
 
DESAZKUNDEA 

GUTXIAGOREKIN BIZITZEA HOBE DA, BAITA BEHARREZKOA ERE  
 
Egungo sistema ekonomikoa (hots, sistema kapitalista) berriztagarriak ez diren 
baliabide eta energietan oinarritzen da. Eta planeta eta planetaren baliabideak 
mugagabeak balira bezala jokatzen dugu. Gauzak ez dira horrela, ordea; baliabideak 
mugatuak dira, amaitu egingo dira eta planeta bat baino ez dugu. Beraz, ez da posible 
planeta mugatu batean hazkunde mugagabea izatea.  Hauek dira sistema honen 
zutabeak: 
 

Kontsumo mugagabea: neurri gabeko kontsumoa da sistemaren euskarria. Gero 
eta gehiago kontsumitu behar dugu, gehiago erosi, gehiago eraiki... 
Lehenbailehen aldatu behar ditugu etxe-tresna elektrikoak, sakelakoak, autoak... 
berdin dio ongi dabiltzan ala ez, "erabili eta bota" egin behar ditugu. Modara 
jantzita ibili behar dugu eta, beraz, urtero "eramaten dena" erosi behar dugu 
aurreko urteko guztia botata...Horretarako,  kontsumoak eta ondasunek zoriona 
dakartela dioen pentsaera sustatzen da. 
 
Merkatu-gaien eta pertsonen garraioa: Gerta liteke jaten dugun txokolatea Perun 
bildutako kakaoarekin egina izatea, kakao-pasta hemen egitea eta Suitzan 
etiketatzea, gero berriro banatzeko. Eta, jakina, horrek guztiak kostu energetiko, 
ekologiko eta humano handia dauka. 
 
Baliabide fosil eta naturalen ustiapena: kontsumitzen dugun guztia fabrikatu eta 
garraiatu ahal izateko, kontrol gabe erabiltzen ditugu baliabideak (petrolioa, 
ikatza, koltana...). Ez gara ohartzen egunen batean agortu egingo direla eta 
haiekiko dugun menpekotasuna gero eta handiagoa dela. Auto elektriko 
miragarria ere ez da alternatiba iraunkorra; funtzionala izan dadin zentral gehiago 
eraiki beharko dira eta gas, ikatz edo uranio (baliabide natural eta mugatuak 
alegia) gehiago erre, autoek behar duten elektrizitatea sortzeko...  
 
BPGaren etengabeko hazkundea: eta orain, krisi bete-betean gauden honetan, 
zer egiteko esaten digute? Berehala suspertu behar da BPGaren hazkundea 
krisitik ateratzeko, berriro enplegua sortzeko, etab. Hau da, egoera honetara 
ekarri gaituen hazkunde azeleratuaren sisteman erori behar dugu berriro.  

 
Hazkunde ekonomikoa hertsiki lotuta dago inpaktu ekologikoarekin eta ez dago aditua 
izan beharrik ohartzeko egungo eredua ez dela bideragarria, planeta bat baino ez dugu 
eta. Sarritan entzuten ditugu honelako esaldiak: "denok estatubatuarrak bezala biziko 
bagina x planeta beharko genituzke". Ez dago hain urrutira joan beharrik: munduko 
pertsona guztiak Euskadin bizi garen bezala biziko balira, hiru planeta oso beharko 
genituzke munduko herritarrak hornitzeko. Gaur egun, bi astetan produzitzen da duela 
mende bat urte osoan sortzen zena.  
 
Baina, arrazoi ekologikoez gain, arrazoi etiko eta moralak ere badaude gaur egungo 
eredua baztertzeko. Eredu honek bidegabekeria eta gero eta nabarmenagoak diren 
desberdintasunak sortzen ditu pertsonen, emakume eta gizonen eta herri eta 
herrialdeen artean. Are txarrago dena, egungo eredua desberdintasun horietan 
oinarritzen da. Iparralde aberats bat dugu eta planetako baliabide gehienak beretzat 
hartzen dituen elite bat, eta hori hala izan dadin, hegoaldeko herrialde gehienek 
pobrezian edo pobrezia gorrian bizi behar dute. Halaxe erakusten dute adibide hauek: 
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Hegoaldeko pertsona eta baliabideen ustiapena: produktu batzuk zergatik dira 
hain merkeak markaren arabera? Zergatik dira merkeagoak Perutik datozen 
zainzuriak geure Erriberakoak baino? Seguru asko hango jendeak baldintza 
negargarrietan eta soldata barregarrien truke  lan egiten duelako.  
 
