraBiLera 0:10 1:18 12,8

Laneguna 0:10 1:16 13,2

ostirala 0:09 1:15 12,0

Larunbata 0:10 1:20 12,5

igandea 0:12 1:30 13,3

Irudia 14. Batez besteko denbora soziala parte-hartzaileko eta tasako, aisia pasibozko ekintza mota, eguna eta 
lurralde historikoa. Iturria: EUSTAT. Denboraren aurrekontuen inkesta. Data: 2009ko apirilak 17.

Irudia 15. Madrileko aisialdi eta kontsumo ohiturei buruzko makroinkestaren emaitzak. Iturria: CECU Madril. Ekaina 2010
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2. ZaiLtasunak (Pol et al.en 2001, lau  
 esferetako ereduaren arabera sailkatuta)18

 eragin eta kontroL soZiaLa /  
 HunkiBeratasuna

 Euskal kulturan, koadrila aisialdirako eragin na-
gusietako bat da. 

 Aisialdia=kontsumoa. Patriarkatuan geneoari lotu-
tako aisialdi modu estereotipatuak adieraz daitezke 
(erosketetatik joatea emakumeei lotu ohi zaie). 

 Aisialdiaren kontzeptu nagusiaren orokortasuna 
dago (aisialdiaren homogeneizazioa, kultura 
aniztasunaren murrizketa). Zaila da estandarretik  
irtetea (kontsumitzen ez baduzu, inguru sozialetik 
kanpo geratzen zara). Zein kontsumo eredu desber-
din lotzen zaizkie inguru sozial desberdinei?

 Oporrak-urrutira bidaiak publizitatearekin sendo-
tu den arestiko erlazioa da. Estatusaren adierazlea. 

 FuntZionaLtasuna

 Aisialdi alternatibak ez daude ikusgarri. 

3. Pertsonaren jokabidea  
 kontsumitzailea gisa
Aisialdiaren kasuan, bereziki, honekin topo egiten 
dugu: 

 Bi motako erabakia: ohikoa, berezia ez den egoera 
batean ez gaudenean (adibidez, larunbat gauero 
koadrilarekin leku berberetara joaten da, erritual 
moduko jokaera izaki: poteoa), baina jarduera be-
rriren bat erabakitzeko egoera balitz, handitu egi-
ten da (zinemara/antzerkira joatea, oporrak edo 
irtenalditxo bat erabakitzea). 

 Oro har, aisiak aukera bat antzematea dakar, izan 
ere, nagusiki aisialdiak gure egoera hobetuko du 
(nekea, estresa, asperretik erlaxaziora, entreteni-
mendura, dibertsiora pasatzen gara).

 Kontsumoan gehien eragiten duten faltoreak, neu-
rri handi batean, taldearekin zerikusia dutenak 
dira, bereziki modu intentsoan parte hartzekoak 
(familia, lagunak), nahiz eta bizimodua, nia (izae-
rak,  gustuak) eta kulturak eta inguruak (klimak) 
hautua baldintzatzen duten. Pertsona batzuentzat, 
publizitatearen eta komunikabideen eragina (esa-
terako, ikuskizun bati buruzko kritika) kontuan 
hartzeko faktorea da.

18. Zailtasun hauek setemeko taldeak adierazi zituen 2012ko apirilean egin zen tailerrean eta beste iturri batzuen informazioekin osatu dira.

ikusPegi kritiko batetik eginiko ekarpenak (ge-
neroa, gizarte parekidetasuna, eta abar). Zeintzuk 
dira emakumeei eta gizonei lotu ohi zaizkien aisialdi 
erak? nola eragiten dute aisialdi eretako desberdin-
tasun hauek desberdintasun edo eta mendekotasun 
harremanetan? Zein genero estereotipo daude kul-
turalki lotuta kontsumo arlo honetako ohiturei eta 
publizitate mezuei? 

