
SORALUZEKO AGROEKOLOGIAZALEEN KONTSUMO TALDEA

ZER DA BIDETXIOR?

Soraluzeko 22 herritarrek, ekoizleek eta kontsumitzaileek, sortutako 
kontsumo talde bat gara. Sasoian sasoikoak eta ekoiztutakoak diren 
produktuak kontsumitzen ditugu.

ZER DA KONTSUMO TALDEA?

Modu  ekologikoan  ekoiztutako  nekazal  produktu  jakin  batzuk 
gertuko baserritar edo ekoizle bati zuzenean erosteko osatu dugun 
taldea  da.  Salmenta  zuzena  oinarritzat  hartuta  bi  aldeendako 
onuragarri den elkarlana adosten dugu. Baserritarrak edo ekoizleak 
astero bere produktuak ekartzen dizkio kontsumitzaile bakoitzari eta 
hauetako  bakoitzak  berriz  hilean  behin  kuota  bat  ordaintzen  dio 
baserritarrari. 

ZERTARAKO SORTU DUGU?

Herrian osasuntsuak diren elikagaiak eskuratu eta hauen ekoizpena 
bultzatzeko. Herritarrendako eta baserritarrendako bidezkoak diren 
salneurrietan eta bitartekaririk barik, ekoizpen mota hau bideragarria 
izan  dadin.  Helburu  honetara  heltzeko  oinarrizko  printzipioak 
elikadura burujabetza eta agroekologia dira.

NOLA ANTOLATZEN GARA?

Bertako produktu ekolojikoak kontsumitzeak duen bezain  besteko 
garrantzia du, gure antolatzeko eta erabakiak hartzeko ereduak. 

Beharrezko  ikusten  dugu,  norbanakoak  talde  lanean  gure 
erabakitzeko gaitasuna berreskuratzea, bakoitzaren hitza entzun ta 
errespetatuz,  ta  taldean lan eta erabakitzen ikasiz,  autoeraketako 



bidean.  Talde  kideen  burujabetze  politiko,  sozial,  ekonomikoa... 
ahalbidetuz. 

• Talde autogestionatua gara (erakundeen esku hartze 
gabekoa)

• Talde asanblearioa (erabakiak, adostasunera iritsis, hartzen 
ahalegintzen gara)

• Liberado-rik gabe (bazkideok lana txandaka egiten dugu)

ZER DA ELIKADURA BURUJABETZA?

La  Via  Campesina nekazarien  mugimenduak  1996an  sortutako 
terminoa da, jendeak beren elikadura, nekazaritza, abeltzaintza eta 
arrantza  sistemak  definitzeko  duten  eskubidea  aldarrikatzeko, 
nazioarteko merkatu eragileen mende dauden elikagaien aurrean. 
Azken batean, elikaduraren eta janari ekoizpenaren kontrola izateko 
pertsonen eta herrialdeen eskubidea.

ZER DA AGROEKOLOGIA?

Ekologiaren  kontzeptu  eta  oinarriak  nekazaritzako  sistema 
iraunkorren garapen eta kudeaketan aplikatzen dituen zientzia da. 
Bidezkoa,  bizigarria  eta  bideragarria  den  nekazaritza  mota 
bultzatzen  du,  ondorengo  belaunaldien  garapena  eragotziko  ez 
duena, baliabide naturalen eta ondarearen kalitatea eta kantitatea 
gordetzen dituena. 

BIDETXIORREN IZENA EMAN DEZAKET?

Bidetxiorrek taldekide kopurua dagoenean mugatzea erabaki dugu, 
baina  itxaron  zerrenda  zabaldu  dugu  taldekideren  batek  baja 
ematen  duenean  beste  norbaitek  sartzeko  aukera  izan  dezan. 
Gainera, nahikoa jendek izena emanez gero herrian beste kontsumo 
talde baten sorrera bultzatzea da helburua. 



Harremanetarako bideak:

Webgunea: http://bidetxior.wordpress.com/

Batzarra: hileko lehenengo eguaztenetan 18:00etan Zinean.

AURKEZPENA

Azaroak 21, eguaztena, 19:00etan, Zinean

Bidetxiorren  funtzionamenduaren  eta  helburuen  inguruan  berba 
egingo  dugu eta  horren  ostean  kontsumitzen  ditugun produktuen 
kata txiki bat ere egingo dugu. Aurkezpena irekia da eta taldearen 
inguruan gehiago  jakin  nahi  duen edozein  herritarrek  parte  hartu 
dezake bertan.

