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EDITORIALA

Justizia kontsumitzaileentzat orain!

“Justizia kontsumitzaileentzat orain!”. Hori da aurtengo Kontsumitzaileen
Eskubideen Nazioarteko Eguna ospatzeko munduko kontsumitzaileen
erakundeen konfederaziorik garrantzitsuena den Consumers Internationa-
lek (non EKA partaide den) aukeratu duen goiburua.

Kontsumitzaile garen heinean, munduan izaten diren transakzio ekonomi-
ko guztietan parte gara herritarrok. Lur planetak aurrean dituen aukera eta
erronka gehienen bihotzean gaude. Hala ere, diruak lasai asko hitz egiten
duen bitartean, askotan gure ahotsari ez zaio jaramonik egiten. Kontsumit-
zaileen elkarteen lan nagusia gure eskubideak urratuak ez izateko borro-
katzea da.

2013ko Kontsumitzaileen Eskubideen Nazioarteko Eguna dela eta (mart-
xoak 15), Consumers Internationalen kide garen elkarteok munduko hain-
bat herritan kontsumitzaileen babes eskasa edo hutsala egiten ari den
mina azaldu eta salatu nahi dugu: pertsonei kalte egiten dieten produktu
industrial akastunek edo arriskutsuek, elikagi aizunduek, ustiatzen gaituz-
ten eta kexei arretarik ematen  ez dieten oinarrizko zerbitzuen hornitzaile-
ak (telefonia, energia...), finantza entitateen gehiegikeriak eta jokaera
arduragabeak, gero eta zailtasun eta eragozpen gehiago Justizian gure
eskubideak defendatzeko...

Kontsumitzaileon babesa asko hobetu behar da mundu osoan, herri txiro-
etan eta garapenerako bidean dauden herrietan ez ezik, gizarte aurreratuenetan ere bai. Hortaz, kontsumitzaileen elkarteek banka, industria-gune edota kontsumo-ondasunen banatze-kate
handiak bezalako agente ekonomikoei ematen zaizkien neurriko babesa eta tratua exigitzen dizkiegu botere publikoei, are gehiago hain gogor pairatzen ari garen krisialdi honetan.  

Kontsumitzaileok merezi dugun babes on horretarako behar bezalako legeria eta indarrean dauden arauak bete eta betearazten dituen administraritza erabat beharrezkoak dira. Gizarte justu,
berdintasunezko eta seguru batek ezinbestekoa du hori. Baina oraindik urrun dago. Horregatik, kontsumitzaileon defentsarako eguneroko lanean eta gure salaketa, aldarrikapen eta eskaerekin
kementsu jarraituko dugu kontsumitzaileen elkarteok.

                                                                                                                                                                                                     BERTA GARCÍA / URKOAko presidentea
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                                                   EKA

Espainiako Bankuak finantza erakun-
deei 2013ko urtarrilaren 2tik aurrera
ezartzea “gomendatzen” dizkien epe-
kako gordailuen interesetan mugak
honako hauexek dira: %1,75 urte
batetarako gordailuentzat, %2,25 bi
urtetarako gordailuentzat eta %2,75
hiru urte edo gehiagorako gordai-
luentzat.

Espainiako Bankuak beste finant-
za produktuetarako ere mugak pro-

posatzen ditu euren errentagarritasu-
nean: %1,75 hamabi hilabetetarako
zor-agirientzat, %1,75 hogeita lau
hilabetetarako bonuentzat eta %1,75
hamabi hilabetetarako aurrezki kon-
tuen ordainketentzat.

Salbuespen txiki bat dago Espai-
nako Bankuaren “gomendioan”: era-
kundeek muga horiek baino altuago-
ak diren errentagarritasunak eskaini
ahal izango dizkiotela gordailuen
hilabeteko osotasunaren alde txiki
bati (%15); eta horrek zalantza izpirik

Pasa den urtarrilaren 2an finantza erakundeek
Espainiako Bankuak “gomendatutako” bestelako
finantza produktuei eta epekako gordailuen interesei
mugak ezartzeari ekin zioten, kredituaren suspertze
eta finantza sistemaren oreka bilatzen duen neurria
dena, berriro ere kontsumitzaileak zigortzearen
lepora. Lehiaren Batzorde Nazionala ikerketa bat
burutzen ari da Espainiako Bankuak emandako
“gomendioa” (berez agindu bat dena) lehia librearen
legeak urratzen dituen ala ez argitzeko.

EKAren ustez neurri honek lehia kaltetzen du eta aurreztaileentzat beste zigor berri eta bidegabe bat da

Espainiako bankuak mugak ezarri dizkie gordailu
eta beste finantza produktu batzuren interesei
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gabe diru gehiago duten bezeroei
mesede egingo die eta beraz baldint-
za hobeagoak negoziatzeko gaitasun
handiagoak dituztenentzat.

“Gomendioak” finantza erakunde
guztiei egiten die men, Estatu Espai-
niarrean atzerriko banku baten egoit-
za (ez filial bat) bezala lan egiten
dutenei kenduta. Ziurrenik aurreztaile
nahiko edo asko dagoeneko egoitza
hauek bilatzen egongo dira, zeinek
aipatutako mugak gailentzen dituzten
interesak eskaintzen jarraituko
duten.

Derrigorrez bete
beharreko “gomendioa”
Espainiako Bankuak gomendio hau
ahoz luzatu die finantza erakundeei,
urtearen hasieran, idatzizko jakina-
razpenik gabe. Hala ere, agindu edo
mandatu loteslea da, Europako Bat-
zordeak ezarri zituen baldintzak
Espainiako banku sistemaren erres-
katatzerako, Espainiak sinatutako
Ulermen Memoranduma, Espainiako
Bankuak gehitzen duen klausula bat
dute barne: “arau edo interpretazio
lotesleak ezartzeko gaitasuna”
finantza erakundeetarako.

Horretaz gain, “gomendioak” zigo-
rrak aurreikusten ditu gomendioari

kasu egiten ez dioten erakundeetara-
ko; larrialdi egoerei aurre egiteko
gordekin bezala eskuragarri egon
behar den banku eta aurrezki kutxei,
bere kapital osoaren eskatzen zaien
%9ari (‘core capital’ esaten zaio)
%0,75-1,25aren arteko kopurua
gehitu beharko litzaioke zigor bezala. 
Eta egia da dagoeneko “gomendioa”
betetzen ari dela. Urtarrilaren hasie-
ratik, errentabilitate handiko ‘super-
gordailuen’ eskaintza ia desagertu da
erakusleihoetatik eta finantza era-
kunde gehienen iragarkietatik.

Atzeraeraginezko ondoriorik gabe
Espainiako Bankuak urtarrilaren 2a
aukeratu zuen egun hori baino lehe-
nago kontratatuak izan zirenak kalte-
tuak izango ez direla zehazteko, eta
adostutako errentagarritasuna eskai-
niko dute. Hori bai, produktuak bere
epea bete bezain laster berritzen
bada, Espainiako Bankuak gomen-
datutako-behartutako mugenpean
geratuko da.

Eta kontutan izan behar da finant-
za erakunde askotan berritze hauek
automatikoak direla bezeroak ez
badu lehen abisurik ematen produk-
tua ezeztatzeko kontratatutako epea
amaitu bezain laster.
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“Finantza egonkortasuna” kontsumitzaileen lepora
Espainiako Bankuak adierazten dituen arrazoiak, batez ere Gordailuen Bermerako Funtsa kolokan ez jartzeare-
na, badira ulergarriak baita defendatzeko errazak ere. Baina EKAren ustez horretarako bestelako formulak bila-
tu behar izan ziren.  

Mugen ezarpena aipatutako finantza produktuen interesetan, hau da euren errentagarritasunaren beherape-
nak, bezero askok euren aurrezkiak errentagarriagoak baina baita arriskutsuagoakere diren inbertsio funtsak
edo balioen burtsara bezalako produktuetara eramango dituztela eragingo du. 

Kontsumitzaileen poltsikorako zigor
garrantzitsu eta berri bat izateaz gain,
neurri hau Lehiarako Batzorde Naziona-
laren jomugan dago, zeinek ikerketa bat
ireki duen Espainiako Bankuaren agin-
duak lehia askea (merkatu askeko siste-
ma kapitalistaren zutabe bat, eta zeinen
finantza sistema babesle sutsuenetariko
bat den) babesten duten legeen kontra-
koak izan daitezkeen ala ez zehazteko.

Ez da onargarria, gainera, Legeak
bankuek euren bezeroei ordaindu behar
dizkien interesak muga ditzala kontrako
egoera inoiz ez gertatzen denean. Ban-
kuek eskaintzen dituzten maileguei nahi
duten interes maila ezartzen dizkiete.
Legeak ez du inolako mugarik ezartzen
eta zenbait banku, zenbait interes, zen-
bait komisio... lukurreria hutsa dira. Eta
horrela adierazten dute batzutan
epaiek, zeinek auzitegietara joatera
ausartzen den erabiltzaileak pairatutako
kaltea ordaintzen duten, baina erakun-
de berberako beste bezeroentzat eta
egoera berberan daudenentzat inoiz
luzatzen ez dena, eta are gutxiago
beste finantza erakundeetara eta euren
lukurari produktuetara.

_________________________________________________

Espainiako Bankuak “gomendatu-agindutako” interesen
mugak hauexek dira: %1,75 urtebeteko gordailuentzat,
%2,25 bi urte arteko gordailuentzat eta %2,75 hiru urte

edo denbora gehiagorako gordailuentzat 
_________________________________________________

            



Zer bilatzen du Espainiako
Bankuak neurri honekin 
Badirudi Espainiako Bankuak
aspalditik Espainiako finantza sis-
teman (azken hilabeteetan errenta-
garritasun handiak dituzten ‘super-
gordailu’ batzuk agertu dira) ezarri
den gordailuen gudari amaiera ipini
nahi diola eta euren emaitzen kon-
tuetan zein kaudimenari kalte egin
liezaiekela.