Zeintzuk dira aisialdi erak maila sozioekonomiko  
zehatzetan (esaterako, eskiatzea, itsas-bidaiak egi-

tea edo golfa maila sozioekonomiko zehatzekin lotu-
ta daude)? Zeintzuk dira sozialki onargarriak/onar-
tuak diren aisialdi erak adin talde desberdinetan? 
Zein denbora libre desberdintasun dago aisialdia 
erabiltzeko? (eustateko datuetan, emakumeek eta 
gizonek adin tarte desberdinetan, aisialdian ematen 
duten denbora desberdintasuna kontsulta daiteke).
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4. dinamizaziorako proposamenak

 oZtoPoen eta erraZtaiLeen taiLerra

 Egongelatik paseatzeko hondoko musika. Aisialdia-
rekiko hitz elkarketen ideia-jasa pertsonala.

 Ideia horiekin guztiekin buruko mapa eratzen da, 
antzeko ideiak batuz. Adibide gisa, tailerrean erai-
kitakoa, irudia 16an ikus daitekeenez.

 Ingurugiro jokabidearen lau esferen azalpena 
(arrazionaltasuna, hunkiberatasuna, funtzional-
tasuna, gizarte eragina). Aisialdiaren arloan kon-
tsumo kontzientea, arduratsua eta eraldatzailea 
egiteko oztopoen (lau esferetan) eta erraztaileen 
(kontsumo iraunkor horren aldeko elementuak) 
identifikazioa.

 Oztopoen eta erraztaileen identifikaziotik, ekintza 
pertsonala/taldekakoa/egiturazkoa/soziala gauza-
tzeko gakoak eraiki. 

 aisiaLdiaren eremuan,  
 esPerientZia desBerdinak eskaini

Bestelako aukera edo alternatibak ikustarazteko, po-
pulazio talde desberdinentzat esperientzia desberdi-
nak eskain daitezke. 

5. Baliabideak
> Actúa con tu consumo. Greenpeace. Módulo El co-

razón del consumo. http//consumo.greenpeace.org

> Fernández Miranda, Rodrigo (2011) Viajar perdiendo 
el sur. Libros en Acción. 

> #Ociogratis. Apartado de la guía Consumo transfor-
mador Trending Topic. Altekio S.Koop. Mad.ek egi-
na eta IPADEk editatua (2011).  

> Opcions dedicado a viajes. www.opcions.org

Irudia 16. Buruko mapa. Aisialdia. Egileak  sortua.
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1. kontsumo eta ekoizpen datuak
Espainiar estatuan, batez beste, pertsona bakoitzak 
hilero bi jantzi erosten ditu, mota guztietako arropak 
kontuan izanik. Horrela bada, hilero bi jantzi bota be-
har ditugu, armairuak amaitezinak ez direlako. Egun, 
jantzi-hondakinen %89 zabortegietara joaten da (Op-
ciones, 2012).

Ehungintza sektoreko langileak ehuneko altuan 
emakumezkoak dira. Ehungintzako lan baldintzek 
“ikusezintasuna” jasaten dute, produktuen deslokali-
zazioagatik eta eskubide sozial urriak ezartzen dituz-
ten araudien menpe daudelako. 

Arropa eskaintza ezin ugariagoa da. Krisialdia baino 
lehen (2007), estatu mailan pertsonako 5 jantzi/hileko 
eskaintzen ziren.  Krisi garaian, eskaintza pertsonako 
3,5 jantzi/hilekora jaitsi da (Opcions, 2012). 