Nekasarea Bizkaiko  EHNEk  abian  jarritako  ekimena  da.  Une  honetan,  astero 
astero 600 familia eta 30 ekoizletik gora ari gara produktuak modu zuzen eta etiko 
batean kontsumitzen.

BasHerri Mugimendua EHNEk sustatutako Gipuzkoako ekimena da. 13 herrietan 
taldeak martxan dira une honetan.
Ondorengoak dira irizpideak:

• Tokian  tokiko  ekoizpena:  modu  honetan  bertako  garapena  bultzatzea, 
ekoizpenak  eredu  estentsiboetara  eraldatzea  eta  elikagaien  garraioaren 
eragin kaltegarriak gutxitzea lortzen da.

• Sasoian sasoiko produktuak: urte sasoiaren eta bildutako uztaren araberako 
produktuak izaten dira. 

• Parte hartzea: ekoizle eta kontsumitzaileen artean elkarkidetza dago, talde 
berean  daude.  Kontsumitzaileek  taldearen  kudeaketa  erabakitzen  dute, 
baserrietara  bisitak  eginez  ekoizpen  jarduerak  eta  produktuak  aztertzen 
dituzte.

• Nekazaritza  agroekologikoa:  eskainitako  produktuak  modu  ekologikoan 
ekoiztuak dira. 

• Justizia soziala: elikagaien truke ordaintzen dugunetik hasita ekoizleen lan 
baldintzetara arte. Ekoizlearen lan baldintza duinak ziurtatzea eta kalitatezko 
produktuak modu onean eskaintzea dira helburu. 

• Elikadura subiranotasuna: elikadura eskubidea da, ez negozioetarako erabil 
daitekeen  merkantzia  bat  gehiago.  Horregatik,  erabakitzeko  eskubideari 
lehentasuna ematen diogu: guk erabakitzen dugu zer jan nahi  dugun eta 
jango dugun hori nola ekoiztu eta banatu. 

http://bidetxior.wordpress.com/


ELIKADURA BURUJABETZA
Elikadura burujabetza herriak berak nekazal eta elikadura politikak erabakitzeko 

eskubidea da. Hau da, elikagai osasuntsuak eta kulturalki berezkoak ekoizteko eta 
kontsumitzeko eskubidea.

Bertakoa aktibatu. Berlokalizatu.

• Garaian garaiko eta lekuan lekuko ekoizpena eta kontsumoa indartzea.

• Baserrietan ekoizpen dibertsifikatuak sustatzea.

• Kanpotik ekarri behar dena, ahalik eta gertueneko harremanetan eskuratu.

Agroekologia

• Elikadura burujabetza erdiestea posible egiten duen nekazaritza eredua

• Betiko nekazaritza eta abeltzaintza tekniketan eta biologia edo ekologia bezalako 
ezagutza berrietan oinarrituta

• Berdintasun sozialeko nekazaritza eta abeltzaintza eredua da, pertsonak, abereak eta 
lurra integratzen dituen eredua

Autonomia eta elkarlana

• Parte hartzen dutenen lan amankomun eta koordinatua. Bai elkarri laguntzeko, baita 
merkaturatze zuzeneko bideak errazteko ere.

• Komunikazio eraginkor bat eta pertsonen arteko harreman sakonak, mugimendu 
trinko baten oinarria.

ERALDAKETA SOZIALA

Subkonziente kolektiboan elikadura egoki baten garrantzia berrezartzea

Nekazaritza industriala eta elikagai industria handiak ezarri zuten heinean,
gizarteko baloreen artean elikadurari ematen zaion garrantzia jaitsi egin da. 

Belaunaldi bakar batean, elikadura ohiturak irauli egin dira. Lekutik ekarritako, aurrez 
prestatutako, izoztutako, kalitate eskasedo produktuen kontsumoa handituz joan doa 

produktu freskoen merkatuaren kalterako.