Eta “bake” hori lastaira lasaiga-
rri bat izango litzateke Gordailuen
Bermeetako Funtsarako, porrot
egitera hel zedin edozein finantza
erakundeari laguntza eman behar
ziezaion funts publikoa eta bezero-
ko gehienez 100.000 euroko eskai-
ni behar izango lukeena. Berme
hau kontu korronte eta epeko gor-
dailuetara mugatzen da; akzioak,
inbertsio funtsak, pentsio funtsak
eta Estatuko estaldura horretatik
kanpo dauden beste banku pro-
duktu batzuk.

Ulertzen da, gainera, banku
arautzaileak “pasiboaren guda”
ospetsuarekin amaitu nahi duela
eta horrela finantza erakundeen
marjinak hobetu berriro dirua mai-
legatzen has daitezen.

                                                 CECU

Banku gehienek kutxan ez helbi-
deratutako ordainagiriak ordaint-
zeko edo dirua sartu zein ateratze-
ko bezalako transakzioak egiteko
oso ordutegi mugatua ezarri dute.
Hau da bankuen ordutegiei buruz-
ko CECU-ren ikerketa baten ondo-
rio nagusia, erkidego autonomo
ezberdineko 30 banku erakundee-
tako hamarnaka egoitza bisitatu
ondoren.

Ikerketaren ondorio nagusiak hurren-
goak dira:

• 30 erakundeetatik, bederatzitan
soilik burutu daitezke transakzioak
publikoarentzat irekita dagoen ordu-
tegi osoan zehar. 

• Erakunde berberako egoitza
guztiek ez dute lan zein arreta ordu-
tegi berbera, eta honek erabiltzaileen
lana oztopatzen du. Badira, gainera,
ordutegi edo erabilera egoera zehat-
zak egoitza bakar baterako. 

• Ordutegi murrizketen eskaintza
zabalak zenbait egoitzak kutxaren
ordutegi murritz dezala eragiten du,
baina, aldiz, baimen dezala Ogasun
Sailari egin behar zaizkion ordainke-
tak. 

• Zenbait kasuetan bulego berbe-

raren barruan transakzio mota hone-
tako ordutegiei buruzko informazio
kontrajarria aurkitzen da.

• Bisitatutako ia erakunde erdiak
ez dio kontsumitzaileari erakundea-
ren lan hasierako ordutegiaren berri
ematen (kanpokaldeko kartelarekin);
eta bisitatutako erakundeen ia
%10rean ez zen ezta barnealdean
informaziorik ematen ere.

• Bankuen irekiera ordutegi oro-
korren inguruan, erakundez erakun-
de aldatzen dutela nabarmendu zen
eta aldaerak egon daitezkeela bule-
go mota zein kokagunearen arabera.

• Dagoeneko 2009an era honeta-
ko frogatzeak egin ziren eta handik
hona kutxa zerbitzuak eta ordutegiak
mugatu direla ikustatu ahal izan da.

Harridura eta kalteak
Finantza erakundeek publikoari arre-
ta eskaintzeko ordutegietan dituzten
alde handiek kontsumitzaileen artean
kalteak eta harridura eragiten dituzte,
zenbait kasutan banku bat baino

gehiago tartekatzen duten transak-
zioak daudenez, ezin direlako egun
berean burutu.

Beraz, CECU-k uste du banka
erakunde guztien kutxa zerbitzua
eskuragarri egon beharko litzatekee-
la publikoari eskaintzen zaion arreta
denbora osoan, eta bezeroei kutxa
zerbitzu libreak ukatzea gatazkatsua-
goa dela, kontu korronte baten irekie-
ra kontratuan ez delako inolako
mugarik zehazten zerbitzu hauek

atzitzeko.
Ordutegiaren murrizketek, zenbait

kasuetan astearen egun bakar bate-
ko ordu batetara, goizeko ordute-
gian, mugatzen direnak, kontsumit-
zaileen ekintza gaitasuna murrizten
dute, eta ordainketak helbideratzera,
kontu korronte bat irekitzera, kutxa-
zain automatikoak edo sistema elek-
tronikoak erabiltzera behartzen dituz-
te, nahiz eta hauetara ohituta ez
egon edo erabiltzeko arazoak izan.

Bankuek gero eta ordutegi konplexu eta motzagoak
ezartzen dituzte, erabiltzaileari zerbitzua mugatuz
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Kutxa zerbitzuek zabalik
egon beharko luke

publikoarentzako arreta
ordutegi osoan zehar

_______________________

______________________

Bankuek haien bezeroei
ordaintzen dizkieten

interesetan mugak bai,
baina ez alderantziz.

Gure ustez, ez da zilegia   
______________________

                     



                                                 CECU

Kontsumitzaileen erakundeek
pasaden Otsailaren 18an Auzitegi
Nazionalaren aurrean Epai-tasen
Legea garatzen duen Aginduaren
aurka  helegitea aurkeztu zuten
“kontsumitzaile eta erabiltzaileen
berezko eskubideen aurkakoa dela
uste izateagatik”.

Euren helegitea antza Agindu horrek
burututako oker formaletan oinarrit-
zen da, bereziki “Kontsumitzaile eta
Erabiltzaileen Kontseiluaren bitartez
kontsumitzaile eta erabiltzaleen era-
kundeek entzunak izatearen derrigo-
rrezko tramitearen ezeztapenean”
eta, era berean, “Botere Judizialaren
Batzar Orokorra eta Estatuko Batza-
rrari egin beharreko kontsultan, Agin-
duaren hitzaurretik ondorioztatzen
den bezala”.

Derrigorrezko kontsultarik ez
Erakundeek argudiatzen dute kont-

sumitzaileen eta erabiltzaileen arau-
diaren arabera kontsulta hau derrigo-
rrezkoa dela “erabiltzaileentzat era-
bateko garrantzia izan dezakeelako,
ez bakarrik justiziaren bidera sartze-
ko eskubidea delako, beste eskubi-
deak eskatzeko aukera eusten duen
zutabea delako, eta hau jausi ezkero
besteak, adierazpen programatikoa

baino ez lirateke izango, baizik eta
kontsumo arbitrajeen laudoak aurre-
ra eramateko bezalako gai hain bere-
zientzat tasak ezartzen direlako”.

Urratze anitz
Arrazoiketa hauekin batera, Auzitegi
Nazionalaren aurrean aurkeztutako
idazkiak epai-tasen Aginduaren
beste irregulartasunak adierazten
ditu. “Arau hierarkia printzipioa urra-
tua izatea edo, haren ordez; boterea-
ren desbideratzearen ustea; zerga
ondorioetara parekotasunaren debe-
kuaren printzipioaren arau-haustea;
Aginduaren  mugagabetasun tekni-
koa, zeinek babes eza eragin deza-
keen, edo arau gehiegizko kopurua-
ren hobariak erregimenaren
arabera”.

Guzti honengatik, helegiteak, zei-
nek gainera tasen legearen aurkako
auzia aurkezten duen, kontra eginda-
ko Agindua ezezta daitezela eskat-
zen du eta, kautelazko neurria beza-
la, bere efikazia eten dadila.

Kontsumitzaileen erakundeek
epai-tasen aurkako helegitea aurkeztu
dute Auzitegi Nazionalaren aurrean
• Epai-tasen Legea garatzen duen Aginduaren aurkako administrazioarekiko auzi-
helegitea aurkeztu dute Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Kontseiluaren bitartez

• Kautelazko neurri bezala Auzitegiari agindua eten dezala eskatzen diote
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                                                   EKA

Jogurtak eta zenbait esnekik euren
“bizitza erabilgarria” luzatua ikusiko
luketen aurreneko elikagaiak izan
litezke, gaur egungoko 28 egunetik
35era. Horrek segurtasun marjina
estutzea suposatzen du, agian gaur
egun gehiegizkoa dena zenbait pro-
duktuetan. EKA-ren eritzia neurri
hauekiko aldekoa da, zeinek elika-
gaien xahubidea gelditzen saiatzen
diren, beti ere kontsumitzaileen osa-
suna arriskuan jartzen ez bada. Eta
horrela izango dela suposatzen da,
“bizitza erabilgarriaren” berraztertze
hau Elikagaien Segurtasunerako
Agentzia burutzen ari delako.

Zenbait komunikabideetan elika-
gaien iraungitze-data aste bat atze-
ratuko zela esan da, elikagai guztie-
na. Argi eta garbi hori ezinezkoa da,
ez daukatelako ia zerikusirik, “bizitza
erabilgarriaren” harian, arrain fresko-

ak eta okelak, edo gailetek eta aurre-
sukaldekoek, adibidez.

Iraungitze-data / lehentasunezko
kontsumorako data
Kontsumitzaile askok ez dakite zer
esan nahi duten bi gai hauek, eta
beraz zein den bien arteko ezberdin-
tasuna... Europako Batzordeak egin-
dako ikerketa baten arabera, kontsu-
mitzaileen erdiak baino gehiagok bi
kontzeptak nahasten ditu, eta horrek
esan nahi du elikagai asko zabortegi-
ra botatzen direla nahiz eta kontsu-
morako erabat onargarriak izan,
lehentasunezko kontsumorako data
gailendu duten elikagaiak baina
iraungitze-datara heldu ez direnak;
eta horrek guztion artean aurrera
eramaten ari garen janariaren xahu-
bidea bultzatzen du.

