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                                    PLATAFORMA RURAL

Plataforma Ruralek (eta idazki honen
amaieran sinatzen duten elkarteek) eli-
kadurarako hamazazpi labore transgeni-
kori Europar Batzordeak eman berri
dion sarrera Europar Batasunean elika-
dur segurtasunarentzat mehatxu larria
izan daitekeela salatzen dute. Joan den
apirilaren 24an korrika hartutako eraba-
ki horrek ez du kontuan izan glisofatoa
minbizi-sortzailetzat jo berri dela ezta
Europako zenbait gobernu haren onar-
penaren aurka daudela ere. Europar
Batasunaren eta Estatu Batuen arteko
Merkataritza Librearen Itunaren nego-
ziazioan (ITTP) industriaren presioaren
aurreko amore emate hutsa dela uler
daiteke.

Europar Batzordeak hartu berri duen erabaki
hau izugarri ezordukoa da bi arrazoi nagusi-
rengatik. Lehena onartze prozesuan datza, eta
Europar Batasunean transgenikoen baimen-
prozeduran dagoen demokrazia eskasia pena-
garria baieztatzen du. Oraingo jardunbideak
Genetikoki Eraldatutako Organismo (GEO)

berri bati ‘argi berdea’ emateko gaitasuna
ematen dio Batzordeari Kontseiluaren barruan
akordiorik ez badago (hau da, Estatu kideen
gehiengoa onarpenaren aurka badago ere).
Izan ere, Europar Batasunean zilegitutako ea
transgeniko gehienak ahalmen hori erabiliz
onartu ditu Batzarrak.

Hala ere, deigarria da joan den ostiralean
hartutako erabakia (zeinek onarpen berririk
gabeko 17 hilabeteko aldiari amaiera eman
dion) lehen aipatutako eskasia demokratikoa
ustez zuzentzeko Batzarrak egin duen araudi
berria publikatua izan eta bi egun beranduago
gertatu izana.

Bigarren arrazoia: Europako Batzordeak ez
du inolaz ere kontuan izan martxoaren 20an
Munduko Osasun Erakundeak eta Nazioarte-
ko Minbiziaren Ikerkuntza Agentziak glisofato
belar-pozoia litekeen kartzinogenotzat jo zute-
la, ekidin komeni diren produktuen artean sar-
tuz ere bidenabar. Horrek belar-pozoi horren
aurrean erresistenteak diren GEO guztien
onarpen-prozesua erabat geratzera eraman
beharko lukeen, baita aurretik emandako bai-
menen baliogabetzera ere. 

Joan den ostiralean Europako Batzarrak
baimendu zituen elikadurarako hamazazpi

Genetikoki Eraldatutako Organismoetatik
hamabost belar-pozoiekiko erresistenteak dira
eta zortzi glifosatoari. Glifosato bezalako

belar-pozoiekiko erresistente diren labore
transgenikoek elikagaietan hondakin kimiko
pozoitsuen presentzia areagotzen dute. Glifo-

Europar Batasunaren eta Estatu Batuen arteko Merkataritza Librearen Itunaren (TTIP) negoziazioekin batera

Bruselak glisofatoak minbizia sortzeko duen gaitasunaz
MOEaren oharra alde batera utzi eta elikadurarako
hamazazpi transgeniko berriren sarrera baimendu du

Martxoaren 20an
Munduko Osasun

Erakundeak litekeen
kartzinogenotzat jo zuen

glifosato belar-pozoia
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satoaren kasuan, honelako laboreen sarrerak
elikaduran belar-pozoi horri onartutako gehie-
na handitzea ekarri zuen.

Gainera, baimendu berri diren GEO batzuk
bereizgarri “konbitatuak” dituzte, hau da, lan-
dare batean karaktere transgeniko batzuk
eransten dituzte (belar-pozoi bati edo gehiago-
ri tolerantzia eta izurrien aurkako erresistent-
zia). GEO horiek industriak garatu ditu labore
transgenikoetan erabiltzen diren agrokimikoei

erresistenteak diren belar gaiztoen eta super-
izurriteen ugaritzeari erantzuteko. Haien labo-
rantza aurrerako ihesaldi kezkagarria da eta
elikagaietara pasatzen diren agrokimiko toxi-

koenganako menpekotasuna areagotzen du.
Ondorioz, elikaduran erabiltzeko labore horien
inportazioa oso kezkagarria da osasunaren
ikuspuntutik. Are gehiago, produktu horien
azterketan ez dira kontuan hartu barietate
batean bereiztasun batzuk konbinatzeak ekar
litezkeen ondorio sinergikoak. 

Europako negoziadoreek behin eta berriz
esan dute transgenikoak Estatu Batuekiko
Merkataritza Librearen Itunaren negoziaziotik
at geratuko liratekeela. Hala eta guztiz ere,
apirilaren 24an Europako Batzarrak hartu
zuen erabakia begi-keinu argia da Estatu
Batuetako Gobernuarentzat eta multinaziona-

lentzat, zeintzuk Europako merkatuak Geneti-
koki Eraldatutako Organismoentzat zabal dai-
tezen izugarrizko presioa egiten duten, nahiz
eta europar populazio gehiena produktu
horien aurka egon. Giro honetan, erabaki hau
zeharo aproposa da: TTIPen negoziazioan
bederatzigarren txandarekin bat egiten duen
kontzesio oso garrantzitsua da. Europako Bat-
zarrak industria bioteknologikoaren eta neka-
zal-elikadur industriaren presioen aurrean
amore eman du, pertsonon elikapen osasunt-
surako eskubidea eta herrien elikapen subira-
notasunerako eskubidea sakrifikatuz merkatu
librearen nahikerien mesedetan.

2015ko apirilaren 30. Adierazpen hau sinatu duten taldeak: Amigos de la Tierra, Aragón Sin Transgénicos y hacia la Soberanía Alimentaria, Ecologistas en Acción, CERAI,
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Greenpeace, ISF-Valéncia, Periféries, Red de Semillas, SEAE
y miembros de la Plataforma Rural y la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciá así como la Plataforma por una Andalucía Libre de Transgénicos (PALT).

____________________________

Glifosato bezalako
belar-pozoiekiko erresistente diren
labore transgenikoek elikagaietan

hondakin kimiko pozoitsuen
presentzia areagotzen dute

____________________________

Onartutako 17 GEOetatik
15 belar-pozoiekiko erresistenteak

dira eta zortzi glifosatoari
____________________________

EBk industria bioteknologikoaren
eta nekazal-elikadur industriaren
presioen aurrean amore eman du,
pertsonon elikapen osasuntsurako

eskubidea eta herrien elikapen
subiranotasunerako eskubidea
safrifikatuz merkatu librearen

nahikerien mesedetan
____________________________
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ZER DA SOJA?                          

Soja (Glycine max) nutrizio-balio handiko lekalea da.
Hori dela eta, asko erabiltzen da animalien elikadurara-
ko (soja-irina nagusiki) eta giza elikadurarako ere bai
(gosaltzeko zerealak, ogiak, pasta...). Soja-proteina iso-
latuak gero eta ohikoagoak dira merkatuan: entsalade-
tarako ongailuak, zopak, edariak (soja-esnea eta erato-
rriak) eta soja-hanburgesak, besteak beste. Animalien
proteinen ordeko eona da dieta begano eta begetariano-
etarako, bai eta esnearen eta esnekien ordekoa ere
esneari alergia edo laktosari intolerantzia diotenentzat.

Zein propietate nutritibo ditu?

-Kalitate handiko proteinak: organismoak proteinak sortzeko behar
dituen funtsezko 8 aminoazidoak ditu.

