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Formación Contínua Profesional hezkuntza akademia ezustean itxi da, Bilbon

Udako oporren ostean eta ezustean ixten duen hirugarren hezkuntza akademia da azken bost urtetan Bilbon
Eskolara itzultzearen hilea, iraila, hezkuntza akademien ezusteko itxieren hilea ere bada, Bilbon behintzat. Udako oporretan joan eta itzuli ez, bataz beste
1.800 eurotan ordaindutako ikastaroak jarraitu eta
amaitu ezinean uzten dituzte ikasleak. Formación
Contínua Profesional, S.L., Licenciado Poza kaleko
77.ean zegoena, azken bosturtekoan horixe egin
duen hirugarren akademia da; laugarrena 2002 urtean izan zen Openingen eskandalua ere kontuan hartzen bada.
EKA/OCUV
Joan den irailaren 23an Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolakundeak
prentsa ohar bat zabaldu zuen non
udako oporren ostean Formación
Contínua Profesional hezkuntza akademiaren ezusteko itxiera jakitera
ematen zuen, azken 10 urtetan Opening, Argi eta Edutek akademiekin

gertatutakoarena errepikatu duen
kasua.
Prozesua ea berdina izan da kasu
guztietan. Akademia uztailean udako
oporretan doa urtero bezala. Iraila
heltzen da, ikasleak akademiara
abiatzen dira kontratatutako ikastaroak hastera edo berrartzera eta itxita
aurkitzen dute; haren telefonoan,
emailean eta weborrian ez du inork
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_______________________

Poza kaleko lokala itxita
dago eta arduradunak
desagertu dira
_______________________

Amaitu ezingo dituzten
ikastaroak ordaintzeko
ikasle gehienek maileguak
hartu zituzten
finantza entitateekin
_______________________

erantzuten. Horrela gertatu zen 2002
urtean Opening ingelesa irakasteko
akademia-sarearen kasu ospetsuan,
2009 urtean Argi akademiarekin,
2012an Edutekekin eta orain Formación Contínua Profesional hezkuntza
akademiarekin.
“Irailean itzuliko gara.
Barkatu eragozpenak”
Bilboko Licenciado Poza kaleko 77.
zenbakian dagoen Formación Contínua akadamiaren egoitzaren lehioan
dagoen kartel bat dago zintzilik eta
hauxe dio: “Formación Contínua akademia itxita egongo da uztailean eta
abuztuan. Irailean itzuliko gara. Barkatu molestiak”. Baina ez dira itzuli.
Lokala itxita dago eta arduradunak
desagertu dira; ez dago haiekin hitz
egiteko modurik.
EKA-k horixe baieztatu zuen akademia horren ikasle batzuen oharra
eta kexa jaso ondoren. Hezkuntza
akademien arlo honetan ohikoa
denez, ikasle horiek, gehienek, mai-

leguak eskatu dituzte finantza entitateei ikastaroak ordaintzeko eta Formación Contínua Profesonal akademiaren desagerpenaren aurrean
izapideak hasi dituzte finantza entitateekin duten zorraren kita lortu
nahian.
EKA-k mailegurik ez hartzea
eta kontratuak buru belarri
irakurtzea aholkatzen du
Hezkuntza akademien arloan ordainketa-erarik erabiliena ikasleak hileroko epetan itzuli behar duen mailegu
bat sinatzea da. Kasu askotan, akademietako jabeen eta komertzialen
presioa eta nahita emandako informazio nahasiari ezker (“Ez kezkatu,
guk finantzatzen dizugu ikastaroa eta

X euro bakarrik ordainduko duzu
hilean”), ikasleek ez diote sinatzen
duten kontratuari behar bezalako

arreta ipintzen eta akademiari hileroko ordainketa egiteko konpromisoa
hartzen ari direla uste dute. Baina ez.

Finantza entitate batekin mailegu bat
hartu dute.
Ikasle asko akademia bapatean
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_______________________

Prentsako erreportaietan
iruzurraren profesional
bat bezala agertzen da
akademiaren jabea
_______________________

ixten denean konturatzen dira haien
erruaz: ezin dute akademiari ustezko
hileroko ordainketak gelditu, ezta
suspenditu, hartu zuten konpromisoa
ez zelako akademiarekin izan baizik
eta finantza entitate batekin, zeinek
epeak kobratzen jarraituko du mailegua erabat itzuli arte.
Kasu gehienetan kontsumo-maileguak izaten dira (kontratuan zehazten den produktu edo zerbitzu bat
ordaintzeko) eta, teorian, maileguaren helburu hori desagertzen bada
(zerbitzu hori eteten edo amaitzen
bada behar baino lehen) finantza
entitateek zorra kendu beharko lukete. Baina normalean ez dute borondatez egiten eta haiekiko negoziazio
gogorra egin behar da hori lortzeko;
edo Justiziara jo.
Aurrekariek itxaropena
pizten dute kaltetuengan
Opening kasuan, milaka kaltetuk,
horietatik askok EKA-ren laguntzaz,
finantza entitateak auzi judizialera
eraman zituzten eta epaileak ordaintzeke zeuden maileguen epeak kentzeko epaia ematea lortu zuten.
Garaipen handia izan zen kontsumitzaileentzat.
Bilboko Argi akademia desagertu

Ikasleek Formación Contínua
akademiaren jabea, A.V.,
berrerorle dela salatu dute
Gauza bera egin zuen Gordoniz kaleko egoitza
batean (F.Contínua ere zuen izena) eta Gesforem
akademiarekin, María Díaz de Haro kalean
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EKA-k zabaldu zuen prentsa oharrak Formación Contínua Profesional ustekabean itxieraren berri emanez oihartzun zabala lortu zuen Bizkaiko prentsan, zeinek
kaltetutako ikasleekin hitz egin ondoren erreportaiak argitaratu zituen, zeinetan
akademiaren jabea, A.V. izenekoa, iruzurraren goitik beherako profesionaltzat
jotzen zituzten. Lan honetan Deia nabarmendu zen, zeinek rgitaratu zuen aipatutako pertsonaiak dagoeneko gauza bera birritan egin zuela (abisurik eman
gabe akademia bat ixtea ikasleek ordaindutako diruarekin geratuz) azken bi
urteetan. Maula pairatu duten ikasleek Deiari esan zioten moduan, A.V.ek orain
dela bi urte Formación Contínua Profesional itxi zuen, garai hartan Bilboko Gordoniz kalean zegoena, ikasleak lagata utziz. Handik gutxira beste akademia bat
ireki zuen, Gesforem izenekoa, María Díaz de Haro kalean, eta berehala errepikatu zuen lehen egindakoa. Berriro beste bat ireki zuen, berriro Formación Contínua Profesional bezala, Poza Lizentziadunaren kaleko 77.eaan, non antza
Gesforemerako lortu zituen zenbait ikasle ikastaroak jarraitzeko gai izan ziren.
Beti Deiaren informazioaren arabera, itxiera haiengatik kaltetutako ikasleak
jabea salatzeko zorian egon ziren, baina azkenean ez zuten egin. Ez zen orduan
desagertu, baina bai orain, behintzat kaltetutako ikasleentzat. A.V.ren inguruan
publikoki jakiten den bakarra (Deiak argitaratu zuenaren arabera) “jazarpena”
dela eta, ikasle horietariko hiru salatu dituela da, etengabe telefonoz deitzeagatik akademiaren itxieraren ostean. Akabua dena. Ikasleek, antza orain bai jorratuko dutela kolektiboki bide judiziala, egunkari ezberdinei pertsonaia honen akademietan ematen ziren irregulartasun asko jakinarazi zizkieten. “Klaseetara
joan nintzenean ez zidaten liburu bakar batere eman ikasteko. Guztiak liburu zaharregiko fotokopiak ziren”, zioen ikasle batek. Honen ikaskide batek Deiari hurrengoa esaten zion: “Dena fotokopietan eman zidaten. Hondamendi hutsa zen. Hain zaharkitutako ikasgai-zerrendak eman zizkidaten ezen azterketara aurkeztu nintzenean -Barakaldon- baziren entzun ez nitueneko galderak. Txarrena gertatu zen beste test batetara aurkeztu nintzenean eta aztertzaileak
ikasgai-zerrenda erakutsi zidan eta denek ia 300 orrialdeetako liburua eta ikasgai-zerrenda berriak ikasiak zituztela ikusi nuenean eta nik askoz gutxiago
eta beste gai ezberdin batzuk ikasi nituela egiaztatu nuenean”. Hori zen A.V. izenekoaren akademiek bere ikasleei, 300 inguru Formación Contínua-ren
azken garaian Poza Lizentziadunaren kalean eskeintzen zietena. Diru askoren truke.
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EKA-k juridikoki
lagundutako ikasleak
bankuekin duten zorraren
kita negoziatzen ari dira,
Opening eta Argi
akademien kasuetan
gertatu zen bezala
_______________________