Lehentasunezko kontsumorako
dataren definizioa hurrengoa da:
eguna zeinetara elikagai batek bere

ezaugarri guztiak mantenduz (bai eli-
kagai segurtasuna, bai balio nutriti-
boa, saporea, usaina, egitura...) helt-
zen den. Horregatik esaten da,

idazten da, “lehentasunez kontsumi-
tu baino lehen”. 
Iraungitze-dataren definizioa hurren-
goa da: data zeinetatik aurrera ez

Madrilek elikagai batzuen “bizitza
erabilgarria” luzatzea aurreikusten du

Herri eta gizarte “garatuenei” ere goseak kolpetu diezaiela beharrezkoa izan da (krisialdia dela eta) janari piloa xahutzen
dugula “nabarmen” dezagulako. Aspalditik azaltzen ari dira eskandalu honi buruzko ikerketa deiarriak eta dagoeneko
gobernuak neurriak hartzen hasi dira. Espainiako Gobernua elikagai batzuen iraungitze-data atzeratzea ikertzen ari da.
Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolakundeak janariaren xahubidea gelditzeko saiatzen diren neurri guztiak begi
onez ikusten ditu, beti ere kontsumitzaileon osasuna arriskuan jartzen ez bada.

Datu kezkagarriak janari
xahubideari buruz

Zenbait ikerketek munduan
ekoizten den janaria osoaren
erdia zabortegira botatzen dela
diote. Janari kopuru hori mun-
duan gosea erauzteko nahikoa
izango litzateke. Espainiar Esta-
tuan pertsona zein urteko 163
kilo janari xahutzen dira: 7,7
milioi tona. Galdutakoaren %42
(%60ko kasuetan ekidin daiteke-
ena) etxebizitzetan ematen da;
ekoizleek beste %39 xahutzen
dute; aurrez prestatutako jana-
rien arloan, %14; eta merkata-
riek %5.

Janariaren xahubide ikaraga-
rri honek zergati ezberdinak ditu:
gehiegizko ekoizpena, produk-
tuaren egokitze okerra (txarto
diseinatutako tamaina edo itxu-
ra), produktu edo ontziaren
narriadura, xahubidea bultzat-
zen duten (itxura arazoak edo
ontzi akastunak) merkaturatzeko
arauak, izakinen kudeaketa txa-
rra edo merkatal estrategia ez
egokiak eta ezagutza gabezia,
kontzientzia falta eta nolabaiteko
utzikeria ere kontsumitzaileen
aldetik. Elikagaien katearen
kate-maila guztiok dugu asko
hobetzeko ondasun preziatue-
naren xahubide ezmoral hau
gutxitzen saiatzeko.
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dugun elikagaia kontsumitu behar
egoera txarrean egon daitekeelako
eta arriskutsua izan daitekeelako
osasunarentzat.

Eta zer gertatzen da lehentasu-
nezko kontsumorako data eta iraun-
gitze-dataren artean? Ba, elikagaiak
kontsumorako ona izaten jarraitzen
duela osasun ikuspuntutik (ez digu
kalterik egingo), baina ezaugarri
nutritibo eta organoleptikoak (sapo-
rea, usaina, egitura...) galtzen hasia
dela jaki hori.  

Zergatik ez orduan data
biak elikagaian edo ontzian?
Elikagai batzuk iraungitze-data azalt-
zen dute; besteek lehentasunezko
kontsumorakoa... Zergatik gertatzen
da hau? Ez al lituzkete elikagai guzti-
guztiek data bial azaldu behar? EKA-
n baietz uste dugu. Eta hala uste du
ere Europako Batzordeak, zeinek eli-
kagai guztien etiketa edo ontzian bi
datak azal daitezela behartzeko
araudi bat prestatzen luze daraman. 

Baina, momentuz, ez da horrela.
Espainiar Estatuan etiketak ezartze-
ko aurkezpen eta elikagaien publizi-
tate arauak 1334/1999 Errege
Dekretuak ezartzen ditu, zeinek bi
data mota zehazten dituen. Iraungit-
ze-data mikrobiologikoki oso galko-
rrak diren elikagai produktuek era-
man behar dituzte: oinarrian, okela
eta arrain gordinak zein freskoak.
Iraungitze-dataz gain, behar dituzten
kontserbazio baldintzen deskribape-
na azaldu behar dute.

Beste elikagaietan, data bat edo
bestea zehazteko erabakia elika-
gaien enpresek erabakitzen dute,
Legeak hala baimentzen dielako. Eta

horregatik ikusten dugu elikagai
gehienetan data bat edo beste.
Baina zenbait produktuetan biak
ikusten ditugu.
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Oinarrizko elikagai batzuek zenbat irauten
duten egoera onean hozkailuan eta izozkailuan

HOZKAILUAN IZOZKAILUAN

Haragi xehatua 1-2 egun 3-4 hilabete

Txerri-txuletak 2-4 egun 4-6 hilabete

Sakote / hestebeteak 3-6 egun 1-2 hilabete

Txahal-xerrak 2-4 egun 6-12 hilabete

Arrautzak <=3 aste Ez

Esne freskua irekita 1-2 egun <=3 hilabete

Gurina 3-4 aste 6-8 hilabete

Maionesa (ontzia irekita) <=hilabete 1 Ez

Ogia Ez 3-6 hilabete

Arrain urdina 1-2 egun <=3 hilabete

Arrain zuria 1-2 egun 6 hilabete

Plater prestatuak 2-4 egun 3-4 hilabete

Oilazkoa / indioilarra 1-2 egun <=12 hilabete

Saltxitxa freskuak 1-2 egun 1-2 hilabete

Saltsak / haragi-salda 2-3 egun 2-3 hilabete

Zopak 2-4 egun 2-3 hilabete

Arrautz-gorringoa eta zuringoa 2-4 egun <=12 hilabete

    



                                              EKA

Estatu Batuetako Buru Osasune-
rako Zerbitzuen Administraritzak
230 ospitaletan galdeketekin egin-
dako ikerketa baten arabera, edari
“energetikoak” kontsumitu ondo-
ren osasun arazoak pairatuta
larrialdi zerbitzuetara joaten diren
pertsonen kopurua bikoiztu egin
da azken lau urtetan, denbora epe
bat zeinetan produktu hauek (gero
eta sarriago aurkitzen direnak
denda, edaritegi edo unibertsitate-
etan) euren ospe mailan gorakada
nabarmena izan duten. 2012an
edari mota honetako salmentek
Estatu Batuetan %17a egin zuten
gora. 
Aipatutako txostenak edari “energeti-
koen” kontsumoak larrialdi zerbitzue-
tara eragindako bisitak 2007an
10.000 izatetik 2011an 20.000 izate-
ra igaro zirela ziurtatzen du, horietari-
ko gehien nerabeak eta heldu gazte-
ak protagonistatzat izanda. Nahiz eta
ikerketak pertsona horiek azaltzen
zituzten sintomak ez zehaztu, bai
uste dutela edari horiek “goraka doan

osasun arazo publiko bat” direla
“buruko minak, zorabioak, urdurita-
suna, loezina, baita arritmiak ere”
eragin ditzaketelako. “Bai nabaritu
dugula badela gorakada bat gaixoen
kopuruan, zeinek bihotzaren erritmo
irregularra, antsietatea eta bihotze-
koak azaltzen dituztenak edari hauek
kontsumitu ondoren”, diote aditu bat-
zuk. 

Kontsumo hau dela eta, larrialdi
zerbitzuetan zaindutako milaka pert-
sonetatik %58 edari “energetikoak”

bakarrik hartua zen eta beste %42k
Ritalin eta Adderrall bezalako biziga-
rriekin nahastu zituen, zeinek hipe-
raktibitatea eta arreta gabeziaren tra-
tamendurako sendagaiak diren.

Buru Osasun Zerbitzuetako Admi-

nistraritzaren ikerketa (pasaden
udazkenean argitaratutako informa-
zioen ondorio zuzena izan zena, zei-
netan 18 pertsonen heriotza edari
“energetikoen” kontsumoarekin lot-
zen zen) Estatu Batuetako 230 ospi-
taletan batutako galdeketetan oinarri-
tu da, herrialdeko larrialdi zerbitzuen
%5 suposatzen duena. 

Gaisotasunen Kontrola eta Pre-
bentziorako Zentroak zehaztu duen
bezala, “nahiz eta larria izan, 2011ko
20.000 kontsulta hauek Estatu
Batuetako zentro guztietan emanda-
ko 136 milioi bisiten zati txiki bat
baino ez dira”.

Sendagairen Agentziak txostena
osagaiak eta edari “energetikoen”
segurtasuna berraztertzeko kontutan
izango duela esan du. Estatu Batue-
tako Edarien Elkarte Nazionalarent-
zat, “ikerketak ez ditu aipatzen ezta
larrialdi zerbitzuetara joan ziren gai-
xoen osasun egoera orokorra ezta
joateko izan zituzten sintomak ere,
beraz ezin da ziurtatu pertsona
hauek odolean zuten kafeina kopu-
rua larrialdi zerbitzuetan ospitalera-
tua izateko zergati nagusia izan

zela”. Edari hauek Estatu Batuetan
saltzen diren freskagarrien bolumen
orokorraren %3,3 suposatzen dute.
Azken hamarkadan freskagarrien

kontsumoak orokorrean behera egi-
ten duen bitartean, edari “energetiko-
ena” goraka doa, batez ere gazteen
artean.