-Gantz-azido poliasegabe (omega-3 eta omega-6 gantz-azidoak)
eta lezitina asko eta gantz ase oso gutxi du, eta ez du kolesterolik.

-Indize gluzemiko txikiko karbohidratoak ditu, eta zuntz asko.

-Mineral asko ditu: batez ere, burdina, kobrea, magnesioa, fosfo-
roa, potasioa eta manganesoa. Bestalde, sodio gutxi du.

-Halaber, K bitamina, tiamina (B1), erriboflabina (B2), niazina (B3),
piridoxina (B6), folato (B9) eta isoflabona asko ditu.

Soja eta eratorriak: Onurak besterik ez?
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Frogatutako onurak
Proteina iturria
Sojak balio biologiko handiko proteina asko
ditu. Hori dela eta, animalia-jatorriko protei-
nen ordeko ezin hobea da, eta dieta begano
eta begetarianoetako protagonista da.

Gantz azido onuragarrien iturria
Elikagai guztiz begetala denez, ez du koleste-
rolik eta ia gantz aserik, eta gantz-azido polia-
segabeen (omega-3 eta omega-6) iturri ona
da. Horrek murriztu egiten du kolesterolaren
maila eta kardiopatien aurka babesten du,
batez ere animalia-jatorriko proteinak urriago-
ak direnean.

Zuntz iturria
Zuntz asko duenez, mesede egiten dio traktu
gastrointestinalari, eta asebetetzen laguntzen
du. Hori dela eta, argaltzeko dietetan asko
erabiltzen da.

Frogatu gabeko onurak
Emakume-hormonak erregulatzen al ditu?
Isoflabonak dituenez (estrogenoen oso ant-
zeko molekulak dira, fitoestrogenoI eta estro-
geno begetal ere deituak), esaten da sojak
emakumeen hormonak erregulatzen dituela;
hilekoaren nahasmenduak arindu eta meno-
pausiaren sintomak murrizten dituela. Baina
ez dago ebidentzia zientif iko nahikorik.
Horrez gain, esaten da gaitasun hauek ere
badituela (froga zientifiko nahikorik gabe ere):
-Arterietako presioa murrizten du?
-Osteoporosia prebenitzen du?
-Nerbio-sistema babesten eta indartzen du?
-Minbizia prebenitzen du?

Arrisku frogatuak
Alergiak
Soja alergeno nagusietako bat da (alergeno-
ak pertsonengan alergiak eragiten dituzten
gaiak dira). Hori dela eta, alergia eragin deza-
ke sojak, eta, ondorioz, urdaileko mina, behe-
rakoa eta idorreria. Alergia duten pertsonek
kendu egin behar dute soja dietatik, eta bere-
ziki erreparatu behar diete elikagaien etiketei.
Izan ere, elikagaien industrian asko erabilt-
zen dira soja eta haren eratorriak (letizina,
adibidez) osagai (emultsionatzaile) gisa.
Beste alde batetik, soja alternatiba ona izaten
da laktosari intolerantzia edo esnearen pro-
teinari alergia diotenen nutrizio-beharrak
asetzeko.

Haizeak eta flatulentzia
Sojak zuntz asko duenez, haren kontsumoak
urdaileko haizeak ugaritu eta flatulentzia are-
agotzen ditu. Soja-proteina isolatuek haize
gutxiago eragiten dute.

Frogatu gabeko arriskuak
Hormona-arazoak eragiten ditu?
Isoflabonak dituenez, esaten da hormona-
arazoak eragiten dituela haurretan, bai eta
hormona-desorekak eta ondorio feminizatzai-
leak ere gizonetan. Baita espermaren kalita-
tea murrizten eta ugalkortasunari eragiten
diola ere. Hala ere, ez dago horren inguruko
ebidentzia zientifiko argirik.

Tiroideko arazoak sortzen ditu?
Ez dago ebidentzia zientifiko nahikorik, baina
hipotiroidismoa sortzen duela esaten da.

Minbizia izateko arriskua areagotzen du?
Nahiz eta ebidentzia zientifiko nahikorik ez
egon, esaten da areagotzen duela bularreko
minbizia, endometrioko kartzinoma eta pros-
tatako minbizia izateko arriskua. Minbiziaren
kontrako Espainiako Elkartearen arabera, ez
dago soja kontsumitzeak minbizia eragiten
duela dioen ikerketa argirik.

Soja kontsumitzeak
zein onura dakarzkio osasunari?

Soja kontsumitzeak zein
arrisku ditu osasunarentzat?

Kontsumorako gomendioa
Dieta askotarikoa eta orekatua egin nahi bada, gomendatzen da astean
hiruzpalau lekale-errazio kontsumitzea; lekale horietatik bat soja izan daiteke.
Dieta aldatu behar dutenek, izan esnerik hartu ezin dutelako edo kalorien
ingesta gutxitu behar dutelako, osasun-arloko espezialisten gomendioei
jarraitu behar diete.
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                                        EKA/OCUV

Mercadona Euskadira etorri da
asmo handiko hedapen-plan bate-
kin. Zergatik orain? Zenbat zentro
irekiko ditu eta non? Zenbat lan-
postu sortuko ditu?
Mercadonak Euskadiren aldeko
apustua mantentzen du, Gasteizen
kokatuta dauden hiru denda ditugu
jada 120 langilerekin, eta langile guz-
tiek lan egonkorra eta kalitatezkoa
dute. Mercadonak Euskadin duen
proiektuak 25 supermerkatu irekitzea
aurreikusten du, eta horiekin 1.000

lanpostu sortuko dira eta 50 milioi
euro inbertituko dira orokorrean. Bes-
talde, konpainiak hori guztia bultzat-
zeko bloke logistiko bat eraikitzea
erabaki du Jundiz (Gasteiz) poligono
industrialean, eta horrek 50 milioi
euroko inbertsio gehigarria ekarriko
du lehen fasean eta 100 lanpostu
sortuko ditu. Bloke horrek iparralde-
an dauden supermerkatuak hornitu-
ko ditu. Kokalekuei dagokienez, aur-
ten Bizkaiko gure lehen bi dendak
irekiko ditugu, zehazki Barakaldon
eta Basaurin. Lehenengo kontrata-
zioak egin ditugu eta Mercadonak

dituen beste denda batzuetan forma-
kuntza jasotzen ari dira. Konpainiak
bete betean asmatu du beren denbo-
ra eskaintzen duten eskarmentu han-
diko lankideekin formatzearen aldeko
apustuarekin. Aurreko urtean jada

enpresako 11.200 langileri forma-
kuntza eman zitzaien, eta horretara-
ko 37 milioi euro inbertitu ziren.