zenean, 2009an, hogei bat ikaslek
gauza bera lortu zuen EKA-ren
laguntzaz finantza entitateekin negoziaketa gogor batean; horietatik
batek soilik Auzitegietara jo behar
izan zuen helburu berberaren atzean; eta lortu ere bai.
Orain antzeko prozesua abian
dago Formación Contínua Profesional akademiatik Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolakundera hurbildu
diren ikasleen eta haiei maileguak
eman dizkieten finantza entitateen
artean.
Formación Contínua Profesional
akademiaren ezusteko itxierak eragin dien kalte ekonomikoa arintzeko
askosaz zailago dute ikastaroak
eskudirutan ordaindu dituzten ikasleek edo ikastaroekin inolako loturarik
ez dituzten maileguak hartu dituztenek. Horien aukera bakarra da akademiaren arduradunak agertzea,
enpresa hartzekodunen lehiaketara
joatea eta, gainera, ikasleek ordaindutako dirua itzultzeko aina patrimonio enpresak edukitzea. Zaila benetan.
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EKA-k hilabeteko akademiari ordainketa zuzena aholkatzen du

Hezkuntza akademien arloak erreportai honetan azaltzen diren bezalako kasu penagarriak maizegi sortzen ditu.
Hori dela eta, EKA-k beharrezkoa ikusten du akademien erabiltzaileentzako aholku sorta bat eskaintzea ahal
den neurrian arazoak ekiditeko eta arriskuak gutxitzeko.
-Enpresaren fidagarritasuna baieztatu
Akademia batetan ikastaro bat kontratatu baino
lehen komeni da Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailarekin kontsultatzea ea enpresa eta ikastaroa homologatuta dauden. Gomendagarria da
ere bai akademiaren seriotasunaz eta fidagarritasunaz informatzen saiatzea: Merkataritzako
Erregistroan (baliteke akademiak inzidenziaren
bat izatea), adibidez, edo Interneteko foroetan,
sare sozialetan edo enpresei buruz informazio
ekonomikoa ematen duten weborrietan.
-Ez mailegurik, ez aurretiko ordainketarik
Hezkuntza akademiek normalean proposatzen
duten ordainketa mota “ordainketa finantziatua”
izaten da: ikasleak finantza entitate batekin mailegu bat kontratatzen du zeinekin “aurretik” ikastaro osoa ordaintzen duen eta gero hilabetero
epeak itzuli behar ditu urte batez edo bi urtez.
Ez da batere gomendagarria horrela egitea.
Izan ere, akademiak ezustean ixten badu ikasleak bankuarekin borrokatu egin beharko du zorra
kentzeko. Erraza ez bada ere, posible da hori
kontsumoarekin lotutako maileguen kasuan.
Mailegu pertsonal hutsa baldin bada, ezinezkoa
izango da. Akademiari zuzeneko eta aurretiazko
ordainketa ere ez da batera gomendagarria, diru
hori ea berrezkuraezina izango baita arazorik
izatekotan.

-Hileroko eta akademiari
ordainketa zuzena proposatu
Zenbait akademiek hileroko eta haiei zuzeneko
ordainketa onartzen dute: eskudirutan, transferentzia baten bidez, bankuaren bidezko helbideratzearekin... Hori da diferentzia handiz hezkuntza akademiekin egin daitekeen ordainketa
erarik neurrikoena (klase hilabete bat jaso, klase
hilabete bat ordaindu) eta seguruena ikasleentzat arazorik baldin badago. Akademiak ezustean ixten badu (eta tamalez horixe askotan gertatzen da arlo horretan), ikasleak ordaintzeari
utz diezaioke gutxienez, nahiz kurtsoa ez amai-

tu eta emandako denbora galdu. EKA-k erabiltzaileei ordainketa hori soilik onar dezaten
gomendatzen die. Ikasle guztiek hori exijituko
balute, arlo osoak onartu egin beharko luke hileroko eta zuzeneko ordainketa.
-Buru belarri irakurri kontratua
Ordainketa “finantziatua” soilik onartzen badu
akademiak (eta ikasleak akademia horretan
ikasi nahi badu aldez edo moldez), arreta handiz
irakurri behar da kontratua eta ondo ulertu behar
dira sinatzen ari dena eta horren balizko ondorioak.
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Oporretan oinarritutako erreklamazioak
Oporraldien eta zubien ostean,
bidaia eta turismo zerbitzuetan
oinarritutako erreklamazioak
barra-barra heltzen dira kontsumitzaileentzako arreta bulegoetara
eta kontsumitzaileen elkarteetara.
Ikus dezagun zelan eta nori erreklamatu kasuen arabera.

-Apartamentuak.

Alokatu dugun apartamenduaren
kalitatea edo baldintzak adostutakoak baino gutxiagokoak badira, enpresari edo bitartekariari (inmobiliaria,
agentzia... erreklamatu behar diogu.
Hilabetean erantzunik ez badago,
Kontsumoko Arbitrajera edo Justiziako epaitegietara jo dezakegu. Kontsumoa arautzen duen legediak ez
die partikularren arteko kontratuei
eragiten..

-Bidaia konbinatuak.

Bidaia konbinatu bateko kontratuaren edozein punturen ez betetzeak
(garraioa, ekitaldiak, ostatuak...)
bidaiariak bidaia kontratatuzuen
agentearen aurrean aurkeztu behar
du erreklamazioa, nahiz kontratatutako paketean zegoen beste enpresaren bat gertatutakoaren erruduna
izan. Hilabete batean erantzunik ez
badago, Kontsumoko Arbitrajera edo
eskaera judizialera jo behar da.

