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“Kontsumitzaileak dauka 
irtenbidea ingurumenaren 

arazoentzat”

Kontsumitzeko beharra daukagu, bai-
na ez dugu zertan izan kontsumista. 
Gauzak erabili eta botatzea, energia 
eta ura nolanahi xahutzea, bilgarriz 
betetako produktuak merkaturatzea, 
platerekoa erdi janda uztea… hori 
guztia eutsiezina da. Halaxe nabar-
mentzen du Josep Vivesek (Bartze-
lona, 1945), Bartzelonako Unibertsi-
tateko katedradunak, honako liburu 
honetan: Los dilemas medioambien-
tales del siglo XXI ante la Ecoética 
(XXI. mendeko ingurumen-dilemak 
eta Ekoetika). Aditu honek oroita-
razten duenez, gizateriak neurrigabe 
kontsumitu ditu baliabideak, planeta 
eta erdik sortuko lituzketenak, eta, 
ondorioz, zorpetu egin da naturare-
kin eta etorkizuneko belaunaldie-
kin. Gizarteak egun dituen arazoen 
oinarrian, dela krisi ekonomikoa dela 
argindarraren igoera, ingurumenari 
dagozkion auziak daude, eta lehe-
nago edo geroago, neurriak hartu 
beharko dira autosuntsiketa saiheste-
ko. Aldaketa hori gauzatzeko, kontsu-
mitzaileak funtsezkoak dira, Vivesen 
iritziz.

Nola izan kontsumitzaile, kontsumista 
izan gabe? Gehiago kontsumitzeak ez 
du esan nahi zoriontsuago garela. Gu-
re aitona-amonek zoriontasuna ez zuten 
oinarritzen kontsumoan.  
Herritarrak jabetzen dira horretaz? Ez 
dute ikusten beren ekintzek zer ondorio 
dituzten. Jendea landagunean bizi ze-
nean, ohartzen zen erreka lehortu zela, 
edo ikusten zuen baratzeak zer ematen 
zuen, eta egokitu egiten zen horretara. 
Gaur egun, uraren txorrota egun guztian 
irekita uzten badugu, faktura zertxobait 
handiagoa dela ohartuko gara, baina ez 
errekak edo urtegiak ur gutxiago duela.
Garestiago izan behar luke ura? Es-
painia herrialde lehorra da, eta ur as-
ko kontsumitzen du. Dramarik handiena 
zera da, energiari lotua dagoela uraren 
prezioa. Zenbait neurri hartu dira, ura 
gezatzea, adibidez, eta ongi funtzionat-
zen du horrek, baina oso garestia da, 
energia asko behar delako, eta petrolio-
ak gorantz jarraitzen du.
Argindarra garestitu egin da, eta ez 
omen da izango azkeneko aldia. Es-
tatuak ordaintzen du kilowatt bakoitzak 
balio duenaren % 30, kontsumitzaileent-
zat eta industriarentzat merkeagoa izan 
dadin. Era horretan, 22.000 eta 25.000 
euro arteko zorra egiten du urtero, eta 
diru hori ez da bideratzen ospitaleetara, 
eskoletara edo azpiegituretara. Beti or-
daintzen dute herritarrek.  
Prezioak igotzea ere neurri arriskutsua 
da. Politikariek aukera egin behar du-
te: edo suizidio politikoa edo ekologikoa. 
Ura eta energia garestitzen badituz-
te, kontsumoa-eta murriztera behartzen 
dute jendea, botoak galtzen dituzte… Ez 
badute deus ere egiten, suizidio ekolo-
gikora eramango gaituzte. Mutur horien 
artean oreka lortu behar da.
Teknologiak saihestuko ditu arazo ho-
riek? Teknologia gero eta hobea da, 
baina ondorio makur bat ekarri ohi du, 
ekonomialariek aski ongi ezagutzen du-
tena: prezioak apaldu ahala, handitu 
egiten da kontsumoa. Baina energia eta 
ura ez dira infinituak. Horrela jarraituz 
gero, egun 40 urte baino gutxiago di-
tuztenak izango dira lehenak ondorioak 
pairatzen.  
Nola kobratu behar lituzkete ura eta 
energia? Prezioak blokeka ezartzen 
dituzten politikak egoki eta bidezkoak 