Nafarroari eta Euskadiri dagokienez, aurrekontu 
honetako %69 emakumeena da (%27, 36 eta 55 urte bi-
tartekoentzat, %22, 55 urte baino gehiagokoentzat eta 
%20, 18 eta 35 urte bitartekoentzat). Gizonek ahalezko 
aurrekontuaren %30 soilik gastatzen dute (%14, 18 eta 
35 urte bitartekoentzat, %12, 36 eta 55 urte bitartekoen-
tzat eta bakarrik %4, 55 urte baino gehiagokoentzat) 
(Aragón et al. 2002).

arropa
ehungintza4
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 enpresa markak ekintza
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Irudia 17. Espainiar Estatuan  lan egiten duten ehungintza produktuen banatzaile kate nagusien presentzia.  
Iturria: MARÍA D. DE JUAN VIGARAY. Distribución y Consumo 111 URTARRILA-OTSAILA 2006
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ikusPegi kritiko batetik eginiko ekarpenak (generoa, 

parekidetasuna, eta abar). Zein gizarte eraikuntza/

asoziazio daude tradizioz emakumeek eta gizonek 

arroparekiko dituzten erlazioei buruz? (esaterako, 

dikotomia estereotipatuei buruz hitz egin daiteke, bes-

teak beste, emakumeak arropa sarriago erosten du-

tela eta berarekiko kezka handiagoa, euren irudiarekin 

axola gutxi duten gizonak; emakumeak, ospakizun so-

zialetan ezkontza kasu, “behin erabilitako jantzia” ezin 

errepikatzearena eta gizonek bai…).  Zelako erlazioa 

dute genero estereotipoa duten gizarte eraikuntza 

hauek edertasun ereduekin eta presio sozial anitzak 

edertasun/irudia/gorputza/osasunarekin eta genero 

rol tradizionalekin? Bere irudiarekin kezkatzen ez den 

emakume bat, bere irudiarekin kezkatzen ez den gizon 

bat baino sozialki utziago ikusita al dago? nola eragi-

ten dute desberdintasun hauek emakume eta gizonen 

arteko desberdintasun eta edo mendekotasun harre-
manetan? metrosexuala bezalako edertasun eredu 
maskulino berriek, kontsumoaren gorakada susta- 
tzen duten gizarte arau/sinesmen berriak eta este-
reotipoak sortzen dituzte. azken batean, zer genero 
estereotipo daude ohitura hauei eta kontsumo arlo 
honetako publizitate mezuei sozialki lotuta?

Zer ordu kopuru desberdintasun dago batez beste, 
gizonek eta emakumeek arroparekin erlazionatuta 
dauden etxeko lanen dedikazioan? (ikus. eustate-
ko datuak). nolako eragina dute arroparen etxeko 
zainketari dedikatutako ordu hauek genero eraikun-
tza sozialen indartzean? Zein neurritan dago arropa-
ren zainketa kontsumo arduratsu/iraunkorrarekin 
erlazionatuta? Zer harreman dauka arropak estatu-
sarekin? Ze gizarte ondorio sortzen dituzte markek? 
Zer diote markek talde sozial desberdinei buruz? 

2. ZaiLtasunak (Pol et al.en 2001, lau  
 esferetako ereduaren arabera sailkatuta)19

  arraZionaLtasuna

 Nazioarte mailako ekoizpen testuingurua ulertze-

ko zailtasuna (nazioarteko hitzarmenak, NMF eta 

Mundu Bankuaren presioa, eta abar).

 Ekoizpen prozesuaren “ikusezintasuna”. Eragin ne-

gatibotik denbora eta espazio tartea.

 FuntZionaLtasuna/HunkiBeratasuna

 Alternatibei buruzko informazio falta eta mesfi-

dantza: etiketatzea (etiketa desberdin batzuk) eta 

bigarren eskua (Humana bezalako edukiontzietan 

arropa bilketan oinarrituriko ekimenekiko mes-

fidantza eta bigarren eskuko arroparako kultura 

falta, beste herrialde batzutan gertatzen ez den 

bezala). Oraindik ere, badirau bigarren eskuko 

arropa “bigarren mailakoa” (arropa berria erosi 

ezin duten pertsonentzat) balitz bezalako ikuspegi 

orokorrak. Truke azokak, truke dendak edo dohain-

dendak talde minoritarioentzako ekimenak dira.

 eragin eta kontroL soZiaLa

 Gizarteak sortu duen “Modara joatea”ren garran-
tziaren sineskeria/behar soziala eta  edertasun-ere-
duko patroi sozial nagusia

 Arroparen gehiegizko kontsumoaren normaliza-
zioa: erosketetatik joatea aisialdiko aukera bezala, 
arropa erostea frustrazioak/emozio sakonak/atse-
kabea asetzeko modu bezala, sozialki ezarritako 
edertasun-eredua lortze aldera.  