Aberastuak-pobretuak: argi dago gero eta desberdintasun ekonomiko handiagoa 
dagoela pertsona aberatsenen eta pobreenen artean. Adibidez, diru-sarrerei 
dagokienez, ikaragarri hazi da munduko %20 aberatsenen eta %20 pobreenen 
arteko aldea: 60ko hamarkadan batzuen eta besteen arteko aldea 30-1 bazen, 
90ko hamarkadan 60-1 izatera pasa da. Gaur egun, 80-1 ingurukoa da.  
 
Kanpo zorra: herrialde "ongileei" kanpo zorra ordaintzeko, herrialde pobreek 
laguntza bidez jasotakoa baino gehiago ordaindu behar izaten dute. Kanpo zorra 
bidegabea da, dagoeneko ordainduta baitago eta ez da inoiz amaitzen, besteak 
beste, Iparraldeko herrialde "solidarioentzat" diru-sarrera garrantzitsua delako eta 
kontrol tresna modura erabiltzen dutelako. Gure buruari galdetu behar genioke 
nor dagoen zorretan.  
 
Arau komertzialak: Hona hemen erantzun beharko genituzkeen hainbat galdera: 
Nola liteke mexikar batentzat AEBetako artoa merkeagoa izatea bere herrialdekoa 
baino? Herrialde batzuek beren produktuen prezioa merkatzen duten diru-
laguntzak dituzte eta, jakina, halakorik ez dutenekiko lehia desleiala sortzen dute. 
Zergatik? Horren guztiaren ondorioz, galtzen doa tokiko nekazarien ogibidea 
elikadura multinazional handien mesedetan. 
 

Dagoeneko aipatu dugu egungo eredua ez dela iraunkorra ez ekologikoki, ez eta 
sozialki. Baina zorionik ere ez digu ematen, ez digu "bizitza oparorik" ematen... eta 
gainera inkoherentziaz beteta dago: 
  

• Inoiz baino ordu gehiago lan egiten dugu, gehiago irabazi eta gehiago 
kontsumitzeko... nahiz eta gero ez dugun denborarik erosi dugunaz gozatzeko. 
Etxera leher eginda itzultzen gara hainbeste lan egin ondoren eta sofan 
telebista ikusteko esertzen garenean, mezu argi bat iristen zaigu: EROSI!!! 
Horrela beraz, obeditu eta erosi egiten dugu, eta are lan gehiago egin beharko 
dugu erosi duguna ordaintzeko... Amaiera gabeko zirkulu horretara bultzatzen 
gaituzte etengabe. 

 
• Inoiz baino diru gehiago gastatzen dugu segurtasun kontuetan (krisia krisi, 

gastu militarra hazi egin zen 2008. eta 2009. urteetan), baina ez dugu lortu 
indarkeriarekin amaitzea eta beldurrez bizi gara, gainera, neurri batean gu  
kontrolatzeko sistemak berak eragiten digu beldur hori. 

 
• Estresa, nekea, antsietatea, depresioa... horiek dira herrialde "aberatsetako" 

gaixotasun ohikoenak eta azken urteotan ikaragarri ugaritu dira gainera... Gure 
buruari galdetu behar genioke "aberatsa" ote den egunetik egunera arazo fisiko 
eta psikologiko gehiago dauzkan biztanleria. 

 
Horregatik guztiagatik, era guztietako jende eta erakundeak joera alternatibo batekin 
bat egiten ari dira, HAZKUNDEAREN MURRIZPENArekin hain zuzen. Mugimendu horren 
leloak dio ez dela posible (saltzen diguten moduan) mugagabeko hazkunde 
ekonomikoa edukitzea mugatua den planeta batean. Gure bizitza hobea eta 
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osasuntsuagoa izan daitekeela gure kontsumo erritmoa murrizten badugu. 
Konponbidea, beraz, MURRIZPENEAN dago. Ez diogu erdi arora itzuli behar dugunik, 
ezta gutxiago ere, baina ibaiak "txikitu" eta bere ibilgura itzuli behar du gainezka egin 
ondoren. Ohartu behar dugu daramagun bizi-eredua ez dela bideragarria eta baztertu 
egin behar dugula. Horretaz zenbat eta lehenago ohartu, orduan eta hobeto 
guztiontzat eta baita ere planetarentzat. Horretarako, produkzio ekonomikoa murriztu 
behar da, gutxiago kontsumitu eta lan gutxiago egin, lana banatu... Kontua da 
ekonomikoki txikiago izan arren, beste zentzu batzuetan haziko garela: pertsonalki, 
gizartean, pentsamendu sortzailea sustatuz, harremanak jorratuz, emozionalki eta 
espiritualki garatuz...  
 