ives
osep

Katedraduna eta 
Ekoetikan aditua

JV



36 37

elkarrizketa
Josep ViVes

Nola eragingo die aldaketa horrek he-
rritarrei? Uko egin beharko diete gauza 
batzuei, ezingo dute jarraitu erabili eta 
botatzen, edo hainbeste energia eta ur 
kontsumitzen, baina ez da izango hain 
larria. 
Ez dago deus asmatu beharrik. Ez. 
Lehen errespetatu egiten zuten natura. 
Berriz eskuratu behar da errespetu ho-
ri, guztia aprobetxatu deus ere alferrik 
galdu gabe. Eta beldur pixka bat eduki, 
zeren egoera aldatu ezean, oso gaizki 
egongo gara. 
Ez al dago arriskurik herritarrek ongi-
zatea gal dezaten? Burua erabiliz kont-
sumitzen bada ez. Hainbat etxe, lantegi 
edo saltokitan, 24 gradutan edukitzen du-
te berogailua negu guztian, eta mahuka 
motzetan ibili behar izaten da. Udan kli-
matizagailua jartzen dute, 18 gradutan, 
eta jaka jantzi behar. Zoramena.
Zure liburuan “galdera ekoetiko 
funtsezko” batzuk zerrendatzen ditu-
zu: zenbat gizaki bizi litezke Lurrean 
modu iraunkor eta duinean, eta nola 
hartzen dira erabakiak. Txinak duela 
urte ba-tzuk erabaki zuen bere popula-
zioa kontrolatuko zuela. Baina gakoa ez 
da soilik zenbat biztanle izango diren 
erabakitzea, bakoitzak zenbat kontsu-
mitzen duen ere ikusi behar da. Guztiok 
kontsumituko bagenu AEBtan bezala, 
urte gutxi batzuk baino ez luke iraun-
go planetak. Garrantzitsuena da gizar-
teak gai horiei buruz hitz egin dezala 
esparru guztietan, lasaitasunez eta gar-
dentasunarekin. Ados jarri behar du-
gu gauzak aldatzeko, eta ez diogu utzi 
behar erabakiak hartzeari huts egiteko 
beldurrez. Nik ez dakit zein den irtenbi-
dea, baina badakit eztabaida publikorik 
eta argirik egin ezean, neurriak hartzen 
hasi ezean kondenatuta gaude.
Garaiz gaude aldatzeko? XIX. men-
dean, hamar lagunetatik bost edo sei 
hiltzen ziren neguan pneumoniarekin, 
eta orain  inor ez. Duela urte batzuk 
modu arraroan begiratzen zitzaion ingu-
rumen-gaiak lantzen zituenari eta egun. 
askok aldarrikatzen dute ekologismoa 
eta erakunde zientifiko asko aritzen di-
ra horretan. 