-Hegaldiak.

Atzerapen, oberbooking edo ezeztatzeetan oinarritutako erreklamazioak
aire konpainiari aurkeztu behar zaio,
aireportuan bertan ahal bada. Hilabete du horrek erantzuteko. Hori egiten ez badu, erreklamatzeko bideak
dira Kontsumoko Arbitrajea, auzitegiak edota Aire Segurtasuneko Estatu Agencia (http://www.seguridadaerea.gob.es).

-Arazoak bagaiarekin

Bagaiarekin arazoak suertatzen
badira (galdu egin da, barruan zegoen zerbait falta da edo apurtuta agertu da...) zazpi egun natural ditugu
erreklamazioa aurkezteko. Hala ere,
komenigarria izaten da beti gauden
geltokian edo aireportuan bertan eta
ahalik eta lasterren egitea.

-Europan.

Europako edozein herriko zerbitzuen
edo ostatuen aurkako erreklamazioak Europako Kontsumitzailearen
Zentroan aurkez daitezke, weborri
honetan: http://www.cec.consumoinc.es. Edozein kasutan ere, KIUBek,
Kontsumobidek edo kontsumitzaileen elkarteek arreta eta laguntza
emango diete kontsumitzaileei Europan sortutako erreklamazio horiek
bideratzen.
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Elikagai “funtzionalak”
edo fikziozko janaria?
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Duela urte nahiko ez da esnea, jogurta, zukuak, irabiakiak, gosarirako zerealak, margarina… gizakion bizitzarako “oinarrizkoa” den zenbait atxikitutako osagairik gabe: bifidusak, isoflavonak, fitosteroleak, Omega
3, bitaminak, burdina, fosforoa, kaltzioa, gantz-azidoak, folikoak, oleikoak... “Elikagai funtzionalak” izenekoak dira, publizitate izugarria bezain engainagarri
bati esker supermerkatuetan eta erosketako saskietan
gero eta espazio gehiago hartu izan duten ikaragarri
garestiak diren produktuak. Gero eta gehiago dira “fikziozko janari” honen mediku kontrolik gabeko kontsumo ugariaren arriskuetaz ohartarazten duten mediku,
nutrizionista eta psikologoak. Horrela deitzen du, adibidez, nutrizioaren gorabeheretan aditua den Ana Isabel Gutiérrez Salegi psikologoak, aurki ‘Consume y
calla’ izena duen liburua argitaratu duena eta hori
mintzagai azken hilabeteetan zenbait komunikabideetan azaldu dena prodktu horiek salatzeko.
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Elikagai funtzionalak egunero kontsumitzeko produktuak dira, zenbait gehigarriekin
“aberastuta” (mineralak, bitaminak, fibra),
onuragarriak izan daitezkeenak zenbait
funtzioetarako, bereziki sistema kardiobaskularrean, gastrointestinalean eta immunologikoan, eta beraz paper prebentibo bat
bete ahal izango zuen zenbait gaixotasu-

nen arrisku alderdiak gutxitzerakoan.
Elikagai gehigarri horiek ondo etor dakieke
karentzial-egoerak edo nutrizio behar bereziak
dituzten populazioaren talde ezberdinei:
umeak, haurdunak, zenbait elikagaien aurrean
alergikoak diren pertsonak, zenbait gaixotasunak dituzten kolektiboak (kardiobaskular, gastrointestinal, osteoporosia, diabetea...), adin-

Sakonean - Elikagai “funtzionalak” 9
duak... Baina bakarrik hartu behar izango lirateke medikuen zuzendaritza eta zaintzapean;
inolaz ere norbera bere kabuz.
Industriaren asmakizun
arrakastatsua bezain irabazizkoa
Elikagai funtzionalak elikagaien industriaren
asmakizun arrakastatsu eta oso irabazizkoak

dira, teorian neurri handian gure bizimodutik
eratorritako nutrizio gabeziak arintzeko: azkarra baina fisikoki sedentarioa, denborarik gabe
ondo jateko kirola egiteko… Mendebaldeko
gizarteetan gero eta azkarrago bizi gara, gero
eta ekintza gehiagorekin eta denbora gutxiago
ia guztirako, baita elikadurarako ere. Elikagai
freskoak erostea, etxean sukaltzea eta dieta
osasuntsua eta orekatua lortzea gero eta arraroagoa da.
Bizpahiru belaunalditan elikadura eskasa
izatetik (horrek zeramatzan gabezia eta gaixotasunekin) jaki mota kopuru itzel eta ezberdina
izatera, gero eta prestatuagoa, ez hain naturala, erabaki zuzenak hartzea zailtzen duena.

______________________________

• Elikagai freskoak erostea, etxean

sukaldatzea eta jatea eta dieta
osasuntsua eta orekatua egitea
gero eta gauza urriagoa da gero
eta etxe gehiagotan
______________________________

Denbora gehiegi daramagu elikagai gehiegikeria eta desbideratze horren ondorioak pairatzen: gantz-koipe gehiegi duen elikadura eta
eskasa asegabeko-koipeetan, mineraletan,
bitaminetan, fibran, nutrizio desoreka larriak,
beraz, gizentasuna, bihotzaren gaixotasunak,
arterioesklerosia, bihotzekoak...
Aditu gehienek gaur egungo ume eta gazteak euren gurasoak baino gutxiago bizi izango den gizateriaren historiaren lehenengo
belaunaldia izango dela aipatzen dute; gutxiago eta osasun txarragoarekin epe luzera.
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“Adarra jotzen digute, bai”
Atxiki lehen aipatutako guztiari pertsonai
ospetsuek, markek, komunikabideek, publizitateak (elikagaiena, edertasunarena, osasunarena…) inposatzea lortu duten estetikaren
diktadura. Oso era ulergarrian azaltzen zuen
obsesio hori elikatze arazo eta gaixotasunetan
aditua den Ana Isabel Gutiérrez Salegi psikologoak Deia egunkarian orain hilabete batzuk

egindako elkarrizketa batetan: “Bizi kalitatea
galtzen ari gara jaten duguna nola jaten dugun
eta noiz itsutzen gaituelako, eta gure gorputzak ondo zaintzeari uzten diogu”. Ea publizitateak gezurtzen digun galdetzen zion kazetariak. Hara erantzuna: “Adarra jotzen digute,
bai; osasuntsu, gazte eta lirain egon gaitezen
ikaragarri presionatzen gaituen sorgin-gurpil
batetan murgilduta gaude”.