Horretarako, b hizkiaren zortzi arau hauek aplikatu beharko genituzke: 
 

•  Merkatuko prezioak berrebaluatu, ingurumen kostuak nazioartekotuz.  

• Garapen-hazkunde-aurrerapen hitz-elkarketa birkontzeptualizatu.  

• Iparraldeko herrialdeen produkzio sarea berregituratu.  

• Aberastasuna birbanatu aztarna ekologiko historikoaren arabera, 
desberdintasunak murrizteko.  

• Produkzio iturriak kontsumo puntuen inguruan birkokatu. 

• Lehengaien eta energiaren kontsumoa beheratu, naturaren birsortze gaitasuna 
bermatu arte.  

• Azpiegitura eta produktuak berrerabili.  

•  Hondakin guztiak birziklatu, ingurumenean pilatu beharrean.  

 
B hizkiaren arauak aplikatuz, aldaketa pertsonal eta kolektiboa lortuko dugu eta horrek 
aldaketa sozio-politiko globala ekarriko du. Askok pentsatuko dute utopia baino ez 
dela... Baliteke, baina hazkunde murrizpena dagoeneko gertatzen ari da, nahiz eta bi 
alderdi dituen:  
 

• Errealitate ordenatua, planifikatua eta borondatezkoa:  guk nahi dugulako 
bultza dezakegu hazkunde murrizpena, pixkanaka, mugimenduak berak 
proposatzen duen bezala. Oraindik garaiz gaude.  

• Derrigorrezko errealitatea, behartua, behaztopaka doana: beste erremediorik ez 
dagoenean gertatuko da, egungo krisi ekonomiko, energetiko eta 
ekologikoarekin gertatu den bezala.  

 
Aipatu lehen alderdiari dagokionean, hainbat esperientzia praktiko aurkituko ditugu. 
Batez ere maila pertsonal eta kolektiboan: 
 

• Kontsumoa murriztu, zentzuz kontsumitu: azalera handiei uko egin eta merkatu 
edo denda txikietara joan produktu ekologikoak, sasoikoak, tokikoak eta 
bidezko merkataritzakoak kontsumitzeko. 

• Energia eraginkorki erabili 
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• Garraio publikoa erabili 
• Adimen bizi eta kritikoa eduki 
• Aurreztu eta hobeto inbertitu, Banka Etikoa ezagutu 
• Komunitatean, maila lokalean, erakunde batean parte hartu; hitz batez esanda, 

antolatu 
• Kontsumo ekologikoko kooperatiba/elkarteetako kide izan 
• Bizilagun elkarteetako kide izan 
• Erabilpen etxebizitzetako kooperatibetan parte hartu 
• Hiri baratzeak edo landa baratzeak egiteko taldeak sortu 
• Giza Eskubideen eta herritarren aldeko elkarteetan parte hartu 
• Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde lan egiten duten elkarteetan 

parte hartu 
• Elkarte antimilitaristetan parte hartu 

 
Hazkunde murrizpena ez da ekologistek, ezkerzaleek edo GKEen inguruan dabiltzanek 
sustatu duten mugimendu bat bakarrik; esparru eta kolektibo ugaritako jende askok 
babesten duen errealitate bat da, oinarri "serio" eta zientifikoa duena, eta errealitate 
hori frogatzen duten hainbat azterketa, ikerketa eta jarraipen egin dira.  
 
Gainera, esperientzia politiko arrakastatsuak lortu dira, esaterako,  Indian industria 
farmazeutikoetako patenteen aurka eginiko borroka. Baina egia da baita ere lan handia 
eskatzen duela eta bide luzea dagoela ibiltzeko. Hona hemen politika praktikoan 
aplikatu daitezkeen alternatiba batzuk: 
 

• Justizia bermatuko duten nazioarteko organismo demokratikoak izatea. 
• Ekonomia eta finantza sistema berri bat eraikitzea, pertsonen zerbitzura egongo 

dena eta ez kapitalaren zerbitzura. 
• Gizarte berdin eta anitz baten aldeko apustua egitea, non emakume eta 

gizonen arteko harremanak errespetuan eta berdintasunean oinarrituko baitira. 
• Gure herrietan beste eredu urbanistiko batzuk abiaraztea. 
• Giza Eskubide guztiak betetzen direla bermatzea. 
• Komunikabide kritiko eta independenteak edukitzea. 
• Ondoko alderdi hauek kontuan hartuko dituen lan erreforma bat gauzatzea: 

lan-ordu gutxiago, soldata duinak, esparru pribatuko lanaren balorazioa...  
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