Larrialdiko kontsultak azken lau urteetan 10.000tik 20.000 izatera igaro dira

Edari “energetikoek” eragindako
larrialdiak asko igo dira EEBB-etan
• Ikerketaren egilea den Buru Osasuneko Zerbitzuen Administraritzak edari
‘energetikoen’ kontsumoa “hazten ari den osasun publikoko arazo bat” direla diote

Euskaldunon Kontsumo Aldizkaria •                                                                                                                                          Elikadura 10

_______________________

Edari hauek hartu ondoren
bihotzaren erritmo

irregularra, antsietatea eta
bihotzekoak izan dituzten

pertsonen kopurua
gorantza doa nabarmen  

_______________________
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“Berrogei tahamasei urte ditut, bilbotarra naiz, Abandokoa,

alaba bat eta seme bat dauzkat, ezkonduta nago... Euskal biga-

rren Administraritza martxan hasten denean (lehenengoa guda

zibilaren erruz zapuztu zen) ikasketak amaitzen dituen belau-

naldiko horretakoa naiz (Zuzenbidea ikasi nuen Deustuko Uni-

bertsitatean) eta Osasun eta Segurtasun Sozialeko sailburua

zen Javier Agirreren eskutik letradu bezala sartzeko aukera

izan nuen...”. Eta Belen Greaves jeltzalea ez da funtzio publiko-

tik atera. “Nire bizitza karrera politiko bat da bihurtu da. Baina

kudeaketa-politika”. Osakidetza sortu zuen “nukleoko kide izan

nintzen, Iñaki Azkunarekin”, Bizkaiko Foru Aldundiko Funtzio

Publikoko zuzendaria izan zen, Eusko Legebiltzarrean legebilt-

zarkide, gero Merkataritza, Kontsumo eta Turismoko sailburua,

Rosa Diezen ostean, “horren ostean beste bost urte sailburu

aritu nintzen Josu Jon Imazekin” eta beranduago Bizkaiko Foru

Aldundira itzuli zen, Kultura, Kirola eta Gaztedi sailaren buru.

“Pertsonekin oso harreman estua duen mundua da”, dio Bele-

nek funtxio publikoari buruz, administraritzako kudeaketari

buruz. “¿Eta zergatik orain Kontsumobideko zuzendaria? Nire

alderdi politikoari orain gobernua gidatzea dagokiolako, kont-

sumoa gustuko dudan eta ezagutzen nuen materia bat delako,

pertsonengan eragin zuzena duen gauza dena (eta hori da lege-

gintzaldi honen helburua: pertsonen legegiltzaldia izatea), eta

eremu horretan euskal gizarteari zerbitzu on bat eman emateko

gai sentitzen nintzelako. Horregatik nago hemen”.

“Kontsumitzaileen babesa oinarrizko
zerbitzua da Eusko Jaurlaritzarentzat”

BBeelleenn  GGrreeaavveess
KKoonnttssuummoobbiiddeekkoo  zzuuzzeennddaarriiaa

BBeelleenn  GGrreeaavveess
KKoonnttssuummoobbiiddeekkoo  zzuuzzeennddaarriiaa
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Belen Greaves Kontsumobideko zuzendari
berriak erakunde horren egoitza nagusian
(Vitoria-Gasteizko Santiago kalean dagoen
jauregitxo batean) hartzen gaitu e-mailez
aurreratu genion galdera-sorta ohartxoz
beterik eskuan duela. Prest dago, eta
argazki saio labur baten ostean ordubete
bizia ematen du galdera guztiei erantzu-
ten. Argi geratuko zaigu hitz egiten duenaz
jantzita dagoela Belen Greaves, eta dakie-
naz hitz egiten duela ere ematen du.

EKA/OCUV: Legegintzaldi berri honetan
Kontsumobidek dituen jarraibide nagusiak
ezagutzea gustatuko litzaiguke, haren hel-
buru nagusiak, lehentasunezko edo indartu
beharreko gaiak edo arloak, aurreko lege-
gintzaldiekin aldenduta zer nolako berrita-
sun edo aldaketak ekar litzakete jarraibide
horiek.

BELEN GREAVES: Legegintzaldi honetarako
jarraibideak azaltzeko Jon Darpon sailburuak
Legebiltzarrean egin zuen agerpenean esan
zuen bezala, kontsumo arloan lau edo bost
helburu nagusi ditugu. Pertsona kontsumitzai-
leen heziketa eta informazio lanean sakontzen
jarraitu nahi dugu, joera eta behar berriei
aurrea hartzen saiatuz, litezken arazoak
aurreikusten ahaleginduz. Urte honetan gure-
gana laguntza eske etortzen diren pertsonei
ematen diegun zerbitzuaz duten balorazioa
neurtzeko sistema berri bat eratu nahi dugu.
Pertsona kontsumitzaileek haien eskubideak
ezagutu behar dituzte eta haien beharrak ere
bai. Eta horretarako ezinbestekoak dira hezi-
keta eta informazioa.

Legegintzaldiaren lehen urte honetan,

Belenek diozkunez, Kontsumobideko hezi-
keta eta informazio lanaren zati handi bat
hirugarren adinekoei zuzenduta dago, gero
eta handiagoa den eta erretreta gaindituta
oraindik gero eta bizitza eta kontsumoko
urte gehiago dituen populazioaren seg-
mentu horri.

BG: Ahalegin berezi bat egingo dugu giza
talde honen heziketa eta informazioan, zeinek
mirari produktuak deitutakoekin lotutako
eskaintza pilo bat jasotzen du. Itu-taldea dire-
la ulertarazi nahi diegu adineko pertsonei,
haiengana jotzen dutela hainbatetan iruzurra
egiteko helburu zikinarekin. Jasotzen dituzten
eskaintzetan zeri erreparatu behar dioten era-
kutsi nahi diegu, batez ere ohiko saltokietatik
kanpoko merkataritzan: haien etxeetan bertan,
hainbat produktu saltzeko ostatuetan egiten
diren bileretan... Heziketa tailerrak etengabe
burutzen ditugu adineko jendearekin eta, hor-
tan, zein gaietan, kontsumoko zein arloetan
tematzen jarraitu behar dugun ikerketa bat egi-
ten ari gara.

Hezi eta informatu; heziketa eta informa-
zioa. Belenen “estribillo”etako bat da.
Kontsumobide horretan baino ez jardutea
gustatuko litzaioke zuzendariari, “errekla-
matu behar ez izatea”... Baina ondo daki
hori ezinezkoa dela, kontsumoko ekintzak
masiboak direlako, uneoro, “eta akatsik
eta kalterik ez gertatzea ezinezkoa da”.

BG: Erreklamazioen atalean, bitartekotza sis-
tema bultzatzen jarratu nahi dugu. Bitartekotza
pertsona kontsumitzaileen eta enpresen edo
saltokien arteko liskarrak modu errazaz ebat-
zean datza, alde biei arrazoia noren alde
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dagoen ikustaraziz eta gatazkak adiskidetsu
konponduz. Kontsumoko Arbitraje Batzordera
enpresen atxikidurak ere indartzen jarraitu
nahi dugu. Pasa den urtean gorakada nabar-
men bat egon zen eta dagoeneko 14.000 bat
dira atxikitako enpresak. Eta erreklamazio bat
heltzen zaigunean eta enpresari Arbitrajea
eskaintzen diogunean, ehuneko handi baten
atxikita ez dauden enpresa asko une horretan
bertan atxikitzen dira, bide judiziala baino
hobeagoa dela argi ikusten baitute. Ea inork
ez du nahi bide judizialera jo, are gutxiago jus-
tizian Tasen Legea indarrean sartu zenetik...

Beraren “defendituetaz” ere ari da Belen:
kontsumitzaileak; “pertsona kontsumitzai-
leak” esaten du beti Kontsumobideko
zuzendari berriak (politikoki zuzena bera).

BG: Askotan, erreklamatzen diren diru kopu-
ruak txikiegiak dira bide judizialera jotzeko.
Hainbatetan ere eska daitekeen kalteordaina
baino handiagoak dira eman beharreko den-
bora eta gastua.

Kontsumobideko buru denetik erreklama-
zioen ebazpenen bataz besteko denbora
murriztea da Belen Greavesek dituen hel-
buru nagusietako bat.

BG: Orain bataz bestekoa bi hilabe dira, eta

urte honetan hirurogei egun baino gutxiagora
jaisteko konpromezua hartu dugu. 2014, 2015
eta 2016 urteetan denbora hori murrizten
jarraitzeko helburu berriak ipiniko ditugu.

Belen Greaves bilbotarraren agintepean
Kontsumobidek hartu duen beste erronka
bat: erakunde publikoen eta kontsumoko
agente pribatuen arteko harremanak sen-
dotzen jarraitzea. Agente horiek dira salto-
kiak, enpresak, kontsumitzaileen eta era-
biltzaileen elkarteak... 

BG: Merkatuan dugun presentzia indartu nahi
dugu; ez soilik kanpaina edo alerta zehatze-
tan, baizik eta badaezpadako edo prebentzio-
presentzia, arazoak eta erreklamazioak aldez

aurretik ekiditen saiatuko dena. Saltokiak eta
enpresak bisitatzen ari gara, egon litezkeen
hutsuneak edo urritasunak begiratzen eta,
egotekotan, arduradunei esaten diegu zuzen
ditzaten eta horrela gerta litezkeen arazoak
eta kexak ekidin ditzaten. Enpresek jardute
onetako kodeak hartzea nahi dugu, bezeroa-
rekiko zerbitzua eta arreta hobetzeko balioko
duten kodeak... Administraritzaren esku-hart-
zera heldu baino lehen, edo ez iristeko, enpre-
sei haien bezeroen kexak eta erreklamazioak
konpontzeko berezko sistema bat ezartzearen
komenigarritasuna ikustarazten ahalegintzen
ari gara. Mekanismo horiek, zalantzarik gabe,
ematen duten zerbitzuaren irudia hobetzen
dute eta horrek itxura ona ematen die gizarte-
aren aurrean. 

EKA/OCUV: Eta zein da Eusko Jaurlaritza
berriak kontsumitzaileen elkarteen lanari
buruz daukan iritzia? EKA/OCUVen oso
kezkatuta gaude Administraritzen aldetik
pairatu ditugun diru-laguntzen murrizketak
direla eta, zeinek kontsumitzaileen defent-
san gure eguneroko lana kolokan jar deza-
keteena. Eta lan hori garrantzitsua eta
beharrezkoa dela uste dugu gizarte aurre-
ratu eta demokratiko batean, non justizia
eta askatasunarekin konpromezua hartuta-
ko giza-gorputz langile eta sendoa dagoen.
Eusko Jaurlaritza berriaren partez laguntza
eta lasaitasunezko mezu argia bat jasotzea
gustatuko litzaiguke.