Sakonean - Elikagai “funtzionalak” 10
‘Consume y calla’ inzenburu duen bere liburuan mendebalean argaltasunagatik dugun
obsesioa ‘gordofobia’ hitzan borobiltzen da.
Hala azaltzen du Ana Isabel Gutiérrezek: "42
tailu bat duten 40 urteko lagunak ditut, euren
buruak gizentzat dituztenak eta hori gezurra
da, uste sozial bat baino ez da. Liburuan ‘gordofobia’ hitza azaltzen da mendebaldeko
gizarteak liraintasun eta bikaintasun fisikoagatik duen obsesioari erreferentzia egiteko, zeinek XXI. mendeko grial santua dena. Akatsik
gabeko publikoa mila milio euro sortzen duen
merkaturako".
Eta elikagaien industriak errezeta magikoa
eskaintzen digu: antza gaixotasunak saihesten dituzten elikagaiak eta argaltzera, ederrago egotera, gizartean lehiakorragoak izatera
laguntzen digutenak. Gizarte “modernoetan”,
japoniarra bezalakoa, elikagai funtzionalak era
ugarian kontsumitzen ziren dagoeneko XX.
mendeko 80ko hamarkadan. Gaur egun, Estatu Batuak edo Kanada bezalako herrialdeetan
populazioaren %40k egunero hartzen ditu elikagai mota hauek. Horietan eta beste herrialde askotan elikagai funtzionalak, fikziozko
janaria, bakarrik saltzen duten egoitzak hazten
doaz. Espainiar Estatua ez da salbuespena.
Zergatik jaki horiek arriskutsuak
izan daitezke osasunarentzat
Honen inguruan euren eritzia eman dute nutrizioan, endokrinologian eta metabolismoan
diren aditu askok. Behin eta berriz errepikatu
dute elikagai hauek soilik hartu behar izango
lituzkeela, eta mediku baten zaintzarenpean,
botikak bailiran, benetan gehigarri nutrizional
bereziak behar dituzten pertsonek. Inork ez
gehiago.
Baina orokorrean elikagai horiek ez dira

horrela hartzen. Sustatzen dituen publizitate
engainagarri eta ugariak lortu du produktu
hauek behar ez duen jende askok, baietz,
behar dituela pentsa dezala eta kontsumitu ditzala inolako kontrolik gabe, ia jakin barik zer
sartzen ari diren euren gorputzetan.
Eta hori arriskutsua da, jakina, hartzen ari
garen zenbait osagaien kantitatea gure gorputzak behar duena baino neurri askoz handiagoa izan daitekeelako; egia esan behar ez
dugun produktu “azkar” horiek kontsumitzea,
gure gorputzak benetan behar dituen produktu
natural, fresko, osasuntsu… gutxiago jatera,
edo jateari uztera zuzen gaitzakeelako; “fikziozko janari” hori jateak dagoeneko argaltzen

______________________________

• Elikagai “funtzionalak” benetan

elikatze behar bereziak dituzten
pertsonek soilik hartu beharko
lituzkete, eta medikuak aginduta
eta haren kontrolpean
______________________________

ari garela, kolesterola arrastoan sartuta mantentzen edo gure hezurrak indartzen ari garela
pentsatzera zuzen gaitzakeelako, eta beraz
ariketa fisikora ez egitera, adibidez, eta hori
bai ezinbestekoa dela gure helburuak lortzeko.
Are gehiago, produktu hauen kontrolik
gabeko kontsumoa (gehiengoak egiten duen
bezala dena) bizitza bera ere arriskuan jar
dezaketen osasun arazo larrien agerpena
erraz dezake: bihotzaren gaixotasunetatik oso
larriak izan daitezkeen arazo metabolikoetara.
“Norbaitek al daki zenbat azido oleikoarekin
aberastutako esne kutxa har daitezke astero?”, galdetzen zuen aurki Bilbon ospatutako
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biltzar batetan elikaduran eta nutrizioan aditua
den María Teresa García Jiménezek, Carlos III
Osasun Institutukoa. “Edo zenbat fitosteroleseko margarina duten ogi txigortuak har daitezke gosarian? Dakiguna dira ekarpen horien
neurrigabekeriek sor ditzakeen osasun arazoak, zeinek baita zahartze goiztiarra ere eragin
dezaketen- Horrela gertatzen da, adibidez,
antioxidatzaile gehiegiekin”, azaltzen zuen
García Jiménezek.

“Dieta normal batekin ez dugu
zergatik inolako gabeziarik izan behar”
Ildo berean eman zuen bere eritzia Ana Isabel
Gutiérrez Saleguik, ‘Consume y calla’ liburuaren egileak: “Dieta normal batekin ez duzu zergatik inolako gabeziarik izan behar. Gehigarriak ez dira beharrezkoak elikadura osoa eta
orekatua bada eta pertsona osasuntsu bada-

go. Arriskutsuak izatera hel daitezke. Jendeak
ez daki hiperbitaminosia sor daitekeela”.
Horrela azaltzen zen nutrizioaren gorabeheretan aditua den psikologo hau Deia egunkarian
orain hilabete batzuk argitaratutako elkarrizketa batetan zeinen titular adierazgarria baino
gehiago zena: “Bifidus edo Omegarekin aberastutako elikagaiak iruzur bat dira; fikziozko
janaria saltzen digute”.
Publizitatea da gakoa. “Zerbait iragartzen
dudan bitartean, irifar batekin nire sabela laztantzen badut, eta arina sentitzen naizela esaten badut, zer da zuek ulertzen duzuena?
Debekatuta dago zerbait idorreria arintzen
duela esatea, baina ez dago debekatuta sabela laztantzea eta horrela ikusleak mezu bat
ulertzen du (iragartzen ez den mezua)”. Hori
da klabea.

Sakonean - Elikagai “funtzionalak” 11
Araudi eskasa eta publizitate basatia
Higiene eta elikadura segurtasunaren inguruan, elikagai funtzional izenekoek ez dute
espainiar Estatuan araudi zehatzik. Haientzat
berezitasun bakarra euren etiketan zehazteko
beharra da (edozein jakiri eskatzen zaion
informazio nutrizional guztiaz gain) antza
duten osagai berezien benetako ekarpena
(kantitatea, ehunekoa) eta edozein gaixotasun
edo mini buruz ezaugarri prebentibo edo terapeutikoak egozteko debekua. Botiken publizitateak bakarrik esan dezake gaixotasunak
prebenitzen dituela edo sendatzen dituela.
Hala ere, elikagai funtzionalesen publizitateak
albora uzten du debeku hori euren berezitasun
prebentiboak behin eta berriro iragarriz, jakinaren gainean erabilitako mintzaira zalantzagarriarekin eta mota guztietako ikuste-amarru
zein estetikoekin, zeinek berezitasun terapeu-

tikoak dituztela pentsatzera zuzentzen duten.
Eta gezurrak esaten inolako lotsarik gabe.
“Gezurra da bifiduek mesede egin diezaioketela sistema inmunitarioari. Elikagaien Segurtasunerako Agentzia Europarrak ez du hori
onartzen”, ziurtatzen zuen aipatu elkarrizketan
Ana Isabel Gutiérrez psikologoak. “Bifidus
duten produktu horietatik zenbatek du Medikuen Elkargoaren bermea? Bakar bat ere ez”.
“Bifidus, Omega 3 isoflabonekin aberastutako
elikagaien ustezko etekinak iruzur bat dira.
Fikziozko janaria saltzen digute. Enpresek sintaxia, hitz edo irudiekin jokatzen duten amarru
anitz erabiltzen dituzte, kontsumitzaileak interesatzen zaien mezua jaso dezan”, errepikatzen du Ana Isabel Gutiérrezek.
El Correo egunkarian argitaratutako elkarrizketa batetan psikologo honi ea nola den
posible publizitateak gezurrak esan dezala
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______________________________