Zientziak lagun dezake? Nola bizi era-
bakitzea auzi etikoa da. Zientziak esan-
go du gaixotasuna zein den eta zer 
aukera dauden sendatzeko, baina gi-
zarteak erabaki behar du zer bidetatik 
jarraitu.
Energia berriztagarrak dira bidea? Bi-
dea, baina ez panazea. Energia berriz-
tagarrietan, eolikoak ekoizten du gehien  
baina 2008an munduan kontsumitu zen 
energia guztia aerosorgailuekin lortu 
nahiko bagenu, lurrak egun duen gaina-
zala ez litzateke aski. Alternatibak bila-
tu behar dira baina kontsumoa murriztu. 
Kontsumitzaileek lortuko ote dute 
energia hori etxean bertan sortzea? 
Sortu bakarra ez; gainera, neurriak har-
tuko dituzte ez alferrik xahutzeko. Au-
to elektrikoen prototipoak erabiltzen 
dituzten boluntarioek frogatu dute gu-
txiago gastatzen dutela ongi dakitelako 
bateriak zer muga dituen.
Zer gertatuko da petrolioarekin? Ez da 
agortuko, baina askoz garestiagoa izan-
go da. Ez al da moralgabea erregai gisa 
erabiltzea, jakinik sendagaiak egiteko 
balio duela edo dozenaka urte irauten 
duten etxe-produktuak egin daitezkeela 
petrolioarekin?
Zaborrak ere ingurumen-arazo handia 
sortzen dui. Bi dira hor arazoak: ba-
liabideak xahutzeaz gain, gero eta ga-
restiagoa da zaborrak kudeatzea. Inork 
ez du nahi zabortegi bat etxe ondoan, 
eta gero eta urrutiago eraman behar 
dira, tratatze-plantek gero eta gehia-
go kontsumitzen dute energia, ura, eta 
abar. Ingurumen-gai horietan, argi hitz 
egin behar litzateke ekozergak edo eko-
tasak jartzeaz. 
Zer irizten diezu elikagai ekologikoei? 
Gaur egungo ekoizpena ezingo litzateke 
sistema horretara pasatu egun batetik 
bestera, garestiagoa da eta ekoizpena 
murritzagoa.

dira. Katalunian hori egiten dute zen-
bait udalerrik urarekin. Lehen 50 litroak, 
pertsona eta egun bakoitzeko –oinarri-
zko eskubidea–, oso merke ateratzen 
dira. 150 litroetara pasatuz gero, asko 
igotzen da faktura, eta 300 litrorekin, 
askoz gehiago. Baina aurrerago joan 
behar litzateke. Kalifornian, 5.000 litro 
gastatzen dituzte etxe batzuek. Horrek 
galarazita egon behar luke eta delitut-
zat hartu.  
Kontsumoa murriztu behar da? Bai, 
eta hobeki kontsumitu. Agian, produktu 
garestiagoa erosi behar dugu eta zain-
du, gehiago iraun dezan.
Industriak zaharkitzapen programa-
tuaren alde egin duela dirudi: gutxiago 
irauten duten produktuak egin, berriak 
lehenago erosi behar izateko. Indus-
triak bere egin du kontzeptu hori, bai-
na hein batean, kontsumitzaileak itxuraz 
ez daudelako prest, auto garestiago bat 
erosi eta 50 urtez harekin ibiltzera. In-
dustria beti egokitzen da merkatuak 
eskatzen duen horretara. Gainera, indus-
triari ez zaio interesatzen dena xahutzea, 
lehengairik gabe geratuko litzateke eta. 
Gauza bera gertatzen da politikariekin. 
Hautagaiek zer entzun nahi duten ikert-
zen dute. Erantzunkizun handia dugu.
Badugu eragiteko gaitasunik? Kont-
sumitzailea izaki libre eta etikoa da, 
eragiteko gaitasuna duena. Gero eta in-
formazio gehiago dago, gure gain har-
tu behar dugu dagokigun erantzukizuna, 
antolatu, eta politikariei eta enpresariei 
berea harrarazi. Kontsumitzaileak dauka 
irtenbidea ingurumenaren arazoent-
zat. Gobernuz Kanpoko Erakundeak 
modu ona izan daitezke antolatzeko? 
GKEak ikasbide moral bat ematen ari 
dira, nahiz eta horiek ere egiten dituz-
ten akatsak. Gehiegi daude, beren ar-
tean antolatu behar lukete. Eta gehiago 
eskatu gobernuei eta enpresei.
Krisi ekonomikoan aurki ote liteke in-
gurumenarekin zerikusia duen alder-
diren bat? Bat ez, guztiak. Ekonomia 
neoklasikoak, egun indarrean dagoenak 
40ko hamarkadago oinarri berberekin, 
epe motzean soilik ematen ditu mozki-
nak eta gizarte-gastu handiak eragiten 
ditu. Ingurumen-ekonomia behar dugu.

Urarekin eta energiarekin gehiegikeriak egiten dituena 
baliabideak kentzen ari zaio gizarteari, eta miseria 
uzten ari da hurrengo belaunaldientzat
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