BG: kontsumoarekin zerikusirik duten agente
guztiekin elkarlanean jarraituko dugu.
Kontsumitzailearentzako Informazio Udal
Bulegoei laguntza ekonomikoa ematen jarrai-
tuko dugu eta Kontsumobiderekin era homo-
geneoan haien lana egin dezaten beharrezko-
ak dituzten lanabesak ematen ere bai. Eta,
zalantzarik ez, kontsumitzaileen elkarteekin
ere elkarlana ziurtatuta dago. Aurtengo aurre-
kontuek iazko aurrekontuen diru kopuru bera
mantentzen dute, bestelako arlo askotan hori
horrela ez den bitartean; murrizketak daude...
Eusko Jaurlaritza berriarentzat pertsona kont-
sumitzaileen babesa oinarrizko zerbitzua da,
lehendakariak berak zehaztutako oinarrizko

______________________________

• “Kontsumitzaileen heziketan, 
informazioan eta haien eskubideen
babesean gizarte-erreferentzia bat
izan behar du Kontsumobidek”
______________________________

______________________________

• “Adineko jendeari itu-taldea direla
ulertarazi nahi diegu, haiengana
jotzen dutela hainbatetan iruzurra
egiteko helburu zikinarekin”
______________________________
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zerbitzuetako bat, pertsonei laguntza zuzena
ematen dielako. Beraz, gure laguntza ekono-
mikoa ziurtatuta dago. Elkarlan teknologikoari
dagokionez, aurten datu-isuraldatze sistema
berri bat martxan jartzen ari gara, izan ere urte
batzuetatik daukaguna arazoak ematen ditu,
dagoeneko zaharkituta geratu zaigu. Uste dut
urte amaierako prest egongo dela sistema
berria, edozein ekintza modu berberean egitea
ahalbideratuko diguna.

EKA/OCUV: Kontsumitzaileek haien esku-
bideak zeintzuk diren eta zelan defenda
daitezkeen gero eta hobeto dakitela naba-
ritzen ari gara azken urteotan. Hala ikusten
al du ere Kontsumobidek?

BG: Begibistakoa da kontsumitzaileek gero
eta ezagutza eta informazio hobeagoa dutela
kontsumo gaietan. 2012an, lehendabiziko
aldiz azken urteetan, kontsumoko kontsulta
eta erreklamazioen kopurua jaitsi egin zen.

Askok krisialdiari leporatzen diote, kontsumo
gutxiago dagoela eta horregatik gutxiago erre-
klamatzen dela argudiatuz. Baliteke, baina
eragin portzentaia urria izango da. Nire ustez,
gakoa da kontsumoko agente guztion artean
kontsumo ekintza bat egin baino lehen kontsu-
mitzaileek zeri erreparatu behar dioten jakitea
lortu dugula. Eta horrek islada argia du arazo-
en eta erreklamazioen murrizketan.

Kontsumobideko zuzendariari komentat-
zen diogu krisialdi gogor hau hasi zenetik
jendeak era arrazionalagoan kontsumitzen

duela, erosi edo kontratatu baino lehen
gehiago bilatzen duela, gehiago kontsul-
tatzen duela, gehiago irakurtzen duela
hizki txikia... Belen Greaves erabat ados
dago.

BG: Hain zuzen ere... Zuk telefono mugikor
berri baten ezaugarriak eta gaitasunak ezagut-
zen ez badituzu, horiek dakizkien norbaiti gal-
detzen dizkiozu. Kontratu bateko hizki txikia
ulertzen ez badut, laguntza eskatzen dut: lagu-
nei, Kontsumobideri, kontsumitzaileen elkarte
bati... Beti dago nori galdetu.

EKA/OCUV: Eta saltokiak, enpresak, mer-
katua... zelan betetzen ari dira haien beha-
rrak? Nabaritzen al du Kontsumobidek
merkataritzan jardute okerren gorakada bat
krisialdian gaudenetik? Kontrakoa agian?
Zein joera antzematen duzue?

BG: Kontsumoko Arbitrajerako enpresen atxi-
kimenduen igoera oso seinale ona da. Egunen
batean zerbait gaizki egiten badut, ez naiz
kontsumitzailearekin eztabaidan hasiko; hiru-
garren bat izango da arrazioa noren alde
dagoen ebazten duena. Artekaritza erreklama-
zioen %47 adiskidetsu hitzeginez konpontzea
lortzen ari da. Haien informazioen igorpenean
eta haien bezeroenganako errespetuan enpre-
sak gero eta arduratsuagoak direla ikusten ari
gara Kontsumobiden.

EKA/OCUV: Beharbada kontsumitzaileei
iruzur egitea zailagoa da krisi garaian, arre-
ta handiagoz kontsumitzen dutelako.
Beharbada kontsumoaren jaitsierak salto-
kiek eta enpresek bezeroei lehen baino
tratu hobeagoa ematea ekarri du...

BG: Erabat. Enpresak kontu handiz ari dira
bezeroekin; kontsumoa orokorrean oso maila
baxuan dago eta bezeroak erakartzeko eta
mantentzeko zerbitzu on bat ematen gehiago
ahalegintzen ari dira saltokiak. Beharbada,
krisi garai huek hausnarketa egitera bultzatzen
gaituzte guztiok, norbera haren zeregin eta
haren arduran.

Edonola ere, eta orokorrean hobekuntza
bat antzematen dela badiru ere, jardute
okerrak, engainuak eta kontsumitzailea-
renganako tratu txarra ez dira inolaz ere

______________________________

• “Enpresei haien bezeroen
kexak konpontzeko berezko
sistema bat ezartzearen
komenigarritasuna ikustarazten
ahalegintzen ari gara”
______________________________

______________________________

• “Beharbada krisi garai hauek
hausnarketa egitera bultzatzen
gaituzte guztiok, norbera bere
zeregin eta arduran”
______________________________
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desagertu, batez ere zenbait arlotan; tele-
fonia eta Interneteko zerbitzuetan, adibi-
dez. Orokorrean nahiko tratu txarra ema-
ten digute kontsumitzaileoi, urtero ehun-
daka mila erreklamazio pilatzen dute
espainiar Estatuan, eta ez zaie ezer gertat-
zen, horrela jarraitzen dute zigorgabetasu-
nez. Noizean behin isunen bat edo beste
ipintzen zaiela egia da. Baina konpainia
horiek dituzten irabazkin izugarriekin
aldenduta zigor horiek huskeria besterik ez
dira. 

EKA/OCUV: Beldurrik al diete
Administraritzek enpresa erraldoi horiei?
Hala ematen du. Hainbeste engainu, hain-
beste abusu, hainbeste erreklamazio...
gero horrelako isun barregarriak ikusteko?
Zigorrek ilegalki irabazitako diru kopurue-
kin parekoak izan beharko behar luketeela
uste dugu...

BG: Legala den jardunbide bat badago, hori
jardunbide zigortzailea da. 

Belenek ez du isun eta zigorrei buruz hitz
egitea gustuko. Aldez aurreko bide adiski-
detsuei buruz mintzatzen erosoago dago.
Eta laster heltzen da berriro bitartekotza-
ra, Kontsumoko Arbitrajera... 

BG: Telefoniako arloan, adibidez, gure lurral-
dean lan egiten duten operadoreen %65
Kontsumoko Arbitrajean atxikita dagoela azpi-
marratu behar dut. Eta kasu gehienak bertan
konpontzen dira, justiziako sistemara heldu
behar izan gabe. Gainera, zenbait kasutan isu-
nak ipini ditugu, isun nabarmenak, egindako
akats edo hutsegitearen neurrikoak. 

Mirari produktuetaz, engainu argietaz, iru-
zurretaz... ari gara orain. Pirri zentzu
onean, zehatza, zaila da Belen Greaves
espekulazio, iritzi pertsonal, diskurtso ide-
ologikoen eremuetara eramatea. 

BG: Iruzurra jardunbide penalean ikusten da,
ez administratibo-zigortzailean. Telefoniako
isunei buruz ari garenean (adibidez kontratu
batek abusuzko klausula bat duelako) ez gara
iruzurraz ari, informazio engainagarri edo
informazio urriaz baino. Ez gaitezen berriro
zaldikiaz OCUren salaketara itzul. Oso ... ipint-
zen garenan, ez diogu inori mesederik egiten:
pertsona kontsumitzaileak nahasten ditugu;
enpresak... hil ditzakegu. Kontsumoan ematen
diren iruzurrak diru kopuru gutxikoak izan ohi
dira; baina, noski, inork ez du engainatua iza-
tea gustuko, bost eurotan bada ere. Kasu
gehienak Arbitraje Sisteman konpontzen dira,
eta ehuneko hirurogei tahamar tapikotan pert-
sona kontsumitzaileari arrazioa emanaz. 

EKA/OCUV: Kontsumoa indarberritzea
krisialditik ateratzeko nolabaiteko giltza
dela uste dute askok. Baina krisialdiaren
aurreko urteetako “alaitasun” kontsumis-
tara itzultzea ezjasangarritasunaren bidean
irautea izango litzateke, planetaren bali-
abide naturalak ustiatzeko bidean hain
zuzen ere, planeta bera eta harekin gu geu
ere arrisku larrian jarriz. Zer egin deza-
kegu? Krisialdiak ez al liguke mugarik
gabeko hazkundearen eredua eztabai-

datzeko eta kontsumo arduratsuago,
arrazionalago, sostengarriago baterantz
abiatzeko balio beharko?

BG: Kontsumobideko buru bezala eman ohi
dudan iritziari edo mezuari eutsiko diot: kont-
sumo arduratsu bat egin behar dugu.
Arduratsuak izan behar dugu erosteko orduan
zein saltzeko orduan. Halere, niri dagokidana
pertsona kontsumitzaileak hezi eta informat-
zea da. Kontsumo arduratsua; hori da erronka.