• Ana Isabel Gutiérrez, psikologoa

• “Adarra jotzen digute, bai;

galdetzen zioten. Berak erantzuten du: “Ba,
dauden lege zirrikituengatik, zigorren arintasunagatik espedientea betetzeko diseinatutako
kode deontologikoak apurtzen direnean eta
publizitatearen amarruengatik (ideia bat hizki
handietan igortzea eta etiketan ezkutatutako
tipografia oso txikian argitzea, baita adituei ere
ulertzea zaila suertatzen zaizkien hitz teknikoak erabiltzea, garrantzirik ez duten azalpen
luzeak ematea, fundamentorik gabeko elkarketak ezartzea, neurrira diseinatutako ikerketan oinarritzea, pertsonai ospetsuak erabiltzea
berme bezala, euren sinesgarritasuna erabiltzeko... Eta horrela abar luze bat”.
Eta gehiago dio: “Hala ere, enpresa horiek
ez dute inolako eskubiderik kontsumitzaileari
nahita engainatzeko, gaixo dagoela, gaixo
egoteko arriskuan dagoela edo saltzen dituzte
elikagai horiek haren osasunean zerbait hobetuko dutela sinestarazteko”.

hobeagorik osasun on bat edukitzeko.
Baina, tamalez, arau horietatik gero eta
gehiago ari gara urruntzen, bestelako “lehentasunak” ditugulako beti eta elikapen industrialak eten gabe elikadura ez osasuntsura bultzatzen gaituelako eten gabe izugarri indartsua
den publizitateaz lagunduta.
Elikagai gehien-gehienak gero eta luzeagoak eta teknifikatuagoak diren prozesuetan
dauda sartuta. Aditu askok diote horrek gaixotasunak agertzea erraztu dezakeela.
Horrela zion, adibidez, elikaduran adituan
den María Teresa García Jiménezek, Madrileko Carlos III Osasun Institututik: “Elikaduraren
industria hainbeste teknifikatu da eta jaki
baten prestatze eta manipulatze prozesua
hainbat kasutan hain luzea bilakatu da ezen
mahaira heltzen direnerako gaixotasun iturri
bat diren jakiak badaudela. Arriskutxuenak
helduen egoitzetako jantokiak eta eskoletako
jantokiak dira”, ziurtatzen zuen, eta ekoizlearengandik kontsumitzailearenganako kate
ahalik eta laburrenaren aldeko apustua egiten
zuen, ahal bada plastiko ontzirik gabe ere.
Izan ere, ontzietan erabiltzen diren metal eta
plastiko mota batzuk tenperatura edo bestelako baldintzak direla eta amaieran kontsumitzaileek hartzen dituzten sustantzia kaltegarriak galtzen baitituzte.
Gaur eguneko umeak, mendebaleko gizar-

‘Consume y calla’ liburuaren egilea: “Bifidus edo Omega 3rekiko
elikagaiak maula dira; fikziozko
janaria saltzen digute”
______________________________

Jaki freskoak kontsumitu,
berriro etxean sukaldatu eta etxean jan...
Merezi duen guztiak ahalegin bat eskatzen du
beti. Elikadura osasuntsua eta orekatua izateak ere bai. Baina seguraski ahalegin gutxik
emango digu horrenbesteko onura: ahal den
gehien produktu freskoak eta sasoikoak erosi,
etxean sukaldatu, etxean jan... Mugimendu
fisikoarekin lagunduta, ez dago hori baino
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Osasuntsu, gazte eta lirain egon
gaitezen ikaragarri presionatzen
gaituen sorgin-gurpil batetan
murgilduta gaude”
______________________________

teetan, sukaldatzen ikasi ez eta etxean jateko
ohitura galdu zuen belaunaldi baten semealabak dira, eta horren emaitzarik ikusgarriena
eta kexkagarriena umeen loditasun izurrite
hazkorra da, munduko osasun autoritate guztien alarmak piztu dituena. Umeek, neurri
handi batean nagusiok ere egiten dugun
moduan, frijitu, elikagai “faltsu”, jaki krematsu,
esnegain eta txokolate gehiegi jaten dituzte
postrerako fruta hartu beharrean. Joera honi
buelta ematea ez da batere gauza erraza.

Baina oraindik gure esku dago.
Elikadura arazotan psikologo aditua den
Ana Isabel Gutiérrezen beste zina batekin
amaitzera goaz: “Erosterakoan zentzu kritikoa
eta zentzutasuna berreskuratzean datza, erakargarrien publizitatea den Hamelingo flautajotzailea horrengatik eramanak izan ez izateko, zeinek produktu hau edo beste hartuz
burdinezko osasuna izango dugula aditzera
ematen diguten, horrela ez delako zientifikoki
azaltzen den arte”.
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Internet eta mugikorren bidezko
iruzurrek izugarri egiten dute gora
Gezurrezko lan eskaintzak, ustezko birus informatikoen
inguruan ohartarazten dituzten deiak, bankutik bidalitako
ustezko mezuak, dagoeneko ospetsuak diren “gutun nigeriarrak”, erantzun bat eskatzen duten zenbaki ezezagunen
deiak eta mezuak mugikorrean... Ordenagailu, telefono
mugikor eta tabletaren pantailetan gure arreta deitzeko eta
gu iruzur batetara zuzentzeko amuak ia zenbaezinak zein
ezberdinak dira. Krisialdiaren une latzenetan (2008 eta
2011 urteren artean) lo egon ondoren, Interneten bidezko
iruzur eta maulak, zein mugikorren bitartekoak ere, badaramate hiru urte abiadura bizian haziz. Hain abiadura handian ezen Internet dagoeneko leku gustukoena dela
maula-egileentzat. Euskadiko Autonomia Elkartean, haratago joan behar gabe, aurtengo lehen zazpi hilabeteetan
hiritarrek salatutako iruzur guztien %66a Interneten eman
ziren. Internet eta mugikorrak gero eta gehiago zein gero
eta lan gehiagorako erabiltzen ditugunez, horietariko asko
merkatal transakzioak, erabiltzaileok antza geldiezina dirudien iruzur eta onlineko maulen uholde honetatik babestu
behar gara.

Telefonia - Internet 13
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EKA/OCUV

Europako Banku Zentralaren arabera (BCE), SEPA izeneko eremuan (Europar Batasuneko
herrialdeak gehi Islandia, Liechtenstein, Monako, Norbegia eta
Suitza), 2012an debito zein kredito
txartelen bidez Internet bitarteko
transakzioetan gastatutako 2.635
eurotatik bat (%0,038), iruzur edo
maula motaren batetan galdu zen.
Lehen gainbegiratuan gutxi irudi
dezake, baina uste hori aldatzen
dugu 2012an SEPA eremuan Internetak mugitutako 3,6 bilioi eurotatik
%0,038k 1.330 milioi euro suposatzen duela jakitean, 2011an baino
%14,8 gehiago online iruzurrean,
nahiz eta 2008an baino %9,3 gutxiago izan, merkataritza elektronikoa
eta online bidezko maula eta iruzurrak euren gehienezko historikoak
lortu zituztenean. BCEk (zeinek laster 2013an online bidez emandako
iruzur telematikoaren zenbakiak argitaratuko dituena) txartelen industriari
segurtasuna hobetzea gomendatu
dio, bereziki Internet bidezko salmentetan.
Ustezko birus informatikoa
Online eman daitezkeen iruzur eta
maula askoren artean, aurten Euskadin modan dagoenetariko bat “birusa
informatikoaren” iruzurra da, zeinek
urtarrila eta uztailaren artean Bizkaian 18 salaketa, 16 Araban eta 10