Mercadonak beste kate handiek
eskaintzen ez duten zer eskaintzen

die kontsumitzaileei? Zeintzuk
dira bere identitate-zeinuak?
Gure funtsezko helburua da ‘Nagu-
sia’ (bezeroei buruz hitz egiteko Mer-
cadona barnean erabiltzen dugun
izena) asebetetzea. Hori lortzen

MIRYAM OCA, Mercadonako Kanpo Harremanetako gerentea EAEn:

“Gure helburu nagusia ‘Jefea’
(bezeroa) beti asebetetzea gelditzea da”

Mercadona Euskadira heldu da
Mercadonaren etorrerak Euskadiko elikagaien banaketa-kate handien arloa astindu du. Hurrengo orrietan EAEn Mer-
cadonaren Kanpo Harremanetako gerentea den Miryam Ocak Valentziako enpresa handi honen nortasun ezaugarriak,
lan egiteko modua eta Euskadirako duen hedapen plana azaltzen ditu. Hizketaldi honekin EKA/OCUVek gure herrian
finkatutako elikagaien banaketa-kate handi nagusiekiko elkarrizketa sorta bati hasiera ematen dio.
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dugu aukera eraginkor bat eskaint-
zen diogulako aurrekontu txikienare-
kin. Horrez gain, bermatzen ditugu
elikagaien segurtasuna eta aukera-
ren gehienezko kalitatea eta txerata-
suna, baita zerbitzurik onena eta
erosketak egiterakoan gutxieneko
denbora ere. Adibidez, 2014an “Orga
Menu”aren prezioa jaisteko ekimen
eta hobekuntza ezberdinak eraman
genituen aurrera, hala nola tamaina-

ren edo formatuaren aldaketa, erre-
ferentzia berriak sartzea edo prozesu
logistikoetan eraginkortasuna han-
diagotzea. Guretzako gure ‘Nagusiei’
aktiboki entzuteak berebiziko
garrantzia du. Horri esker erabakiak
hartu ahal izan ditugu “Orga Menu”a
merkeagotze aldera konponbideak
eskaintzeko; adibidez kopuruak
batuz edo 50 produktuetan baino
gehiagotan formatua aldatuz.

2014an “Orga Menu”-ko prezioak
%2an jaistea lortu da. Bestalde,
2011n Mercadonak martxan jartzea
erabaki zuen elikagai freskoen kude-
aketa berriak tokiko ekonomia indart-
zen lagundu du baita gure herriko
produktuak bultzatzen ere. Esate
baterako, Tuterako Alkatxofaren kan-
painan gaude bete-betean, eta guk
300.000 kilo alkatxofa baino gehiago
erosi ditugu.

Zein da Mercadonaren politika
tokiko ekoizleekiko?
Euskadin Mercadonak harreman
komertziala du 1.297 ETEekin, eta
horien artean bitarteko hornitzaile
fabrikatzaileak aurkitzen dira.
2014an Euskadin 252 milioi euroko
erosketak egin genituen nekazaritza-
ko elikagaien eta zerbitzuen hornit-
zaileekin. Produktu eta hornitzaile
onak aurkitu ditugu arraina, Arabako

patata, bertoko sagardoa... erosteko.
Euskal Herriko bitarteko hornitzaile
fabrikatzaileen artean ondokoak ditu-
gu: Iparlat (esnea Urnietan), Interal
(zopak eta saldak Lezon), Posa
(arrain freskoa Ondarroan) edo
Ibersnacks (snack-ak eta espraian
dauden produktuak Gasteizen). Hala
ere, hornitzaileen sare zabalago bat
dugu, patatak, mariskoa, txakolina,
euskal sagardoa, ardoak, likoreak,

_______________________

Mercadonaren plana
Euskadirako zenbakitan:

25 supermerkatu,
1.000 lanpostu eta 50 milioi

eurotako inbertsioa
_______________________
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txokolatinak, esnekiak, gailetak...
Zenbaki zehatzak emateko, 65.200
kilo Arabako patata erosi dizkiogula
Arabako Udapa S. Coop hornitzaile-
ari. Produktu hori Euskadiko eta
Nafarroako supermerkatuetan saldu
da 2014ko urriaren eta 2015eko
martxoaren artean, hau da kanpai-
nak iraun duen bitartean. Mercado-
nan gure bezeroekin harreman estua
mantentzen dugu, konfiantzan eta
gardentasunean oinarritua. Elkarriz-
ketaren aldeko jarrera bultzatzen
dugu, bezeroen parte hartzea bultza-
tuz, hori baita hazteko gakoa. 2014.
urtean 360.000 kontsulta izan ditugu,
eta horrek bezeroarengana gerturat-
zea ahalbidetu digu.

Gero eta kontsumitzaile gehiagok
produktuak granelean eskatzen
dituzte. Zer eskaintzen die Merca-
donak?
Orain dela urte asko berreskuratu
dug graneleko salmenta fruta eta
barazkien atalean, baita arrandegian
eta harategian ere. 2014 urtean pro-
duktu freskoak saltzeko era berrietan
sakontzen joan gara, eta urtea amai-
tu dugu kate guztian labe, fruta eta
gertuko barazkien atal berriak eza-
rriz. 2013 urteko irailetik arrain fres-
koaren eredu berria daukagu.

Lehen markako produktuak/marka
txuria. Zein da Mercadonak duen
politika eta praktika gai honetan?
Berrikuntza sustatzeko dugun estra-
tegiaren barruan urteak daramazkigu

lanean aukera eraginkor bat eskaint-
zeko: produktuak gehienezko kalita-
tean eta posible den prezio txikiene-
an. Hori kontuan izanik 8.000
erreferentzia ditugu gutxi gorabehe-
ra, gure herrian existitzen diren
1.000.000 bat elikagai  eta higieneko
produktuen artean. Gure ‘Nagusie-
kin’ egiten dugun preskripzio lanak
barne hartzen du hornitzaile espezia-
listek fabrikatutako konponbideen
eskaintza osoa eskaintzeko gaitasu-
na. Ezaugarririk aipagarrienak bere
sinpletasuna, eraginkortasuna eta
lehiakortasuna dira. Eskaintza hone-
tan dauden produktuek, bezeroen
behar errealak asetzeaz gain, balioa
erantsi behar dute, ez dute azpildura-
rik sortu behar, errotazioa izan behar
dute eta barne prozesuen kostu era-
ginkorrak mantendu behar dituzte.
Gainera, txeratasunean, kalitatean,
kontsumorako puntu ezin hobean,
zerbitzuan eta elikadura-segurtasu-
nean berme osoa eman behar dute.
Hori guztia, ahalik eta prezio baxue-
nean.

Gizarte “aberatsek” janari asko
alferrik galtzen dute. Zein neurri
hartzen du Mercadonak elikagaiak
ez xahutzeko?
Azken urteetan 20 estrategia baino
gehiago ezartzen ari gara gure
enpresan soberan geratzen diren
produktuak murrizteko, eta oraindik
ere asko dugu hobetzeko. Baditugu
zenbait adibide:

-Beti prezio baxuak. 1993. urtetik

konpainiak modu esklusiboan erabilt-
zen duen BPB (Beti Prezio Baxua)
politika komertzialaren aldeko apus-
tua egin genuen, eta horrek produk-
tuen unitateko preziorik baxuena ber-
matzen du, kalitate onenarekin, eta
horrek une oro behar dutena soilik
eros dezaten errazten du.

-Zuhaitz osoa. Fruitu eta baraz-
kien kasuan estetikaren gainetik kali-
tatea lehenesten dugu eta produk-
tuak zuzenean sorotik ekartzen
ditugu, tarteko manipulazioa saihes-
teko.

-Eguneroko hornidura. Supermer-
katu batek duen eguneroko salmen-
tari buruzko informazioa Mercadona-
ko biltegira bidaltzen da
irrati-maiztasun bitartez. Horrekin
aurreikuspenen barruan dagoen
eskaera egiten da eta dendan stocka
gainezka egotea saihesten da.

_______________________

“2014. urtean Euskadin
252 milioitako erosketak

egin genituen
nekazaritzako

elikagaien eta zertitzuen
hornitzaileekin”

_______________________

“Duela urte luze
berreskuratu dugu

granelean egindako
salmenta fruta, barazki,

haragi eta arrainen atalean”
_______________________
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______________________________

• Elikagai “funtzionalak” benetan
elikatze behar bereziak dituzten
pertsonek soilik hartu beharko
lituzkete, eta medikuak aginduta
eta haren kontrolpean
______________________________

-Dendarekin harreman gehiago
izatea. Salerosketa tradizionalaren
praktika batzuk martxan jarri ditugu
zenbait produkturi irtenbidea emate-
ko alferrik galdu baino lehen.