3. Pertsonaren jokabidea  
 kontsumitzaile gisa
Arroparen kasuan, bereziki, honekin topo egiten dugu:

 Oro har, erabaki mugatua dela esan daiteke (marka 
eta establezimenduen artean alderatzen dugu) baina 
erraz handitua bihurtzen dena, batez ere: A) tarteko 
adineko emakumeen kasuan (30-50) denbora ahalegi-
nak egiteko prest agertzen dira (ez hainbeste, dirua) 
lagunekin erosketetatik joateko (honela, beste aisial-
di jarduera bihurtzen delarik); eta B) egoera berezi 
baten kasuan (ospakizun sozial berezi baterako 

19. Zailtasun hauek setemeko taldeak adierazi zituen 2012ko apirilean egin zen tailerrean eta beste iturri batzuen informazioekin osatu dira.
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arropa erostea bezalako unean). Hala ere, erabaki 
honen halako ohituratzea existitzen da, denboraldia 
berritzeari dagokionean (merkealdiak). Kasu haue-
tan, erosketa gutxiago pentsatzen da, prezioa ere ez 
da hain kontuan hartzen eta sarriago bihozkadako 
erosketa egiten da, erosketa mota honetan ohiko 
jokabidea ere badena.

 Behar bat antzematean kokatzen da, denboraldiko al-
daketa heltzen denean eta pertsona arropa txiki gera-
tu zaiola, zaharkitu dela edo modaz pasatuta dagoela 
eta bere jantziak berritu behar dituela konturatzen 
denean. Bestalde, aukera bihurtzen da, norberak 
arropa batekin politago, erakargarriago, erosoago 
egongo dela  pentsatzen duenean.

 Bere kontsumoan gehien eragiten duten faktoreak 
(ez nahitaez garrantzi-hurrenkeran) : 1) nia, eta 
bereziki autokontzeptua (pertsona batek badaki 
arropa zehatz bat berarekin doan ala ez, mozorro-
tuta ala gustura sentitzen den); 2) erreferentzia 
talde hurbilenak: familia (ama, mutil gazteen ka-
suan) neska lagunak (nesken kasuan); 3) komu-
nikabideak, publizitatea, famatuak eta azkenal-
dian blogeren fenomenoa 

4. dinamizaziorako  
 proposamenak

 oZtoPoen eta erraZtaiLeen taiLerra

 Egongelatik paseatzeko hondoko musika. Arropa-
rekiko hitz elkarketen ideia-jasa pertsonala.

 Ideia horiekin guztiekin buruko mapa eratzen da, 
antzeko ideiak batuz. Adibide gisa, tailerrean erai-
kitakoa. 

 Ingurugiro jokabidearen lau esferen azalpena 
(arrazionaltasuna, hunkiberatasuna, funtzional-
tasuna, gizarte eragina). Arroparen arloan kon-
tsumo kontzientea, arduratsua eta eraldatzailea 
egiteko oztopoen (lau esferetan) eta erraztaileen 
(kontsumo iraunkor horren aldeko elementuak) 
identifikazioa.

 Oztopoen eta erraztaileen identifikaziotik, ekintza 
pertsonala/taldekakoa/egiturazkoa/soziala gauza-
tzeko gakoak eraiki. 

Irudia 18. Buruko mapa. Arropa. Iturria: egileak sortea.
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 arroPa “tuneatZeko” taiLerra /  
 do it YourseLF!

Ekimen mota honetan beharrezkoa da emakume eta 
gizonen arteko rol tradizionalen banaketa errepro-
duzitzen duen ohiko ardura esleipena saihestea, ho-
nela erraz gerta daiteke atzerapena bide honetan. 
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