EKA/OCUV: Agian “aberats” izan garen
garaiaren aurreko kontsumo ohitura zen-
bait berreskuratu beharko genuke. Agian
horretan ari gara dagoeneko.

BG: Ba al dakizu zenbatan ordaintzen zuten

hipoteka gure gurasoek? %20 batean. Hori ez
dugu berreskuratu nahi, ezta? Egia da ere bai
garai hartan bankuek pisuaren balioaren %60
ematen zutela, eta ez %100 eta %120 ere
orain urte batzuk arte gertatu den moduan.
Denboraz dena aldatzen da. Dena dela, egia
da berreskuratu beharreko eta umeei irakatsi
beharreko balore zahar batzuk badirela. Baina
gaur eguneko kontsumo eratara egokituak,
Interneten bidezko erosketara esaterako.
Gaur, jende gazte gehienak Internetez erosten
du, marra gainditzea eta kontsumo eroan
erortzea asko errazten duen kontsumo bidea
den horretan. Kontuz beraz! Erosi baino lehen,
ordaindu baino lehen, baldintzak, kontratuaren
testua, hizki txikia... idatziz bidaltzea exigitu.
Ezin dugu atzerantz joan. Goazen aurrera,
baina zentzuz, sostengarritasunaren bidean...

______________________________

• “Batzuetan erreklamatzailea
ez dabil zuzen eta esan behar zaio”
______________________________
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Elikagaien Prezioen Behatokia sortu
Hainbat produktutan bitartekariek eskuratzen
dituzten irabazkinak eskandaluzkoak dira,
batez ere elikagaiak bezalako oinarrizko sal-
gaietan. Elikadura arloan kontsumitzaileek
ordaintzen duten preziotik %70 banatze
katearen eskuetan geratzen da eta soilik %30
da ekoizleentzat. Urriaren 21eko hauteskun-
deetatik sortuko den Eusko Jaurlaritzari
Elikagaien Prezioen Behatokia sortzea
eskatzen diogu, Administrazioak gidatuta eta
kontsumitzaileen eta bestelako gizarte agen-
teen parte-hartze zuzenarekin. Behatoki hor-
rek oinarrizko elikapen produktu batzuei
ekoizpenetik salmentaraino jarraipen zorrotza
egingo lieke kate osoan prezioak zenbat,
zelan eta zergatik garestitzen diren jakiteko;
eta gehiegizko edo iruzurrezko merkatal
ekintzak eta jokaerak ekiditeko eskuhartze eta
zigorrak ezartzeko gaitasuna izan beharko
luke. Miatutako salgaiek prezio bikoitzeko
etiketa azaldu beharko lukete: kontsumitza-
ileak ordaindu beharrekoa eta ekoizleak esku-
ratzen duena.

BG: Guk, Kontsumobidek, ez ditugu prezioak
ezartzen, ezta behar ere. Pertsona kontsumit-
zaileei esan behar diedana da begira dezate-
la, aldendu dezatela eta haien nahiak eta ahal-
menaren arabera kontsumitu dezatela. Eusko
Jaurlaritzak elikagaien prezioen behatoki bat
eratu behar duen... Zergatik elikagaiena soilik
esango nuke nik. Hori oso zehatza den arlo
bati dagokio, lehen arloari hain zuzen, eta gal-
dera horri Nekazaritzako nire kideek erantzun-
go liokete nik baino askoz hobeto. 

Kontsumoko Arbitrajea berpiztu
Amaitzear dagoen legealdian aurrekontu

2012ko urtarrillaren 5ean, Eusko Legibiltzarrerako hauteskudeetarako bi aste falta zirela,
kontsumitzaileen babesa hobetzeko proposamen batzuk luzatu zizkien EKA/OCUV-ek alder-
di politikoei eta hautatuko zen Eusko Jaurlaritza berriari. Solasaldia probetxatu dugu propo-
samen horiei buruz Belen Greavesen iritzia-erantzuna eskatzeko. 
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murrizketa zorrotza pairatu du Euskadiko
Kontsumoko Arbitraje Batzordeak, eta haren
eraginkortasuna nabarmenki lermatu da.
Azkarra, doakoa eta eraginkorra izateagatik
oso tresna baliagarria den kontsumitzaileen
eta enpresen arteko auziak konpontzeko judi-
zioz kanpoko sistema hau berriro behar beza-
la hornitzea eskatzen dio EKAk Eusko
Jaurlaritza berriari.

BG: Egia da arbitroen dieten prezioa murriztu
egin dela (erabakia lehenagotik hartua zego-
en). Baina laudoen kopurua (konpondutako
kasuen kopurua) ez da jaitsi. Hori ez da gerta-
tu. Dietak erdira jaitsi ziren, bai, baina ez lau-
doen kopurua. Arbitrai Sisteman dagoen gastu
bakarra arbitroei ordaintzen zaiena da.
Horretan soilik egin da mozketa, aurrekontua
ere gutxitu delako. Baina arbitrajeen kopurua
mantendu egin da. Eta abitrajeen kopurua
bera ere jaistea ez litzateke arazo handia izan-
go, horrek erreklamazio asko bitartekaritzaren
bidez eta inori ezer ordaindu behar gabe kon-
pondu egin direla islatuko lukeelako. 

Oinarrizko hornidurak eta finantza
zerbitzuak, Kontsumoko Arbitrajera
Euskadiko Kontsumoko Arbitraje Batzordera
joatea eta haren epaiketa eta epaiak onartzea
borondatezkoa da enpresentzat. Bertan dau-
den 14.400 enpresen artean oinarrizko
hornidurak (ura, argindarra eta gasa) ematen

dituzten konpainia handietatik bat baino ez
dago. Finantza entitateetik bat ere ez. Herritar
guztiok enpresa horien nahitaezko bezero
garelako eta aipatu arloek erreklamazio asko
eragiten dutelako, hornidurako konpainiek eta
finantza entitateek Kontsumoko Arbitrajean
egon beharko luketeela uste du EKAk, eta hori
gerta dadin bere esku dagoena egin dezala
eskatzen diogu hurrengo Eusko Jaurlaritzari.

BG: Ona litzateke enpresa guztiak
Kontsumoko Arbitrajean egotea. Baina aipatu-
tako arlo horietako erreklamazio asko bitarte-
karitzaren bidez konpontzen direla azpimarra-
tu behar da. Erreklamazio gutxi heltzen da

auzitegietarra, Arbitrajearen gainetik, enpre-
sak Arbitraje Sistemara atxikita ez daudelako.
Ukaezina da hainbat arlotan, adibidez telefo-
nian eta energian, hasierako erreklamazio
asko dagoela. Baina egia da ere bai horietatik
%47 bitartekaritzan konpontzen dela. Guk
merkataritzako enpresa guztiak Arbitrajera
atxikitzeko animatzen ditugu, bezeroentzako
arreta zerbitzuak eta erreklamazioak konpont-
zeko berezko zerbitzu bizkor eta eraginkorrak
gara ditzatela esaten diegu, haien zerbitzu
orokorrari kalitate gehiago eman eta enpresen
beraieen irudia ere hobetuko luketeenak. Ni
mota honetako enpresekin bilerak egiten ari
naiz, eta aurkitu dut, adibidez, hemen oraindik

merkatu kuota txikia duen enpresa batek
ardindar mozketa bat denerako egin beharre-
ko kalteordainak zehaztuta dauzkala aurretik;
ez dira erreklamatu behar. Nire etxean gertatu
da; beraiek badakite zenbat iraun duen argin-
darraren mozketa... Esan behar zaie etxe
horretan zenbat pertsona bizi diren, kalteordai-
na kopuru horren araberakoa baita, kopuru
horrekin hozkailuan egon daitekeena kalkulat-
zen dutelarik... Eta parametro batzuk zehazten
dituzte. Kalteordain horiek nahiko edo gutxi
irudituko zaizkigu, baina behintzat zehaztuta
daude arinki kobratuak izan ahal izateko. Bide
hortatik joan behar dira gauzak: jardune oneta-
ko kodeak, kalitatezko asistentzia, Arbitrajera
Sistemarako atxikipenak…

Merkataritza arloan euskararen
erabilpena sustatu eta bermatu
Merkataritzan euskararen erabilpena legez
bermatzeko eginahal serio bakarra zapuztuta
geratu zen aurtengo otsailan Kontsumitzaileen
eta Erabiltzaileen Hizkuntz Ezkubideen
123/2088 Dekretutik Eusko Legebiltzarrak
zehapenen arloa baliogabetu zuenean. Interes
orokorreko zerbitzuen enpresentzat eta mer-
kataritzako neurri handiko saltokientzat
Euskadiko bi hizkuntza ofizialetan arreta ema-
teko (arreta pertsonala, rotulazioa, dokumen-
tazioa...) dekretuak ezartzen dituen beharrak
ez betetzea zigorrik gabe geratu zen; eta
harrez gerotik dekretua bera paper buztia bes-

______________________________

• “Kontsumitzaileek EAEko bi
hizkuntza ofizialetan arreta jaso
dezaten lan egingo dugu”
______________________________

______________________________

• “Kontsumitzaileen babesa
lehendakariak zehaztutako
oinarrizko zerbitzuetako bat da”
______________________________
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terik ez da. Euskal kontsumitzaile eta herritar
guztion hizkuntza eskubideak bermatzeko,
merkataritzan euskararen erabilpenaren sus-
tapena kementsu berrartzea eskatzen dio
EKAk Eusko Jaurlaritza berriari..