-Hondakinak aprobetxatzea.
Geure dendetan sortzen den honda-
kina baimendutako kudeatzaileei
entregatzen diegu konpostean, ener-
gian edo animalientzako elikagaian
bihur dezaten.

-Gizarte-ekintza plana. 2014an
Mercadonak bere gizarte ekintzarako
plana aurrera eramaten jarraitu du,
urtean zehar pertsona askori lagun-
du dieten gizarte arloko erakunde eta
instituzioei emandako babesaren
bidez. Guztira, Autonomia Erkidego
guztietan abiatu diren hainbat ekime-
nen bitartez, 4.100 tona elikagai
eman ditu dohaintzan, 69.800 eros-
keta orgen adinakoa, 2013ko
32.000en aurrean. 

-Gizarte-jantokiak. Konpainia
Espainiako herri ezberdinetako 73
erakundeekin elkarlanean dabil, eta
egunez egun salmentarako gai ez
diren baina kontsumorako egoera
ezin hobean dauden produktuak
dohaintzan ematen dizkie. Euskadin

konpainiak bere gizarte-erantzukizu-
na indartu du beste gizarte-erakun-
deekin egindako elkarlanarekin.
Horren ondorioz, lehen mailako
beharretarako 23 tona produktu
dohaintzan eman ditu. Horrela, kon-
painiak kolaborazio-hitzarmen bat
sinatu du Arabako Alimentu Bankua-
rekin, eta egunero dohaintzan ema-
ten hasi da lehen mailako beharreta-
rako produktuak Gasteizko “Nuestra
Señora de los Desamparados” gizar-
te-jantokirako, non egunero 600 pert-
sonei arreta ematen zaien.

-Elikagai Bankuak. Mercadonak,
bere supermerkatuen bitartez, hain-
bat “Kilo Operaziotan” zein elikagai-
bankuek antolatu duten “Bilketa Han-
dian” parte-hartu du. Ekimen
hauetan guztietan ‘Nagusiek’ eman-
dako elkartasunezko erantzuna ikus-
tekoa izan da: 6.500 tona baino
gehiago, 2013arekin alderatuz
%50eko gehikuntza. Gure langileek
sutsuki hartu dute parte operazio
hauetan, “Bilketa Handian” bakarrik,
beren lanaldiko 8.500 ordu baino
gehiago sartu dituztelarik, 98.000
eurotan baloratua izan den Mercado-
naren laguntza logistikoarekin.

Bezeroari arreta emateko zein poli-
tika du Mercadonak?
Mercadonak Bezeroari Arreta emate-
ko Zerbitzua dauka, eta horren bitar-
tez bezeroek beren zalantzak argi
ditzakete, ‘Nagusiekin’ (bezeroei
buruz hitz egiteko Mercadona barne-
an erabiltzen dugun izena) irekita
dituzten hainbat kanalei esker. Horri
esker, konpainik bezeroen zalantzak

entzun ditzake eta horiek azkartasun
eta egokitasun handiagoarekin argi
ditzake. 2014an Mercadonaren
Bezeroari Arreta emateko Zerbitzua
osatzen duten 40 pertsona baino
gehiagok 360.000 kontsulta eta ira-
dokizun jaso zituzten, eta horiei
esker konpainiaren helburua hobet-
zeko puntuak aurkitu dira. Helburua
aukera eraginkor baten eta zerbitzu
onenarekin izandako erosketa espe-
rientzia positibo baten bitartez kon-
ponbiderik onenak eskaintzen dituen
konpainia izatea da.
-375.000 jarraitzaile Facebooken.
-60.500 jarraitzaile Twitteren.
-1.500 harpidedun YouTubeen.
-437.000 jarraitzaile sare sozialetan
(93.000 jarraitzaile baino + 2014an).
-70.000 kontsulta sare sozialetan.
-6.000 aipamenen hilero.
Bezeroari Arreta emateko Zerbitzua: 
-900 500 103

-www.mercadona.es
-www.facebook.com/mercadona
-www.twitter.com/mercadona
-www.youtube.com/mercadona

Mercadonak bere bezeroei arreta
euskaraz emango die? Zein da
zuen hizkuntza politika Euskadin?
Ezartzen garen udalerrietako gizarte-
aren isla zehatza dira Mercadonaren
dendak. Euskadiren kasuan kontsu-
mitzaileen eta erabiltzaileen eskubi-
deei buruzko araudia da gure abia-
puntua, eta hortik aurrera euskararen
erabilera igo egin da. Horiek horrela,
gure dendetan errotulu elebidunak
daude, fakturak euskaraz egiteko
aukera ematen dugu, Bezeroari Arre-
ta emateko Zerbitzuak euskaraz
ematen du zerbitzua, Emaitzen
Memoriak edo Lurrinei buruzko Aldiz-
kariak euskaraz argitaratzen dira,
etab.

_______________________

“Gure dendetan sortzen
den hondakina

baimendutako kudeatzaileei
ematen diegu konpost,

energia edo animalientzako
elikagai bihur dezaten”

_______________________

“Mercadonak egunero 73
elkarteri ematen dizkio

salmentarako gai ez diren
baino kontsumorako ondo

dauden produktuak”
_______________________

“Gure dendetan errotulu
elebidunak daude, fakturak
euskaraz egiteko aukera,

Bezeroari Arreta Zerbitzua
euskaraz ere ematen da,
Emaitzen Memoriak edo

Lurrinei buruzko
Aldizkariak euskaraz
argitaratzen dira...”

_______________________

             



EKA/OCUVek
GoiEner
kooperatiba
eta eredua
ezagutarazteko
infogune bat
du Bilbon 
GoiEner energia berriztagarrien
sorkuntza eta erosle kooperatiba
da (ikusi Euskaldunon Kontsumo
Aldizkariaren 49. zenbakia), dagoe-
neko 3.000 bazkidetik gora du eta
iturri sostengarrietatiko arginda-
rraren arloan alternatiba eta eredu
guztiz interesgarritzat jotzen du
EKA/OCUV-ek. Hori dela eta, kont-
sumitzaile elkarte honek GoiEnerri
buruzko infogune bat irekitzea era-
baki du kontsumitzaile guztientzat.
Gure Bilboko egoitzan da infogu-
nea, asteartetan eta ostegunetan
goizeko 10.00etatik 13.00etara. Bil-
boko Plaza Berria, 12. 1. ezkerra.

Euskaldunon Kontsumo Aldizkaria •                                                                                                                    EKA/OCUVen ekimenak 11

 



Euskaldunon Kontsumo Aldizkaria •                                                                                                                     SAKONEAN - Bermeak 12

BERMEAK
Oinarrizko kontuak
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BERMATUTAKO PRODUKTUAK
Produktuen berme arauak ondasunei soilik ezartzen zaizkie
(kalterik gabemugitu ahal diren gauzentzat), beraz etxebizit-
zak diziplina honetatik kanpo geratzen direla esan nahi du
(etxebizitzaren bermeak Eraikuntzaren Antolamenduko, Aza-
roko 5.eko 38/1999 Legean araututa daude).

Maskoten erosketa eta etxeko animaliak babes bereziko
erregimen honen barne geratzen dira.

Berme eskubidea bakarrik ezartzen da eroslea kontsumit-
zaile bat denean, eta saltzailea ondasun horien salmentan arit-
zen den enpresari bat denean.

