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Aitortu-EzKomertziala-Partekatu Berdin 2.5 Espainia
Sorturiko materiala, hirugarren pertsonek banatua, kopiatua eta erakutsia izan daiteke baldin eta kredituetan
jatorria eta autoretza erakusten bada. Ezin daiteke inolako etekin komertzialik atera eta eraldatzen diren
materialak, benetako lanaren lizentzia berdintsupean egingo dira.
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1996an Vía Campesinak aterki kontzeptual bakar baten azpian bildu zituen mundu osoan zehar
neoliberalismoaren eta merkatu librearen erasoei aurre eginez familian oinarritutako
baserritarren nekazaritza jasangarriaren alde borrokatzen ziren milaka eta milaka esperientzia,
eta, orduz geroztik, ezin konta ahala erakunde eta mugimendu sozialek bat egin dute elikadura-
burujabetzaren paradigmatik sortutako proposamen eta eskakizunekin. Gaur egun, udal-,
erregio- eta estatu-mailako erakundeak ere saiatzen dira nekazaritza eta elikadura bultzatzeko
politika publiko berriak aplikatzen, elikadura-burujabetzaren zutabe teorikoak oinarritzat
hartuta. Baserritarren erakundeen lana, ahalegina eta borroka funtsezkoak izan dira hori guztia
lortzeko.

Nazioarteko erreibindikazio-dinamikarekin jarraitzeaz gain, gure ahaleginak areagotu egin
behar ditugu politika publikoetan (nekazaritzari, elikadurari, merkataritzari nahiz beste edozein
alorri buruzkoak) elikadura-burujabetzaren printzipioak aplikatzen direla eta baserritarren
nekazaritza eta ekoizpen- eta elikadura-sistema lokalak babesten direla bermatzeko. Elikadura-
burujabetzaren printzipioak lurraldera eraman eta proposamen ulergarrietan oinarritutako
alternatibak aurkeztu behar ditugu. Zentzu horretan, Elikadura Burujabetzarako Munduko
Foroa (Nyéléni 2007) inspirazio-iturria izan da mundu osoan garatzen ari diren ekimen
askotarako, bai AEBetan, bai Bolivian, bai Kanadan, bai 2011ko abuztuan Austrian egin zen
Elikadura Burujabetzarako Europako Fororako, esate baterako.

Elikadura-burujabetza kontzeptu dinamikoa da, Vía Campesina bezalaxe, unean uneko erronkei
erantzutea baitu helburutzat. Gaur egun, kapitalismoaren eta globalizazio neoliberalaren krisi
sistemikoaren itxuraz jantzita datozkigu erronka horiek.

Herrialde asko eta askotako eskala txikiko nekazaritza jasangarrian, ondasun komunetan eta
ekonomia lokalean ondorio txarrak utzi dituzten politika publiko horiek (udal-, erregio-, estatu-
 nahiz nazioarteko erakundeek bultzatutakoak) adibide konkretuen bidez salatu behar ditugu.
Beharrezkoa da esperientzia guztiak sistematizatzea, haiei aurre egin eta alternatibak proposatu
ahal izateko elikadura-burujabetzaren printzipioetan oinarrituta. Halako alternatiba ugari
sortzen eta hedatzen ari da herrialde askotan.

Elikadura-burujabetza lortzeko borrokei lotutako ehunka prozesu daude ezagutzea merezi
dutenak, eta adibide horiek bildu behar ditugu, munduko beste bazter batzuetan sortzen diren
antzeko galderei erantzuten laguntzeko.

Eraikuntza-prozesu honetan parte hartzera eta beren ekarpenak egitera animatu nahi ditugu
ekintzaileak eta ikerlariak, autonomiatik eta independentziatik abiatuta, denon gogoeten bidez
herrien eta herritarren alde egiten duten eta elikadura-burujabetzaren paradigman oinarritzen
diren politika publiko berriak diseinatu, eraiki eta aplikatzeko.

GLOBALIZATU DEZAGUN BORROKA!
GLOBALIZATU DEZAGUN ITXAROPENA!

PAUL NICHOLSON
EHNE Bizkaiko eta Vía Campesinako kidea
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EHNE Bizkaiak, Mugarik Gabeko Albaitariak elkarteak eta Emaus Gizarte Fundazioak urteak
daramatzate elikadura-burujabetza bultzatzeko eta hedatzeko ekimenak antolatzen, Euskal
Herrian nagusiki, baina baita Espainiako Estatuan eta beste leku batzuetan ere.