Elikadurarekiko harremanaren birkonkista

Elikagaiak erostea ekintza politiko gisa ulertu behar dugu. Supermerkatuko etiketek 
ez digute janari horiek gure mahaira ekartzeko behar izan diren azpiegiturez edo 

energiaz hitz egingo, ez zein baldintzatan ekoiztua izan den, ez etekinak nola 
banatuko diren, ezta beste gauza asko ere. Baina kontsumitzaileok elikadura ohitura 
alda ditzakegun bezala, kontsumo ohiturak ere alda ditzakegu, kontsumo arduratsua 

bultzatu eta gure erantzukizuna onartuz.

Nekazal jarduera guztion ondaretzat onartzea

Ondasun eta zerbitzuen salerosketatik eratorritako “hazkunde ekonomikoak” bigarren 
planoan utzi du elikagaien ekoizpena. Bertako baserritarren kopurua pixkanaka 
gutxitzen eta elikagai osasuntsu eta nutritiboak eskuratzeko herritarren aukerak 
zailtzen ari diren honetan, baserritarren lanaren garrantzia onartu behar dugu.



SAREKO GUNE INTERESGARRIAK

Kontsumo Taldeak 

• basherri.wordpress.com  ; "Gipuzkoako Baserritar eta Herritarren 
Topagunea"

• http://bergarakobasherritaldea.blogspot.com.es/  ; Bergarako "BasHerri" 
taldea

• http://antiguaotarrak.blogspot.com.es/  ; Antiguoko taldea

• bah.ourproject.org   : Bajo el asfalto está la huerta. Madril.

Erakundeak eta Elkarteak

• www.biolur.net  : Nekazaritza ekologikoaren aldeko elkartea Gipuzkoan.

• www.viacampesina.org  :eskala txikiko nekazaritza iraunkorra, hauen 
duintasuna eta justizia soziala defendatzen dituen nazioarteko nekazari 
mugimenduaren web orria.

• www.ehne.org  : EHNE Euskal herriko nekazarien elkartearen web orria.

• http://www.ehnebizkaia.org/  ; www.bazerribizia.info: EHNE Bizkaia

• www.etxalde-eh.org  : Nekazaritza iraunkor baten aldeko herri mugimendua.

• www.eneek.org  : Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren 
Kontseilua.

• www.haziensarea.org  : Euskal Herriko Hazien Sarea. Nekazaritza ondare 
genetikoa eta honi lotutako kultura babesteko eta ikertzeko 1996an 
sortutako taldea.

• www.veterinariossinfronteras.org  : elikadura burujabetzaren alde lan egiten 
duen GKE.

• http://movimientotransicion.pbworks.com  ;Transizio mugimendua

• http://www.errausketarikez.org/  : gipuzkoako errausketaren aurkako 
plataformen koordinadora.

• www.gipuzkoazz.com  : Gipuzkoan hondakinen arazoari aurre egiteko lanean 
dauden taldeen sinergia lortzeko sortutako eragileen web orria.

• http://agroekologia.org/   elikadura subiranotasunaren inguruko euskarazko 
bloga.

• http://agriculturaregenerativaiberica.wordpress.com/  : Nekazaritza 
birsortzailearen inguruko bloga.



DATU INTERESGARRI BATZUK

Elikaduraren garrantziaren gutxitzea

• 50 urte eskasetan, gastuen lehentasunak erabat aldatu dira: 1958an 

familiako gastuen %58a elikadura zen eta 2002an gastu hau %18,45ekoa 

besterik ez zen.

• CAV-eko biztanle bakoitzak urtean 46 kilo janari zaborrera botatzen du.

Deslokalizazioa

• Estauan kontsumitzen diren elikagaien %75a zazpi banatzaile-kate 

handienen bitartez merkaturatzen da.

• CAV-en kontsumitzen den haragiaren %80a kanpotik ekartzen da.

• Euskal Herrian kontsumitzen diren barazkien %90a kanpotik ekarritakoa da.

SORALUZEKO DATU BATZUK

Elikadura Burujabetzak ez du zentzurik baserririk gabe

• Soraluzen 87 baserri daude, 4 auzotan banaturik, asko hutsik, batzuk 
erortzeko zorian. Bakar batek ere ez du nekazaritza jarduera ekonomiko 
nagusitzat. 

• Soraluzek 4.000 biztanle izanik 6 bat hektarea dira herri guztia barazkiz 
hornitzeko.

• Nork bere lur saila izan beharrean herri baratza edo baratza komunitarioak 
martxan jartzea aukera bat izan daiteke.

www.bidetxior.wordpress.com 