BERME EPEA
Berme epea da hura zeinetan saltzaileak produktuak azal dit-
zakeen gabeziei arreta ematera derrigortuta dagoena. Epe
horretatik kanpo ez da derrigorrezkoa matxura horiei arreta
eman.
Epe hau 2 urtetakoa da produktua eskuratu zenetik. Kontrakoa
frogatzen ez bada, emate data, faktura edo tiketan azaltzen
dela uste izango da.  

Bigarren eskuko artikuluen kasuan, epea era berean bi
urtetakoa da, baina kontratuak berme hori urtebetera mugatu
ahal izango du.

Akatsak komunikatzeko epea bi hilabetetakoa da haien
berri izaten denetik. Epe hau betetzen ez bada,  bermatzaileak
ezin izango dio haren erantzukizunari uko egin, baina era
berean ez da epe horretan atzerapenak egindako balizko kal-
teen erantzule izango.

AKATSAK
Kontsumitzailearen aurreko erantzukizuna erositako ondasu-
naren edozein gabeziagatik (ez matxurak bakarrik) sortzen
dira:

1. Saltzailearen deskribapenerari ez lotzeagatik edo kont-
sumitzaileari aurkeztutako berezitasunak ez izatea.

2. Orokorrean egokia ez izan era berberako produktuak

zuzentzen diren erabilerarako.
3. Kontsumitzaileak eskatutako erabilera berezietarako

egokia ez izatea, berak hala eskatu duenean eta saltzaileak
eskaera hori onartu duenean.

4. Mota berberako produktu baten ohiko prestazioak eta
kalitatea ez azaltzea, bere natura eta bere ezaugarriei buruz
egindako publizitatea kontuta hartuz.  

                                                                                                                                                                                                                EKA/OCUV

Kontsumitzaileek erosten dituzten produktuek pairatzen dituzten matxurak ohiko erreklamazio jatorriak izaten dira. Ustekabeko matxurak, azalpenik gabeko apurketak edo

bakarrik iragarritako ezaugarri edo funtzioekin betetzen ez dela, besterik ez, dira kontsumitzaileak erreklamatzeko dituen zergatiak. Baina erosleak eduki ditzakeen zalant-

zak asko izan daitezke: Zein da berme epe minimoa? Zeintzuk dira aldarrikatu ahal ditudan eskubideak? Zeintzuk dira behar ditudan frogak? Noren aurrean aurkeztu behar

dut erreklamazioa, saltzailea edo ekoizlearen aurrean? Zenbat denbora iraun behar du konponketak gehienez? Eta konpondutakoa berriro matsuratu egiten bada? Zer da

merkatal bermea? Kontsumitzaile eta erabiltzailearen arteko kontratatze arloen barruan diziplina honek duen berebiziko garrantziak, erosleek euren eskubideen berri izate-

ra eta, batez ere, euren eskubideak urratuta sentitzen dutenean erreklamazioak jartzera zuzentzen du.
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KONTSUMITZAILEAREN AUKERAK
Produktuak aipatutako akatsen bat azaltzen badu, kontsumit-
zaileak eskatu ahal izango du, ordena honetan: 

1. Produktuaren konponketa, doakoa eta arrazoizko epe
batetan egina izango dena. Konponketaren ostean berriro
matxuratuko balitz, matxuratutakoa bermatuta geratuko litza-
teke gutxienez 6 hilabete gehiagoz. Konponketaren ondoren
kontratuan azaltzen zenarekin oraindik bat ez badator, ordez-
kapena, salneurriaren beherapena edo kontratuaren amaiera
eskatu ahal izango da, araudiaren aurreikuspenen arabera.  

2. Produktuaren ordezkapena ezaugarri berberak dituen
batengatik. Eskaera hau bakarrik burutu ahal izango da kon-
ponketaren kostua neurriz kanpokoa azaltzen denean. Neurriz
kanpokotzat hartzen da saltzaileari arrazoiz kanpoko kostuak
inposatzen bazaizkio produktuaren balioa kontutan hartuz,
matxuraren tamaina, eta kontsumitzailearentzat eman daitez-
keen eragozpenak.

3. Kontratua bertan behera uztea. Konponketa eta ordezka-
pena ahalbidetzen ez duten gabezien aurrean bakarrik eskatu
ahal izango da, edo hauek zentzuzko epe batetan burutuak
izan ez direnean edo eragozpen handirik gabe eroslearentzat.

4. Beherapena salneurrian. Kontratuaren amaiera ordez-
katzeko irtenbide alternatiboa da; beherapena proportzionala
izango da merkatuan produktuaren balioarekin alderatuta.

AKATSEN ERANTZULEA
Bezeroak erositako produktuaren gabeziengatik kontsumitzai-
learen aurrean erantzun behar duena beti ere saltzailea da,
nahiz eta kontsumitzailea ekoizlearen zerbitzu teknikoarenga-
na ere zuzen daitekeen. Hala ere, kontsumitzaileak ekoizlea-
ren aurka erreklamazioak jar ditzala ahalbidetzen da zenbait
kasuetan, zeinetan saltzailearengana jotzea ezinezkoa edo
oso zaila den. 

MERKATAL BERMEA
Era gehigarrian, kontsumitzaileari merkatal bermea izenekoa
eskaini ahal zaio. Berme honek ezin du inoiz berme legalak
aurreikusitako minimoak kaltetu edo gutxietsi.

Era horretako bermerik onartzen bada, idatziz emango zaio
kontsumitzaileari, bermatutako zerbitzua edo ondasuna adie-
raziz, bermatzailearen izena eta helbidea, bermearen epea,
gehigarrizko eskubideak eta erreklamazio bideak.

• Produktu berri guztiek 2 urteko bermea dute
eta bigarren eskuko produktek urtebetekoa
_________________________________________

• Produktua akastuna bada, kontsumitzaileak
lau aukera ditu: konponketa, ordezkapena,
kontratua bertan behera uztea eta beherapena
_________________________________________

• Kontsumitzailearen aurreran erantzulea
saltzailea da, eta, beharrezkoa bada, harekin
batera ekoizlea ere bai
_________________________________________
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NOLA AURKEZTU
ERREKLAMAZIOA

Berme kontuetan, ez betetzea dela eta, erreklamazio
prozesua hasiko da beti ere saltzaileak, arrazoia edo-
zelakoa izanda, uko egiten badio kontsumitzailearen
eskaera onartzeari eta honek bere eskaera onartua
izan dela uste badu.  

Hipotesi hauetan, saltzaileari zuzendutako erreklamazio
idazkia edo erreklamazio orri baten bitartez hasi ahal
izango da. Erreklamazio orria aurkezten bada, kontsumit-
zaileak data eta kexaren aurkezpenaren zergatia egiaz-
tatzen duten zigilatutako kopia bat gorde behar du; pos-
taz bidaltzea erabakitzen badu, bitarteko frogagarri
(burofax edo baliakiderik) bat aukeratu behar izango du.

Erreklamazioa kontutan hartzen ez bada, bide judizia-
letik kanpoko prozedurari hasiera ematen zaio, bere kont-
sumitzaileen elkarte zein kontsumitzailearentzat informa-
ziorako bulego (udal zein erkidegoko) publikoaren bidez
bideratu ahal izango dena, edo kontsumo arbitrajea eska-
tuz. Arbitraje hau istiluen konponketarako bidea boronda-
tezkoa da, bide judizialaren antzekoa, zeinen ebazpenak
aldeek derrigorrez bete behar dituzten. Prozedura oso
erraza, doakoa, eta abokaturik gabekoa da.