12 salaketa eguneko EAEn
Gipuzkoan eragin dituen. Erabiltzaileak norbaiten telefono dei bat jasotzen du (salaketa gehienetan aipatzen da ingelesez edo gazteleraz
baina atzerriko doinuarekin hitz egiten dutela) zeinetan ospe handiko
hardware, software edo segurtasun
informatikoko enpresa baten ordezkaria dela dion, deia jasotzen duenaren ordenagailua birusa batekin kut-

satuta dagoela komunikatzen dio eta
enpresa horrek 30 euroren truke
indargabetuko diola.
Ertzaintzak dioenaren arabera,
zibergaizkilearen aginduak jarraituz,
erabiltzaileak aplikazio bat jaisten du
zeinekin honi bere ordenagailuaren
(urrutiko) kontrola eskaintzen dion
ustezko birusa deuseztatzeko. Hori
eginda, erabiltzaileak ordenagailuan

Online iruzurrek Europa osoan izan duten gorakadak islada argia dauka
Euskal Autonomia Erkidegoan, bai zenbaki garbietan bai portzentaietan
Ertzaintzaren aurrean salatutako iruzur guztien kopuruaren inguruan.
Portzentaia hori %45a izan zen 2012an, %61a 2013an eta %66a lortu
du 2014ko lehen zazpi hilabeteetan bildutako datuetan. Guztira, 2013an
Ertzaintzak 3.592 salaketa jaso zituen iruzur telematikoak zirela eta, eta
aurtengo urtarriletik ekainerako aipatutako epealdian dagoeneko 2.508
izan dira, zeinek 12 salaketa eguneko suposatzen duen. Prentsa oharran zeinetan datu hauek jakitera eman ziren, irailaren amaieran, Ertzaintzak sarearen erabiltzaileei gomendatu zien (bai ordenagailuarekin,
bai tabletarekin, zein mugikorrarekin...) ardura neurriak har ditzatela;
nagusiena ordenagailuen urrutiko kontrolerako pasahitzak eta gakoak
inori ez ematea izanik.
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_______________________

_______________________

Onlineko iruzurren saiakera
gehienak erraz ekidin
daitezke mezua
edo telefono deiari
kasurik ez eginez
_______________________

Birus eta spam aurkako
iragazkiak ikaragarri
lagungarriak dira amu
hauen helduera ekiditeko
edo behintzat gutxitzeko
_______________________

bere txartelaren zenbakia sakatzen
du ordainketa telematikoa burutzeko
eta maula-egileak informazio hori
batu eta gordetzen du. Informazio
baliotsu horrekin bere gain, haren
hurrengo pausua biktimak ordainduko dituen erosketak egitea da, 200
euro erosketa bakoitzeko batezbesteko, hau konturatzen denera arte
edo haren bankuko kontua hutsik utzi
arte. Salatzailek batzuek diote 1.000
euro lapurtu dietela horrela. Iruzur
hau ekiditeko nahikoa da telefono dei
hori albora uztea, jaramonik egin
gabe; bide batez, idazt daiteke deitu
duenaren telefono zenbakia eta Poliziaren jakinarenpean jarri.
‘Phising’a oraindik ere
Ezaguna den eta ospe soziala duen
enpresa bat, erabiltzailearekin erlazionatutako enpresa bat, baita erakunde publiko bat ere erabiltzailearengana zuzentzen dela interesgarria
suertatuko zaion zerbait proposatu
edo eskaintzeko (lanpostu bat, baldintza onetako mailegu bat, ordenagailuaren konponketa bat...) sinestaraztean oinarritzen den iruzurrari
‘phising’ esaten zaio.
Erabiltzaileek enpresa edo era-

Ordenagailu, tableta eta telefono mugikorren erabileraren gomendio nagusia
gakoak, pasahitzak eta gailuen urrutiko kontrola inori ez ematea da
_________________________________________________________________________

kunde horretatik simulatutako telefono deia edo mezu bat jasotzen dute
non aipatu bezalako eskaintzaren
bat egiten zaien edo eragotzi behar
duten arrisku baten berri ematen

zaien eta weborri bat bisitatzera zein
argibide sinple batzuk jarraitzera
bultzatzen zaien. Weborri hori, antza
mezua, eskaintza edo oharra bidaltzen duenaren enpresa edo erakun-

dearen weborriaren ia kopia zehatza
da eta horren atzean zibergaizkilea
dago, amua irentsi duen internauta
ren kontuen datuak eta txartelen zenbakiak bereganatzearen zain.

Finantza arloa erabiliena da ‘phising’ean. Deia eta weborria ospe handiko finantza erakunde batena izatea
simulatzen da eta erabiltzaileari,
antza akatsen bat zuzentzeko, bere
kontu korronteen zenbakiak eta
pasahitzak eman ditzala eskatzen
diote. Jakina denez, mezua jasotzen
duten guztiak ez dira erakunde
horren bezero izango, baina bai
asko. Eta horietariko zenbait amarruan eroriko dira eta arriskuan jarriko dute bankuan duten diru kopurua.
Delitu masibo bat iritzi publikora
azaltzen den bakoitzean, finantza
erakundeak eta instituzioak honetaz
baliatzen dira hiritargoari gogorazteko ez dela banku zein erakunde
publikorik bere bezeroengana horrela hurbiltzen denik, eta are gutxiago
gakoak edo isilpeko pasahitzak
eskatzen dituenik.
Oso sinplea da bankuko edo erakundearen ustezko mezu hori alde
batera uztea eta zuzenki ezabatzea.
Biruskontrako programak eta spam
aurkako iragazkiak ere oso lagungarriak dira gure mugikorrera edo gure
posta elektronikora online bidezko
iruzur saiakera horien helduera gutxitu edo ekiditeko.
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“Isuna” pornoa ikusteagatik
2013an zenbait herrialde europarreko poliziek weborri pornografiakoak
bisitatzen zeuden internauten ordenagailuak blokeatzen zituzten zibergaizkileen talde batzuk desegin
zituzten. Ume pornografiako web
orriak bisitatzen zituztenei isunak
ezartzen zizkieten polizia indarrak
zirela itxurak egiten.
Erabiltzailea web porno batetan
aurkitzen da (dena delakoa) eta
bapatean ixten da eta pantaila osoa
okupatuz polizia talde baten (Ertzaintza, Polizia Nazionala, Goardia
Zibila... baita Interpola ere) ustezko
mezua azaltzen da zeinek ume pornografia kontsumitzen “harrapatua”
izan dela komunikatzen dion.
Horren ondorioz bere ordenagailua
blokeatuta izan dela eta ezin dela
desblokeatu ez bada 100 eurotako
isuna ordaintzen zuzenean mezu
horretatik, zeinetan ordenagailuaren
IP helbidea azaltzen den, baita
harritutako internautaren zuzeneko
irudia ere, zibergaizkile hauek bere
web kamera urrutitik aktibatu dutelako.
Erabiltzaileak ezin du bere ordenagailua bahituta duen mezu hori
itxi ezta mezu horretatik irten ere.
Ezin du ezer egin ordenagailuarekin. Amatatzen du eta berriro pizten
duenean hor dago berriro, ordenagailua desblokeatzeko ustezko talde
polizial baten mezua 100 euro eskatuz (banku txartelaren bidez, jakina).
Erabiltzailearen unadura egoera

