
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 zituzten heinean,
gizarteko baloreen artean elikadurari ematen zaion garrantzia jaitsi egin da. 

Belaunaldi bakar batean, elikadura ohiturak irauli egin dira. Lekutatik 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 ohiturak 
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.



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. Batek baino ez du nekazaritza jarduera ekonomiko 
nagusitzat. 

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

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