Azkenik, aipatutako bideekin etekinak lortzen ez badi-
ra, kontsumitzaileak dagokion prozedura judizialari hasie-
ra eman ahal izango dio, bide bakarra pairatutako kalte-
engatik ordainak lortzeko eta  bere eskubideak
berreskuratzeko. Horretarako beharrezkoa izango da
abokatu eta prokuradore baten partehartzea, zeinek  pro-
zedurak zuzentzeaz arituko diren. Hala ere, erreklama-
zioaren zenbatekoa 2.000 eurotik baino handiagoa ez
bada, ez da abokatua eta prokuradorerik behar izango.
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                                         UPV / EHU

Maite Garaigordobil Euskal Herriko
Unibertsitateko Ebaluazio Psikologi-
koko katedradunak zuzendutako tal-
deak hainbat urte eman ditu ikasge-
letan lan egiten handitzen doan
arazo hori ebaluatu eta aztertzeko.
Ikerketa horren ondorioz, esku hart-
zeko programa bat sortu da Interne-
ten bidezko eskola-jazarpena saihes-
tu eta murrizteko: 'Cyberprogram 2.0'
(Pirámide argitaletxea, Madril, 2014).
Programa hori aurreko ikasturtean
ezarri zen Gipuzkoako hiru ikastetxe-
tan. Guztira, Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako 13 eta 15 urte arteko
176 nerabek (%48 mutilak eta %56,2
neskak ziren) parte hartu zuten
horretan.

Lagin osotik 93 parte-hartzaile
bost talde esperimentaletan banatu,
eta beste 83k lau kontrol talde osatu
zuten. Ebaluazio esperimentalean
lortutako emaitzek egiaztatu dute
‘Cyberprogram 2.0’ tresna eraginko-

rra dela berdinkideen arteko edozein
motatako indarkeria saihestu eta
murrizteko. Horrela, esperientzia
gauzatu ez duten nerabeen aldean,
egiaztatu da hori egin dutenen artean
bai ‘aurrez aurreko’ bai Interneten
bidezko eskola-jazarpeneko erasot-
zaileen ehunekoa txikitu dela eta
jokabide sozial positiboak, enpatia
edo autoestimua handitu direla.

“Programa horren bidez, neurri
handian landu ditugu horiekin bikti-
menganako enpatiaren gaia eta
behatzaileek egoera horiek salatzeko
daukaten gaitasuna. Berdinkideen
arteko edozein motatako indarkeria
ikusten duen pertsona mugiarazten
saiatzen gara, isilik gera ez dadin eta
egoera sala dezan, helduok jardun
ahal izateko. Horiekin lan egiten
dugu, salatzen duena, txibatoa gabe,
ikaskide solidarioa dela konturatu
daitezen. Baina asko beldur dira, eta
isildu egiten dira” azaldu du Maite
Garaigordobilek.

Programa Garaigordobil irakasle-

Indarkeria finkatu egin da, eskoletako jolastokietan ez ezik, sare
sozialetan ere bai. Bertan perbertsioa neurri handian nabarment-
zen da, anonimatuaren atzean babestuta. Irainak, jazarpena, bel-
durra… eskola-jazarpena eta Interneten bidezko eskola-jazarpena
zehazten duten ezaugarrietako batzuk dira. Bi gaitz sozial horiek
ondorio larriak dakartzate biktimarentzat muturreko kasu batzue-
tan, suizidioa ere eraginda. Baina, berdinkideen arteko indarkeria-
ren ondorio negatiboenak eta larrienak biktimengan agertzen
diren arren, erasotzaileentzat eta behatzaileentzat ere ondorio oso
kaltegarriak ditu.

IInntteerrnneetteenn  bbiiddeezzkkoo
eesskkoollaa--jjaazzaarrppeennaarreenn
aauurrkkaakkoo  pprreebbeennttzziiooaa

IInntteerrnneetteenn  bbiiddeezzkkoo
eesskkoollaa--jjaazzaarrppeennaarreenn
aauurrkkaakkoo  pprreebbeennttzziiooaa

Maite Garaigordobil

EHUko irakasleak

sortutako taldeak

programa bat egin du

Interneten bidezko

eskola-jazarpena

sahiestu eta murrizteko:

‘Cyberprogram 2.0’.
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aren taldeak bi ikasturtetan (2011-
2013) egindako azterlanean oinarrit-
zen da. Euskal Autonomia Erkidego-
ko ikastetxe publikoetan zein
pribatuetan Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza eta Batxilergoa egiten
zituzten 12 eta 18 urte arteko 3.026
ikaslek (%48,5 mutilak eta %51,5
neskak ziren) parte hartu zuten. Iker-
ketak ‘aurrez aurreko’ lau jazarpen
mota (fisikoa, ahozkoa, soziala eta
psikologikoa) eta Interneten bidezko
eskola-jazarpeneko 15 jokabide
(pasahitza lapurtzea, norbaiten lekua
hartzea, dei eta mezu iraingarriak...)
ebaluatzen zituen.

Lortutako datuek adierazten dute
azken urtean gazteen %83,7k esko-
la-jazarpeneko egoeretan esku hartu
dutela: horietatik %39,2 biktimak
ziren, %38,4 erasotzaileak eta %79,5
behatzaileak. Halaber, ikerketak jaki-
narazi du hiru biktimako bi erasotzai-

leak zirela. Interneten bidezko esko-
la-jazarpenari dagokionez, azterla-
nak adierazi zuen gazteen %69,8k
Interneten bidezko eskola-jazarpene-
ko egoeretan nolabait esku hartzen
zutela: %30,3 biktimak ziren, %15,5
erasotzaileak eta %65,1 behatzaile-
ak. Halaber, egiaztatu da hiru bikti-
mako bat erasotzailea zela.

“Gizarteak ez die erantzun egokia
ematen egoera horiei. Kasu bat ant-
zematen denean, askotan biktimak
dira ikastetxetik alde egin behar
dutenak, ez baita lortzen arazoa kon-
pontzea. Eskola-jazarpeneko eta
eskola-jazarpenaren aurkako proto-
kolo eta prozedura asko daude,

baina, egia esan, ez da lortzen indar-
keriazko jarrerak gutxitzea, ezta
behatzaileek salatzea ere. Mezu bat
daukat erasotzaileen eta behatzaile-
en gurasoentzat: beren seme-alabek
ere ondorio negatiboak jasotzen
dituzte; izan ere, egoera horietan
parte hartzea oso kaltegarria da nor-
tasuna garatzeko. Denak dira galt-
zaile” nabarmendu du UPV/EHUko
Ebaluazio Psikologikoko katedradu-
nak. Kasu horietan, funtsezkoa da
familiaren eta eskolaren arteko lanki-
detza. “Ikasgeletan prebentzioa
garrantzitsua bada ere, familia funt-
sezkoa da, giza garapenean lehen
mailako sozializazio eremu garrant-

zitsuena baita. Erasotzaile baten
gurasoek biktimari eragindako kaltea
konpontzen lagundu behar diote, eta
ez dute esan behar jokabide desego-
ki hori ‘umeen kontuak’ direnik. Azter-
lan honetan egiaztatu dugu seme-
alabekiko afektibitate, maitasun eta
konpromiso handien eta arrazoizko
zigor, diziplina eta hertsaduraren
nahasketa heziketa eredu egokiena
dela; izan ere, erasotzaile gazteen
familietan maitasun, afektibitate eta
seme-alaben bizitzarekiko konpromi-
so urriak eta batzuetan zigor asko
daudela ikusi dugu”.

Gaur egun, Maite Garaigordobil
irakaslearen taldea 10 eta 12 urte

arteko gazteen arteko eskola-jazar-
pena eta Interneten bidezko eskola-
jazarpena aztertu, eta horiei buruzko
datuak biltzen ari da.
_____________________________

Aipamen bibliografikoa
-GARAIGORDOBIL, M. (2013):

Cyberbullying. Screening de acoso
entre iguales. Screening del acoso
escolar presencial (bullying) y tecnoló-
gico (cyberbullying). Madril: TEA.