______________________

Zibergaizkileak poliziaz
mozorro dira porno
onlineko erabiltzaleei
“isuna” kobratzeko
______________________

Ordenagailuak urrutitik
blokeatzen dute eta 100
eurotako “bahisaria”
eskatzen dute
desblokeatzeko
______________________

honen aurrean eta mezu horretan
bere irudia eta IP ikustearen estutasunak internauta asko (nahiz eta
umeen pornografia ikusten ez egon,
baizik eta helduen pornografia)
“isun” hori ordaintzen amai dezatela
lortzen du.
Beste batzuk, informatikan askoz
adituagoak direnak, amarrutik ateratzea lortzen dute ordenagailua
pizten sistema eragile gehienek
eskaintzen dituzten harroketa bide
ezberdin batekin, edo astebete
lehenago, 48 ordu lehenago edo 24
ordu lehenago ordenagailuak zituen
egoera berberara itzultzeko aukerak
eskaintzen dituzten tresnekin.
Ume pornografiaren aurkako
ustezko polizia horien erruz ordenagailuaren bahiketa pairatu duen
internautak, zeinek bere baliabideekin bahiketa hori apurtzerik ez
dakiena, egin dezakeen onena da
gailua itzalita uztea eta bere konfidantzazko tekniko bati deitzea.
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‘HOAX’. Zer dira, nola
ezagutu eta nola desaktibatu
EKA/OCUV
Internet eta emailez dabiltzan
mezu horiek definitzeko hitz hori
aukeratu zuenak asmatu zuela
onartu behar da. Hauen hartzailea
edo beste pertsona batzuk kaltetzeko helburua dute. Kontua da
gezur edo mezu-tranpa hauen
tipologia anitza bezain larria dela.
Horregatik ‘hoax’, txantxa kaltegabekotik, iruzur larritara joan daiteke, baita pertsonen bizitzak arriskuan jarri ere.
Gai anitzak “jorratzen” dituzte
‘Hoax’en gaiak anitzak dira. Badira
mezuak birus informatiko berriei
buruz informazioa eskaintzen dituztenak; kate magikoak edo superstiziosoak (pesetarena bezalakoa,
garai hartan postaz egiten zena);
katastrofe edo egoera larriak eragindako laguntza solidarioaren eskariak;
argaltzeko bide miragarrien iragarkiak; minbizia, ihesa, edo beste gaixotasun larriak sendatzeko bermatzen duten iruzurrezko bideei buruzko
berri faltsuak; kontsumo masiboko
zenbait produktuen kalterik ez egite
edo arriskuari buruzko alarma falt-

suak (bereziki janariak eta botikak);
lapurketa sistema berriei buruzko
oharrak...
Gezur horretan oinarrituta, gezur
horrekin, “amu” horrekin, mezuak
mezua bera irekitzera bultzatzen
gaitu, norbanakoen datuak eskaint-

zera, zerbait erostera, norbait salbatzeko dirua ematera, zenbait marka
edo produkturi boikota egitera, kurtso
edo terapia batetan izena ematera,
poltsikoan zulo bat egingo digutena
eta osasunerako garestiak izan ditzaketenak.
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Nola ezberdindu ‘hoax’ izenekoak
Nola ezberdindu ditzakegu mezu
horiek? Zeintzuk dira haien ezaugarriak?
-‘Hoax’ asko “larria”, “garrantzitsua zure osasunerako” motako mezu
deigarriekin hasten dira.
-Unibertsitate, pertsonai publiko,
ikerlari, osasunaren profesionalak,
ikerketa zientifikoei aipamen egiten
diete sinesgarritasuna lortu nahiean.
-Zenbait produktuen erosketarekin erlazionatutako balizko egoera
larrien berri ematen dute.
-“Gaur” hitza erabiltzen dute arreta deitzeko igortzen duten informazioaren balizko berritasunari buruz.
-Laburdurak, formula kimikoak,
osagai kimikoen izenak eta abar...
erabiltzen dituzte, mezuari seriotasun eta fidagarritasuna emateko.
-Askotan oso era nahasian eta
loturarik gabekoan idatzita daude.
-Testuinguru kanpoko datu estadistikoak erabiltzen dituzte konfiantza emateko eta esaten dutena era
sinesgarrian eusteko.
-Irudiak eta musika erabiltzen
dituzte gure zirrarak suspertzeko.
-Gure kontaktuei informazioaren
berbidalpena eskatzen dute.
-Zenbait elikagaien edo produktuen kontsumoa bultzatzen dezakete
edo kontrakoa, zientifikoki ez egiaztatutako eta arrazoi partzialetan oinarrituta (zenbait gaixotasunen aurkako
ondorio sendagarriak edo haien osagai bati egotzitako arrisku kaltegarriak).

Ezinezkoa da %100ean,
baina erraza da iruzurra ekiditea
Nahiz eta gaur egun merkatuan
gezur hauek geldi ditzakeen tresna
informatikorik ez egon (Internetetik
nabigatzen garen bitartean edo
posta elektronikoa erabiltzen dugun
bitartean), badira programa eta iragazki batzuk hain arriskutsua izan
daitekeen zabor posta bolumen hori
nabarmen gutxitzeko gai direnak.
Horregatik berebiziko garrantzia
du eguneratutako birus informatikoen
aurkako tresna on bat jarrita izateak.
Ehuneko ehunean ekiditea lortzen ez
badugu, bai saia gaitezke presta diezaguketen tranpan ez erortzen. Ez
genuke inoiz susmagarria suerta
dakiguken mezurik ireki behar (gaia,
erabiltzen duen mintzaira, tonoagatik...), ezta eskatu ez dugun mezurik
edo ezagutzen ez dugun norbaitek
bidalitakoa, berdin dio ezagutzen ez
dugun horrek pertsona bat, enpresa
bat edo instituzio bat izatea. Egin
beharrekoa mezu horiek ez irekitzea
da eta berehala ezabatzea.
Mezu hauetarikoren bat proposatzen duen gaia gure interesekoa bada
(interes horren arrazoia edozein
izanda), saia gaitezen gai hori beste
iturburuekin egiaztatzen. Adibidez:
mezuak emateak eskatzen ditu zorigaitz bateko kaltetuentzat. Gaiak

_______________________

Gaia, mintzaera, doinua
dela, mezu susmagarriak ez
genituzke inoiz ireki behar
_______________________
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hunkitzen bagaitu eta ekonomikoki
lagundu nahi badugu, hobe Gurutz
Gorriarekin eta era horretako erakundeekin harremanetan jartzen bagara;
erakunde serio eta fidagarriak.
Arreta berezia eduki behar da norbanakoen datuak, izena eta abizena,
NANa, kontu korronteren zenbakia...
eskatzen duten mezuekin. Haietariko
askok zuzenean zure dirua lapurtzea
dute helburu.