BG: Nik hemen nahaste bat dagoela uste dut.
Jakina denez, aurreko Gobernuak, PSOEko
Gobernuak, aipatu Dekretuaren isun atala
indargabetu zuen; baina ez zuen Dekretua
indargabetu. Kontsumitzaileen hizkuntza
eskubideak ezartzen dituen Dekretua eta
haren jatorria den Kontsumitzaileen Legea
indarrean daude. Lehenego plana urte hone-
tan bukatzen da. Zer egingo dugu? Hizkuntza
Politikako kontseilariordetzak eta
Kontsumobidek dekretu horrek ezartzen zue-
naren betetzearen maila ikertuko dugu. Bidea
antolatuta dago. Zelan gauden baloratzera
goaz, behartuta zeuden enpresa handi horiek
dekretua betetzen ari diren ala ez ikustera
goaz; eta hortik aurrera eman beharreko
hurrengo urratsak zehaztuko ditugu. Guk nahi
duguna da enpresak eta saltokiak beraiek
haien bezeroen eskubideen aldeko lehenengo
defendatzaileak izan daitezen, bezeroak
gugana etorri baino lehen arazoak konpon dit-
zatela. Nik uste dut, Gobernu eta alderdi beza-
la (EAJ da berea), ondo erakutsi dugula gure
ardura nagusia pertsonak direla. Hau pertso-
nen legegintzaldia izango da. Eta, argi dago,
pertsona kontsumitzaileek EAEko bi hizkuntza
ofizialetan arreta jaso dezaten lan egingo
dugu.

Euskadiko Kontsumoko
Kontsulta Batzordea berrindartu
Kontsumoko Euskal Institutuaren
(Kontsumobide) mendekoa den Euskadiko
Kontsumoko Kontsulta Bazordea “kontsulta,
aholku, partaidetza eta administrazio arteko
koordinaziorako organoa da; era berean, lan-
kidetza sustatzen ere laguntzen du, ez baka-
rrik kontsumoan diharduten gizarteko eragile-
en artean, baita kontsumitzaileen eta erabilt-
zaileen eskubideak babesteaz arduratzen
diren herri-administrazioen artean ere, honela
Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan
babes gehiago izan dezaten”. Eta zeregin
asko eta garrantzizkoak ditu. Baina ea ez ditu
horiek gauzatzen, bere potentzialtasunaren
azpitik erabiltzen ari delako. Eusko Jaurlaritza
berriari erakunde hori berrindartzea eskatzen
dio EKAk.

BG: Gutxi erabiltzen da gutxitan biltzen dela-
ko. Gu etengabe ari gara Batzordeko kideei
(haien artean kontsumitzaileen elkarteak
dauda) arau-egitasmoak bidaltzen arrazoibi-
deak jasotzeko, eta arrazoibiderik ez dagoe-
nez ez gara biltzen. Kontsumobideko zuzen-
dari naizen hiru hilabeteetan hiru bilera-deialdi
bertan bera utzi ditut alegaziorik ez zegoelako.
Egoera honi buelta eman nahi diot, eta
Batzordea berpiztu. Baina hiru hilabete beste-
rik ez daramagu: aurrekontua egin dugu,
Legebiltzarrak kontu batzuetan sartu gaitu,
orain bankuen gaian eskua sartzen hasten ari
gara, erronka ederra... Ahal den neurrian
Euskadiko Kontsumoko Kontsulta Batzordea
suspertzen saiatuko gara, eta ez arauei alega-
ziokin soilik; Batzordea organo bat izan behar
da non kontsumoko agente guztiak bildu eta
etorkizunari elkarrekin begiratuko diogun.

______________________________

• “Erreklamazioak ebazteko
denbora gutxitu nahi dugu”
______________________________

           



                                                           EUSTAT

2011 urtean pertsonako batez besteko gas-
tua 13.774 eurotakoa izan zen; euro korron-
teetan, aurreko urtean baino %1,0 gehiago.
Kopuru hau aztertutako aldiaren (2006-
2011) handiena da.

Gastu-egiturari begiratuz gero, hiru talde
nagusiak hauek dira: “Etxebizitza, ura, elektri-
zitatea, gasa eta beste erregaiak” (gastu guz-
tiaren %34,6); “Elikagaiak eta edari ez-alkoho-
likoak” %14,0; “Hotelak, kafetegiak, jatetxeak”,
%9,7. Ondoren, “Garraioak” (%9,6), “Beste
ondasun eta zerbitzuak” (%7,1), “Aisia, ikuski-
zunak, kultura” (%5,7).

2011n eta aurreko urtearen aldean guztizko
gastua %0,8 hazi da, ezberdin gastu-multzo
bakoitzean. Bi multzo handienetan, hazkunde-

ak: “Etxebizitza, ura, elektrizitatea, gasa eta
beste erregaiak” eta “Elikagaiak eta edari ez-
alkoholikoak”, %6,1 eta %3,0. “Hotelak, kafe-
tegiak, jatetxeak” multzoan %3,4 jaitsiera dugu
guztizko gastuan.

Jaitsierarik aipagarriena “Jantziak eta oine-
takoak” multzoan: 1.536 milioiko gastua,
aurreko urtean baino %10,3 gutxiago.

Gastu handiagoa udalerri txikietan
Familia-etxeko batez besteko gastua hileko
diru-sarrera garbien mailaren arabera aztertuz
gero, %166,9ko aldea dago diru-sarrerarik
handienak eta txikienak dituztenen artean.

1.000 euro baino gutxiago irabaziz gero,
familia-etxeko urteko batez besteko gastua
18.650 euro da; 3.000 baino gehiago izanez
gero, 49.772.

2010 urtearen aldean, errentarik txikienak

FAMILIA-GASTUAREN ESTATISTIKA 2011 / EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA

2011n EAEko familiako
batez besteko gastua
33.888 eurotakoa izan zen
• Batez besteko gastua biztanleko, 13.774 euro

Familia-etxeko batez besteko gastua %2,8 hazi da 2006tik; goia 2008an jo
zuen, 34.210 euro. 2011n familia-etxeko batez besteko gastua 33.888 euro
izan ziren, %0,8 hazirik aurreko urtearen aldean; hori dio Eustatek 2006tik
eta INErekin lankidetzan egiten duen Familia-gastuaren estatistikak.
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(999 euro arte) dituzten familia-etxeetan baka-
rrik hazi da batez besteko gastua, %4,5. Gai-
nerako familia-etxeetan jaitsiera dago batez
besteko gastuan; handiena (%5,5) 2.000 eta
2.999 bitarteko sarrerak dituztenen artean.

Gastuari begiratzen bazaio familiaren koka-
pen geografikoaren arabera, batez besteko

familia-gasturik handiena 10.000 biztanle
baino gutxiagoko udalerrietan da: 35.676 euro,
erkidegoko batez bestekoa baino %5,3 gehia-
go. Familiako batez besteko gasturik txikiena
(33.129 euro) 100.000 biztanle edo gehiago
dituzten udalerrietan bizi diren familiek egiten
dute.

Euskaldunon Kontsumo Aldizkaria •                                                                                                                                             Familiak 20

  



                                                   EKA

Hotzak bezain gogorrak diren
hurrengo datuek espainiar Estatuko
familia-etxeen ekonomiaren egoera-
ren “argazki” ikaragarria atera dute: 

-2011ko lehen hiruhilabetea
amaitzean sendi espainiarren gorde-
kinak urte bat lehenagoekin alderatu-
ta %2,2 txikiagoak ziren.

-Martxoan argitaratzen zen hirita-
rren %64 hilabete bukaerara zailta-
sunekin heltzen zela.

-Apiri lean, etxeen aurrezpen
maila diru-sartzeen %11,6an kokat-
zen zen, tasa maila baxuena 2007tik. 

-Udan norbanakoen eta enpresen
artean %6,93ko berankortasun maila
eskuratu zen, altuena 1995etik.

-Irailean Euskadin merkatal ez-
ordaintzea %7,2 altuagoa zen aurre-
ko urtekoa baino.

-Urrian argitaratu zen txosten
baten arabera, 2012an Espainiak
erosteko boterean azken 27 urteeta-
ko jausi handiena pairatu izan zuen:
gero eta erosteko zein aurrezteko
botere gutxiago eta berankortasun
maila handiagoa dugu. 

-2010 urtean EAEko famil ien
%56,6k aurreztea lortu zuen (nahiz
gutxi izan). Ehuneko hori 2012an 9
puntu gutxiagokoa zen: jaitsi %47,7. 

-Aurreztea lortu zutenen erdia
baino gehiagok batezbesteko urteko
600 euro bakarrik aurreztu zuten.
Euskal sendien %10k soilik aurrez
dezake 6.000 euro baino gehiago

Aurreztu ahal izateko zenbat,
zertan eta noiz gastatzen
dugun jakitea ezinbestekoa da
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Krisialdia hasi zenetik sendien erosteko ahalmena eta aurrezpen maila etengabe erori dira,
bereziki 2011 eta 2012an. Batzuk lana galdu dutelako, beste batzuk galtzearen beldur direlako,
denok salneurriak gora etengabe doazelako, gehiengo handi batentzat diru-sartzeak behera
doazen bitartean... aurreztea agindu bihurtu da biztanlegoaren gehiengo zabalarentzat. Baina
nola aurreztu? Nola murriztu gastuak? Lehena zenbat, noiz, eta zertan gastatzen dugun dirua
jakitea da. Eta horretarako nahitaezkoa da, eta eguneratzea behintzat hilean behin, ahalik eta
zehatzen den etxeko diru-sartze eta (batez ere) gastuen kontabilitatea.

   



urteko.
Egoera honekin, gastuak murriz-

tea eta aurrezpen maila handitzea
ezinbesteko erronka bihurtu da ea
guztiontzat. Baina, nola egin? Nondik
hasi?

Ezinbesteko etxeko kontabilitatea
Gastua murrizten eta aurrezten saiat-
zea alferrikako lana da diru-sartze
eta gastuen kontabilitate zehatza
egin eta eguneratu gabe. Irabazten
duguna argi daukagu. Kaleratzen
bagara eta hiritarrei zenbat diru ira-
bazten duten galdetzen badiegu,
zenbat diru sartzen den euren etxee-
tara hilabetero, gutxi batzuk izango
dute zalantzarik. Baina galdera hilero
telefono kontuetan zenbat ordaintzen
duten bada, edo argindarragatik, edo
zenbat gastatu janarian, edo arro-
pan... erantzunak ez dira hain zehat-
zak izango.