-GARAIGORDOBIL, M. eta MAR-
TINEZ-VALDERREY, V. (2014):
Cyberprogram 2.0. Un programa de
intervención para prevenir y reducir el
ciberbullying. Madril: Pirámide.

_______________________

‘Cyberprogram 2.0’
tresna eraginkorra da
berdinkideen arteko

edozein motako indarkeria
saihestu eta murrizteko

_______________________

“Horiekin lan egiten
dugu kontura daitezen
salatzen duena ez dela
txibato bat, baizik eta
ikaskide solidario bat”

_______________________
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                                        EKA/OCUV

Movistar konpainiaren kontraten lan-
gileen greba dela eta, ehundaka era-
biltzaile (milaka izan litezke) hilabete
daramate telefonia finko eta Internet
gabe, horietatik gehienak Bizkaiko
Enkarterri eskualdean. Tokirik kalte-
tuena Güeñeseko Zaramillo auzoa
da, bertako l inea finko bakarra
Movistarrekoa delako. Baina Enkar-
terriko Kontsumitzailearentzako
Informazio Udal Bulegoetan (KIU-
Bak) eta EKA/OCUVeko bulegoetan
beste herri batzuetatik ere (Galda-
mes, Mungia...) galdera eta kexa
mordo bat jasotzen ari da. 

Langile guztiek grebarako duten
eskubideari errespetutik eta erabilt-
zaileen eta kontsumitzaileen intere-
sak defendatzeko dugun arduratik,
EKA/OCUVek Movistarri, kontratei
eta langileei ahalik eta lasterren
akordio batera heltzeko deia luzat-
zen die oinarrizko zerbitzuak diren
telefonia finkoan eta Interneteko
konexioan eten larri eta luzeegi honi
amaiera emateko.

Zerbitzu horien fakturaketari
dagokionez, Movistarrek ez lituzke
kobratu beharko funtzionatu ez duten
(oraindik hala jarraitzen dute) telefo-
nia finko eta Interneteko hileroko tari-
fa finkoak.

Egingo balu (hurrengo faktura
heltzean jakingo da hori), kaltetutako
bezeroek eman gabeko zerbitzuen-
gatik ordaindutako diruaren itzulpena
eska diezaiokete eta eskatu beharko
liokete Movistarri. Erreklamazio
horiek KIUBetan, Kontsumobideko
bulegoetan edota kontsumitzaile
elkarteetan aurkez daitezke. Horiei
Movistarrek erantzun zuzena eman-
go ez balie, erreklamazioak seguras-
ki Kontsumoko Arbitrajean ebatziko
lirateke, konpainia hori Euskadiko
Kontsumoko Arbitraje Batzordean
atxikita baitago.

Kalte-ordainezko eskaerak
Telefonia finkoan eta Interneten moz-
keta luze honek era guztietako era-
gozpen eta kalte ekonomikoak zein
moralak eragin dizkie Movistarreko
bezero askori, eta dagoeneko kalte-

ordainezko eskaerak prestatzen ari
dira. Enkarterrietako KIUBetara eta
EKA/OCUVera heltzen ari diren kont-
sulten artean (aurre-erreklamazioak)
egoera oso serioak daude: haien
etxeetan bakarrik bizi diren adineko
pertsona askok ezin dituzte erabili
larrialdietarako “teleasistencia” dis-
positiboak; kurtsoak jarraitu ezinean
edota azterketak egin ezinean hila-
bete daramaten urrutizko ikasketak
(UNEDen, adibidez) burutzen ari
diren ikasleak; bere ohiko lana egin
ezinean (edo oso era mugatuan)
dauden saltokiak eta enpresa txikiak;
lanpostua galdu dutela dioten pertso-

nak... 
Honelako kalteak pairatzen ari

diren Movistarreko bezeroei
EKA/OCUVek gure elkartera, KIUBe-
tara edo Kontsumobidera jotzea
gomendatzen die litezkeen kalte-
ordainezko eskaerak aurkezteko
aukera baloratzeko, zeinetan jasota-
ko kaltea ekonomikoki neurtu eta

ahal den neurrian frotatu behar den.
Kalte-ordainezko eskaerak ez dira

kontsumoko erreklamazioentzako
bide berberetan egiten. Justiziako
epaitegietan aurkeztu behar dira.
Ekimen hori doakoa da 2.000 euro
arteko eskaerentzat. Hortik gora,
auzi-jartzaileak abokatua eta proku-
radorea ordaindu behar ditu.

Movistar-Enkarterri jazoera: Eman gabe
utzitako zerbitzuengatiko erreklamazioak
eta kalte-ordainezko eskaerak

EKA/OCUVek maiatzaren 22an zabaldutako prentsa-oharra 

_______________________

Movistarrek ez lituzke
funtzionatu ez duten

zerbitzuen hileroko tarifa
finkoak kobratu beharko

_______________________

Kalte-ordainezko eskaerak
Justiziako epaitegietan

aurkeztu behar dira
_______________________
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    José Luis Segura, EKA/OCUVeko Prentsa arduraduna

Otsailaren hasieran, merkataritzan euskararen erabilpena
bultzatu nahi duen (bermatu behar zuen) Kontsumitzaileen
eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei Buruzko 123/2008ko
Dekretuak izan duen eragina aztertu duen ikerketa baten
datuak aurkeztu zituen Eusko Jaurlaritzak. Merkataritzaren
arlo pribatuan, 2010ean indarrean sartu zen dekretu horren
batez besteko betetze maila %22an dago. Finantza entitateak
sailkapenean lehenak dira, %50rrarekin, eta supermerkatuak
azkenak, %1 lotsagarriarekin; saltokiak, %6 urri bat; energia-
ko enpresak, %7.

Oso emaitza eskasa da %22 hori, benetan etsigarria. Gai-
nera, dirudiena baino askoz urriagoa da benetako lorpena,
dekretuak (herritar bezeroei gazteleraz zein euskaraz arreta
ematera behartzen duena, ahozkoa, idatzizkoa, tele-
fonoz, publizitatean...) ez baitio Euskadiko merkatarit-
za osoari eragiten, interes orokorreko zerbitzuen hor-
nitzaileei (energiako enpresak, telekomunikaziokoak,
banka, garraio publikoa...) eta 15 langiletik gora edo
400 metro karratutik gora dituzten saltokiei baino ez;
eta saltokien kasuan ez Euskadi osoan, soilik hiru hiri-
buruetan eta %33 biztanle elebidun duten udalerrie-
tan.

Muga eta gabezia horiekin jaio bazen ere, merka-
taritzan euskararen erabilpena bultzatzeko (“bermat-
zeko”) legezko lehen saiakera serioa izan da Ibarret-
xeren Gobernuak sortu zuen dekretu hau, haren
ezarpen eremuak eta eragina zabalduz joan zitekeen
abiapuntu bat behintzat. Tamalez, euskaltzale asko-
ren iritzian nahiko herren hasi ez ezik, Patxi Lópezen
legegintzaldian ea erabat indargabetuta geratu zen
dekretua: 2012ko otsailaren 9an, PSE, PP eta Upy-
Dren botoekin, Eusko Legebiltzarrak dekretutik arau-

hausteengatiko zehapenen atala kentzea onartu zuen. 
Kontseiluak, Behatokiak eta EKA/OCUVek gogor kritikatu

genuen erabaki hura batera zabaldutako prentsa-ohar batean.
“Euskararen normalizazioan atzerapauso handi bat eman du
Eusko Legebiltzarrak” zuen titulua. Idazki haren argudio edo
mezu nagusia hauxe zen: “Legeak, edozein eremutan, agint-
zaileak eta hertsatzaileak dira berez: beharrak ezartzen dituz-
te eta horiek betetzen ez dituztenentzako zehapenak ere bai.
Zigor atalik gabe, ezartzen dituzten beharrak betetzea boron-

datearen esku utzita, legeak ez dira lege, gomendio hutsak
baino. Zehapenik gabe, paper busti bihurtuko da dekretua.
Are okerrago, benetako betetzea eta benetako eragina izan
zitzakeen beste dekretu bat ekiditeko baino ez du balio izango
oraingo dekretu indargabetuak”.