Kontuz ibili behar
dugu berbidalketekin
Ez genituzke inoiz mezu horiek ireki
behar ezta gure kontaktuei bidalti
ere. Baina, hori egiten badugu, mota
honetako mezuren bat berbidaltzen
badugu, har ditzagun behintzat
beharrezkoak diren neurriak, adibidez sarritan mezuaren gorputzan
azaltzen diren helbideak ezabatu.
Hartzaile ezberdinei mezuak bidalt-

zeko, hartzaile horien helbideak jartzen diren posta elektronikoaren programan, CCO edo BCC (Kopia Izkutuarekin esan nahi duena) izeneko
alorrak aukeratu behar ditugu. Horrela, hartzaileek ez dituzte mezua bidali zaien besteen helbideak ikusiko.
Horrela kontaktuen pribatutasuna
babesten dugu eta beste pertsona
batzuk asmo txarrekin erabil dezatela
ekiditen dugu.
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Kontratu elektronikoari buruz jakin beharrekoa
EKA/OCUV

Zer da kontratu elektronikoa?
Internet bidez euren zerbitzuak eskaintzen
dituen enpresa batek luzatzen duena eta erabiltzaileak bide elektronikoen bidez, sarearen
bitartez, hartzen dituena da.
Zein da beraren edukina?
Orokorrean Internet bidezko tren edo hegazkin txartelen erosketa kontratatzearen baldintza orokorren bitartez arautzen da: enpresa
horrekin aurrera eramaten diren kontratu guztietan, normalean klausula berberak agertzen
dira. Erabiltzaileak klausula horiek irakurri
behar ditu onartu, kontratua sinatu, gorde eta
inprimatu baino lehen. Garrantzitsua da klausula hauek kontutan izatea kontratuaren
ezaugarri nagusiak arautzen dituztelako: txartelen baldintzak, erreserbak, aldaketak edo
ezeztapenak, beste alderdi batzuen artean...
Kontratua sinatu aurretik
zer jakin behar dut enpresari buruz?
Enpresak zenbait datu eskaini behar ditu
(weborrian daude normalean):
-Enpresaren helbidea edo Espainian duen
egoitza egonkor batena.
-NIF izeneko zenbakia.
-Bere helbide elektronikoa eta beste edozein
datu eurekin harremanetan jarri ahal izateko.
-Merkataritza Erregistroan izena emanda
egoteko datuak.

Zein da enpresak eskaini behar didan
informazioa bere zerbitzuei buruz?
Kontratua indarrean ezartzeko eman beharreko pausuak hurrengoak dira:
-Agiri elektronikoa artxiboetan gordeko den
edo ez eta beste pertsona batzuen eskura
egongo den edo ez.
-Bitarteko teknikoak okerrak zuzentzeko kontratua amaitu baino lehen.
-Zein hizkuntzatan burutuko den kontratua.
-Informazio argia zerbitzuaren salneurriari
buruz, zehaztuz ordaindu beharreko zergak
barne dauden edo ez, eta kasuaren arabera
bidalpen kostuak ere.
Noizsartze da indarrean kontratua?
Internet bitarteko kontratazioan ohikoa da
erantzun elektronikoa jasotzea: egoera hauetan ulertzen da kontratua indarrean dagoela
onarpena jasotzen denean. Baina orokorrean
behin Interneten baieztatzen dugula azken
pausua txartelak erosteko kontratua indarrean dago. Berdin dio zerbitzuaren prestatzaileak baieztatzen digun edo ez gure azkeneko
mezua jaso duenik, ez dago derrigortuta
erantzutera. Gainera, bere balizko komunikazioak ez luke eraginik izango kontratuan.

Noiz ulertzen da kontratua burutu dela?
Normalean erabiltzailea bizi den lekuan. Kriterio honek ahalbidetzen du kontsumitzaileak
bere etxebizitzatik urrun dauden epaitegietan
erreklamazioak aurkeztu behar ez izana, kon-

tutan hartuz kontratuan halako klausarik agertuko balitz gehiegizko klausula baten aurrean
aurkituko ginatekeela.

Erosteko bidali dudan posta elektronikoa
jaso dutela baieztatu behar didate?
Bai, zerbitzuaren prestatzaileak posta elektronikoaren edo beste bide elektronikoaren bitartez hartu izanaren adierazpena bidali behar
du erabiltzaileak zehaztu duen helbidera jatorrizko mezua bidali eta hurrengo 24 orduetan.
Kontratua bakarrik posta elektronikoaren
bitartez burutu bada, enpresa ez dago derrigortuta bidaltzera, nahiz eta ohikoena ez izan.
Zeintzuk dira kontratua egiaztatzeko
baliagarri ditudan elementuak?
Zuzenbidean onartutako froga-bide guztiak
baliagarriak dira kontratu bat egon zela eta
bere edukia egiaztatzeko. Fakturek kontratua

badagoela egiaztatzeko balio izango lukete,
baina zailtasuna dago kontratuaren edukina
egiaztatzeko orduan (hau da, lekua, ordua,
data, txartelaren baldintza zehatzak, eta
abar). Horretarako publizitatea bezalako
froga-bide garrantzitsu bat gordetzea oso
komenigarria da. Edonola ere, ona da jakitea
frogatzat hartzen dela epaiketa batetan euskarri elektronikoa (diskete, disko konpaktu bat
edo beste gailu elektronikoa) non kontratuari
buruz informazioa gorde den.

Zein da kontratatze elektronikoa
arautzen duen legea?
Uztailak 11ko 34/2002 Merkataritza Elektronikoa eta Informazioko Gizartearen Legeak
arautzen ditu bereziki kontratu elektronikoak,
eta lege hau Espainian kokatutako Informazio
Gizarteko zerbitzuen prestatzaileei eta hauek
emandako zerbitzuei ezarri behar zaizkie,
baita beste herrialdeetan kokatutako eta
Espainian gutxienez egoitza egonkor batean
zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresei.
Non aurkez dezaket erreklamazioa?
Hasteko, zerbitzuaren prestatzailearengana
zuzen zaitezke arazoa konpontzeko. Honek
kontratuaren posta helbidea eta helbide elektronikoa eman behar dizu. Era berean, Kontsumo Arbitraje Sistemara jo dezakezu. Edonola ere, bai zure eskubideak ezagutzeko bai
erreklamazioa aurkezteko, kontsumitzaileen
elkarte batengana joan zaitezke.
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EKA/OCUV-ek
GoiEner
kooperatiba
eta eredua
ezagutarazteko
infogune bat
ireki du Bilbon

GoiEner energia berriztagarrien
sorkuntza eta erosle kooperatiba
da (ikusi Euskaldunon Kontsumo
Aldizkariaren 49. zenbakia), dagoeneko 2.000 bazkidetik gora du eta
iturri sostengarrietatiko argindarraren arloan alternatiba eta eredu
guztiz interesgarritzat jotzen du
EKA/OCUV-ek. Hori dela eta, kontsumitzaile elkarte honek GoiEnerri
buruzko infogune bat irekitzea erabaki du kontsumitzaile guztientzat.
Gure Bilboko egoitzan da infogunea, asteartetan eta ostegunetan
goizeko 10.00etatik 13.00etara. Bilboko Plaza Berria, 12. 1. ezkerra.
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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 150050
ekainfo@eka.org