Asko dira printzipio horren alde diharduten erakunde eta mugimenduak, bakoitza bere sektore
eta errealitateari dagokion ikuspegitik abiatuta. Gure lankidetza honen helburu nagusia da
sektore horien arteko elkar ezagutza eta elkarlana bultzatzea, elikadura-burujabetza zabaltzeko
balio duten estrategiak garatzen laguntzeko.

Helburu hori lortzeko hainbat eratako gogoetak eta topaketak antolatu ditugu, baina, horrekin
batera, funtsezkoa iruditzen zaigu aipatu ditugun erakunde eta mugimenduei, eta gure buruari
ere, eragina izaten lagunduko diguten/dieten tresnak eskaintzea.
Zentzu horretan, eta Vía Campesinak Elikadura Burujabetzari eta Politika Publikoei buruzko
Nazioarteko Konferentzia bat eratzeko egiten duen lanarekin bat etorriz, “Elikadura
Burujabetzarako Politika Publikoak. Washingtonetik Seliguéra eta Selinguétik Durangora”
izeneko ikerketa hau aurkeztera gatozkizue.

Egungo testuinguruan borroka garbia dago neoliberalismo sutsu globalizatuaren eta mobilizazio
sozialaren artean, eta ikusten dugu mobilizazio hori gero eta indartsuagoa dela, gero eta
hobeto koordinatzen dela, gero eta eskaera handiagoak egiten dituela eta gero eta ekimen
gehiago proposatzen dituela. Krisi-testuingurua dugu egungoa, halaber, eta indarrean dagoen
sistemak ezarritako kanonen aurkako neurriak proposatzen hasi dira zenbait gobernu. Egoera
horren erdian, garrantzitsua iruditu zaigu elikadura-burujabetza baldintzatzen duen lege-
egituraren berri ematea, aukera nahiz oztopo izan daitekeen neurrian. Era berean, politika
publikoen bidez bultzatutako jardunbide egokiak ezagutarazi nahi izan ditugu, aldaketak
onartzeko prest dauden erakundeen eta gizarte-mugimenduen arteko hartu-eman prozesuen
emaitza izan direnak bereziki.

Nazioarteko atalean, sarreratxo teoriko orokor baten ondoren, lurra, elikadura-eskubidea,
baliabide genetiko eta fitogenetikoak eta merkataritza arautzen duten esparruak aztertu ditugu
eta politikek esparru horietan izandako eboluzioa ikusi dugu hainbat estatutako kasu zehatzen
bidez, gaur egun munduan dauden joera orokorrak azaltzearekin batera.
Bigarren atalean hiru lurralde-esparruak bildu ditugu (Europa, Espainiako Estatua eta maila
lokala, Euskal Herrian oinarrituta bereziki), Europako legeek beste bi mailak baldintzatzen
dituztela jakinik. Nekazaritza Politika Bateratuak, osasun eta higieneari buruzko neurriek eta
elika-katearen funtzionamenduak baserritarren nekazaritzari zenbaterainoko mesedea edo
kaltea egiten dioten aztertuz hasi dugu gure ikerlana. Horren ondotik, esparruak eskaintzen
dituen malgutasun-aukerak identifikatu ditugu, estatu-mailako eta udal-mailako administrazioen
eskumenak non sartzen diren ikusteko, eta eskatu daitezkeen gutxieneko baldintzak azaleratzeko.
Malgutasun hori aprobetxatuz, baserritarren nekazaritzaren beharrak eta potentziala aintzakotzat
hartuz garatutako politika publikoen jardunbide egokiak bildu ditugu, halaber.

Gai honetan eragina duten legeak aztertuz ikusi dugunez, kasu gehienetan emakume
baserritarrak (ekoizleak, langileak, jabeak edo saltzaileak diren aldetik) ezkutuan gelditzen
dira, eta haien oinarrizko beharrak eta ekarpenak ez dira aintzakotzat hartzen politika publikoak
garatzeko garaian.
Dagoeneko nor bere esparru eta errealitatean lanean dabiltzan mugimendu eta antolakundeei
azterlan hau baliagarria izatea espero dugu, gizon eta emakumeen eskubideak aintzat hartzen
dituen eta zentzuz beteta dagoen elikadura-burujabetza bultzatzeko denon artean. Azkenik,
gertuago joaz, ekoizpen- eta kontsumo-eredu horren alde egin nahi duten baina bidean aurrera
egiteko legeen eta arauen oztopoak aurkitzen dituzten gizon eta emakumeentzat ere lagungarria
izatea espero dugu.
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