Etxeko kontabilitatean diru-sartze-
ak erregistratzea erraza da ia guz-
tientzat: soldata, langabezia-saria,
pentsioa, agian kontuen interesak,
gordailuak, dibidenduak, diru-lagunt-

zak... Gastua zehaztea askoz zaila-
goa da, atal anitzetan banatzen
baita, hilabete batetik bestera askoz
gehiago alda daitekeelako (diru-
sarrerak baino)... Hortaz, gastuaren
atalen antolaketa eta sailkapena
nahitaezkoa da etxeko balantzean
behar bezala erregistratzeko eta
haren bilakaera ikusi ahal izateko.

Gastuen sailkapen proposamena
-Derrigorrezko gastu f inkoak:

hipoteka edo alokairua, komunitatea,
maileguak, kotxearen letrak... Gastu
finkoak dira, nahitaezkoak, aldez
aurretik ezagunak, alboraezinak,
lehen ordaindu behar direnak. Behar
denean ordaintzen ez badira gastu
gehigarriak (interesak...) eragiten
dituzten gastuak dira.

-Derrigorrezko gastu aldakorrak:
horniketak (argindarra, ura, gasa,
telefonoa, Internet), janaria, garraioa,
arropa, agian gastu medikoak...
Derrigorrezko gastuak dira, kontsu-
mo horiek gabe ea ezin baitugu funt-
zionatu; eta gastu aldakorrak dira
hilabetero diru kopuru berbera
ordaintzen ez dugulako. Baina antze-
koa. Lehengoekin ez den bezala,
gastu hauekin aurreztea posible da,
behintzat zeozer. Telefonoa pixkat
gutxiago erabil dezakegu, kontsumo
baxuko bonbillak ezarri, hobeto erosi
soberazko janaria egon ez dadin,
txorrotak kontrolpean mantendu...

-Ahutazko edo ez funtsezko gas-
tuak: atzeratu, murriztu edo beha-
rrezkoa izatekotan errotik desagerta-

razi ahal diren gastuak dira: aisia,
kultura, teknologia, oporrak, bidaiak,
opariak, tabakoa, pintxoak, kafea,
igerilekua, kirol ekintzak....

Gastuaren sailkapen honek
murrizketaren ildoa agintzen du
Murriztu behar bada, azken taldetik
hasiko gara, gero derrigorrezko
gastu aldakorrekin jarraitu eta, egoe-
ra jasanezina bada, derrigorrezko
gastu f inkoei ere mozketa egin

beharko diegu.
Arazoa da nola eraman gastatzen

dugunaren kontu osoa. Derrigorrez-
ko gastu f inkoak helbideratuta
daude (bankutik) eta data zehatza
dute (hipoteka, kotxearen letrak, alo-
kairu...). Derrigorrezko gastu aldakor
gehienak ere kontu korrontetik
ordaintzen ditugu; horrela bi gastu
mota hauen kontabilitatea egunera-
tuta izateko nahikoa da hilean behin
libreta hartu eta kontuak ateratzeare-

kin. Bestelako gastuek, dirutan edo
txartelarekin ordainduak, beste jarrai-
pen mota bat behar dute. Onena
izango litzateke erosi eta ordaintzen
dugun guztiaren tiketak hartu, leku
batetan gorde (sailkatuta posible
bada) eta gero gehitzeari ekin. 

Modu on bat hauxe izan daiteke:
libretarekin, hilean behin, derrigo-
rrezko gastuak (finkoak eta aldako-
rrak); eta beste leku batetan, “kutxa”
esan diezaiokegunari (kutxazainean
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________________________

• Fakturak, tiketak, banku
kartillak... kontrolatu eta
sailkatu egin behar dira

• Derrigorrezko ordainketen
datak egutegian ipini behar
ditugu ez ahazteko
________________________

        



edo libretarekin egindako ateratze-
ak), beste gastu guztiek kontutan
hartuko genituzke. Gehiago doitu
nahi badugu, adibidez atal bakoitze-
an janariaren gastuak idaztea, denda
eta supermerkatuen tiketak hartuko
ditugu  dirutan ordaintzen badugu
edo libretarekin ateratzeak txartela-
ren ordainketekin era horretan
ordaintzen baditugu. 

Ez ahaztu aparteko gastuak
“Aparteko gastuak” esan diezaiekegu
benetan ezohikoak direnei (lanak
etxean, adibidez...), baita hiilabetero
egiten ez ditugunei baina bai urtean
behin edo birritan: eskolaz kanpoko
ekimenak (batzuk zeharo ordaintzen
dira irai lean; besteak bizpahiru
ordainketetan); aginateratzailea;
erosketak beherapenetan; asteburu-
ko ihesaldiak, oporrak... Hemen, era
berean, urtean behin egiten diren
zenbait gastu finko sartu ahal izango
genuke: etxebizitzaren asegurua,
bizitza aseguruak, kotxearena,
mutualitatearena, Higiezinen Zerga...
Eta ordainketa hauen epemugaren
egutegi bat prestatu eta eguneratua
izatea lagungarri suertatuko zaigu
ezusteren bat ez izateko.

Zutabe batetan diru-sartzeak,
beste batetan gastuak: badugu hila-
beteko etxeko balantzea, hilabetero
irabazten eta gastatzen dugunaren
“argazkia”, aurrezki plan bati aurre
egiteko abiapuntua. Pertsona bakoit-
zak, sendi bakoitzak, gastuak murriz-
teko beharraren arabera, lehentasu-

nen maila bat zehaztuko du eta gas-
tuaren atal bakoitzean murrizketa
helburu bat proposatuko du, murriz-
keta portzentai bideragarri bat, egin-
garria. Ez da horren zaila %5 edo %7

murriztea. Etxeko kontabilitate hau
ondo baino hobeto badaramagu,
hilean behin gutxienez eguneratuz,
ez da zaila izango ikustea zehaztuta-
ko eta nahi izandako murrizketa hel-
buruak eskuratzen ari garen, zehaztu
dugun plana betetzen ari garen ala
ez, zeinek guk geure buruari ezarrita-
ko etxekolanen betekizunean temati
izan behar dena. Aurrezki gutxienez-
ko helburu bat, nahitaezkoa, diru-
sarreren %10 izango l i tzateke.
Horrek aurrezpen maila txikia izatea
ahalbidetzen digu eta lastairaren bat
izatea zenbait ezusteko gastuei,
larrialdiei (gaixotasunak, kotxearen
matxurak, lanaren galera...) aurre
egiteko.

Sen ona, kemena,
ahalegina, irmotasuna...
Jende guztiak ondo daki hortzak gar-
bitzen bitartean iturria irekita uztea
edo inor ez dagoen gela bateko argia
piztuta edukitzea patrikari zulo bat egi-
tea dela, eta bide batez lehengai natu-
ralak zarrasteltzea eta planetari min
apur bat gehiago egitea. Ama gutxik,
aita gutxik ez dute jakingo umetxoen
meriendarako gazta edo txorizo boka-
ta bat telebistan txikitxuentzako
modan dauden pertsonaietako baten
pegatina daraman opil industriala
baino askoz merkeagoa eta osasunt-
suagoa ere badela. Igerileku publiko-
en zein Metroko erabiltzaileek argi dute lehenengoetara maiz joaten
bada edo bigarrenean askotan bidaiatzen bada abonuak baino bakarre-
ko sarrerak edo bidaia bakarreko bileteak ordaintzea baino askoz mer-
keagoa direla. Fakultatera eta lantokira gidatzen joaten diren ikasleek
eta lagileek ondo dakite eguneroko joan-etorriko horiek bi, hiru, lau edo
bost lagun kotxe berean egitekotan diru kopuru eder bat aurreztuko
luketeela, eta gainontzeko guztioi auto-ilarak eta ke txarrak. Erretzaile
guztiek ondo dakite haien bizioa estankuan edo tabernako makinan
ordaintzea ez dela gauza bera; hilean euro mordotxo bat dela diferent-
zia. Begibistako gauzak dira. Baina horrelakoak jakitea (edo behintzat
noizean behin horretan pentsatzea) eta egitea gauza desberdinak dira.
Izan ere, aurrezkiak, zuhurtziaren eta ahaleginaren eta lagun mina
denak (zarrastelkeria arduragabetasunaren eta alfertasunaren laguna
den bezala), kemena, plangintza eta iraunkortasuna eskatzen ditu,
sakrifizio; eta ez eguneroko kontsumoak dituen hainbeste fronteetako
batean, guztietan edo gehienetan baizik. Hainbeste dira, ezen gogoz
eta irmotasunez apur txiki askok asko handi baterako batuketa egin
dezakete.
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________________________

• Banku kontuak kontrolpean
edukitzeak zor bat kitatu
izana frogatzea edo
okerreko ordainketa bat
erreklamatzea errazten du

• Irabazten dugunaren 
ehuneko hamarra gutxienez
aurrezten saiatu behar gara
________________________
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24          Osasuna•

 



EKA/OCUV       

Araba
Vitoria-Gasteiz
Frantzia, 21, 1. eskuma. 3. bulegoa
945 283 194
urkoagasteiz@eka.org

Gipuzkoa
Donostia
Boulevard, 25, behea, 8. bulegoa
943 423 993
urkoadonostia@eka.org

Irun
Fueros, 2. eskuma
943 632 194

Hondarribia
Kasino Zaharra
943 640 488

Bizkaia
Bilbao
Plaza Barria, 12, 1. ezkerra
944 168 506 / 944 150 050
urkoabilbao@eka.org

Getxo
Amesti, 6, 1. 8. bulegoa
944 912 233
urkoa@eka.org

Leioa
J.L.Aketxe plaza, z/g
944 639 633

______________________________

Komunikazioa
944 156 270
ekainfo@eka.org

                