Denborak arrazoia eman digu. Horra hor aipatu emaitza.
Hori ezagututa, Kontseiluak diagnostiko hura errepikatu du:
“Argi geratu da dekretua, dagoen bezala, ez dela juridikoki
baliozkoa hizkuntza eskubideak bermatzeko”. “Isunik gabeko
hizkuntza dekretu batek ez du balio”.

Ildo berean, martxoan, EH Bilduk isunen atala berreskurat-
zea proposatu zuen banka, energia eta telekomunikazio arlo-
etako enpresa handientzat. Berriro kale. Dekretua indargabe-
tu zuten alderdiak, eta orain haiekin batera EAJ-PNV ere,
zigorren aurka daude. ‘Ez inposatu, ez galarazi’ da EAJ-

PNVren printzipioa euskararen sustapenean. Polita
da. Baina eraginkorra? Gai honetan, orain arte
behintzat, oso gutxi. Dekretu (lege) batez ari garela
gogoratu behar da, ez jarrera onetako kode edo
borondatezko akordio bati buruz. Inork imagina leza-
ke zigor atalik gabeko lege bat trafikoan, zergetan,
lan-harremanetan, pertsonon edo ondasunen aurka-
ko delituetan? 

Eusko Jaurlaritza konbentzituta dago merkatarit-
zan euskararen sustapenerako elkarlana eta pizga-
rriak (EKA/OCUV horrekin ados) direla bidea, bide
bakarra. Eta hurrengo bi urtetan ahalegin horretan
gogoz arituko dela iragarri du. Ea oraingo honetan
denborak berari arrazioa ematen dion eta guri kendu.
Ikerketaren balorazio batekin erabat ados gaude
Eusko Jaurlaritzarekin: merkataritzaren arlo pribatuan
(euskara erabiltzeko) faktorerik eraginkorrena beze-
roen eskaera da. Eska dezagun ba euskaldunok eus-
kara, euskaraz.

Euskara merkataritzan, mantsoegi dekretu herren baten eskutik

______________________________________

Merkataritzaren arlo pribatuan euskara
erabiltzeko faktorerik eraginkorrena

bezeroen eskaera da. Eska dezagun ba
euskaldunok euskara, euskaraz
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                                                                           EL CORREOn argitaratua (2105-03-24an)

Bikote bilbotar batek eskatutako mailegu bati buruz Errioxako Entzutegi Probintzia-
laren ebazpen batek dio zigorra ezin dela leundu, baizik eta kendu eta ordaintzeke
dagoen printzipala soilik exijitu.

Errioxako Auzitegi Probintzialak eman berri duen ebazpen batek ezarri du ordaingabeko mailegu
batengatik finantza entitate batek Bizkaiko bikote bati kobratu nahi zion %19ko atzerapen-korri-
tua ez dela ordaindu behar abusuzko klausulatzat jo delako. Ebazpena berri ezohikoa da 2015ko
urtarrilaren 21ean Europar Batasuneko Justizia Epaitegiak eman zuen sententzia batean oinarrit-
zen delako, zeinek ezarritako muga bat (diruaren korritu legalaren hirukoitza) gainditzen duen
atzerapen-korritu bat epaile espainiarrek birkalkulatu edota leundu ahal dutela agintzen duena.
Baina, hala eta guztiz ere, abusuzkotzat jotzen bada klausula hori, baliogabekoa izango da,
‘zero’an geratuko da eta, horrela, mailegu-hartzaileek printzipalari eta ohiko korrituei soilik egin
beharko diete aurre.

Kasu hau EKA/OCUV kontsumitzaileen elkarteko Iñaki Velasco abokatuak lagundutako Bilbo-
ko semar-emazte bati dagokio. Ibercajarekin mailegu pertsonal batzuk hartu zituzten eta krisia
heldu zenean horien zenbateko orokorrari (18.000 euro) aurre egin ezinean geratu ziren. Proze-
su luze baten ostean, zordunek ordaindu gabeko kuotak itzuli zituzten, baina finantza entitateak
5.500 euro gehiago eskatu zien atzerapen-korrituengatik.

Kontu polemikoa
Bilboko bikote honek Haroko Lehen Instantziako epaitegi batean bankuaren eskaeraren aurka
egin zuen abusuzko korritua zela argudiatuz. Baina epaileak ez zion arrazoia eman aurka-egite
hura une hartan (ondasun ejekuzioaren osteko korrituen-likidazioaren fasean) aurkeztezina zela
esanaz. Errioxako Entzutegi Probintzialak, aldiz, jaramon egin die auzi-jartzaileei, gaia polemi-
koa dela onartu badu ere.

Epaitegi batek ebatzi du maileguen atzerapen-korritua
baliogabetuko dela abusuzkoa jotzen bada
• Errioxako Entzutegiak dio epaileek abusuzko
klausula baliogabetu behar dutela antzeman ahala

• Epaitegi arrunt batek bezeroen aurka-egitea atzera
bota zuen hura aurkezteko unea ez zelakoan

EKA - Irabazitako auziak - EKA - Irabazitako auziak - EKA - Irabazitako auziak - EKA - Irabazitako auziak - EKA - Irabazitako 
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EKA - Irabazitako auziak - EKA - Irabazitako auziak - EKA - Irabazitako auziak - EKA - Irabazitako auziak - EKA - Irabazitako 

Errioxako Entzutegia Probintzialak epaileek abusuzko
klausula bat ezagutu bezain laster baliogatebu behar dute-
la agindu du, ekintza horretarako eperik zehaztu gabe. Hori
dela eta, Ibercajako bezero bilbotar hauen kasuan (hala
esan du Entzutegiak) klausula inoiz ipinigabetzat jo behar
da, polizan zehaztutako atzerapengatiko %19ko korritutik
behera bestelako birkalkulorik egin behar gabe. 

Izapidean, Errioxako Entzutegiak Europar Batasuneko
Justizia Epaitegiaren ebazpenak kontuan hartu ditu. Lehe-
nak, 2013ko martxoaren 14an emanda, espainiar Estatuko hipoteken legedia berregitea agindu
zuen Europar Batasuneko abusuzko klausulei buruzko direktibarekin bat egiten ez zuelako. Iñaki
Velasco abokatuak argitzen duenez, erreforma horretan korritu altuegi bat bingundua edo birkal-
kulatua izateko aurkera sartu zen indarrean, beti ere diruaren interes legalaren hirukoitzaren
mugaraino. Hala ere, Errioxako epaileek Europako Epaitegiak joan den urtarrilan emandako

beste epai bati jaramon egin diote. Epai horrek dioenez,
Estatu bateko legediak diruaren interes legalaren hirukoit-
za gainditzen dituzten atzerapen-korrituak leuntzeko auke-
ra onartzen badu ere, epaile batek kontratuaren klausula
horren ustezko abusuzko izaera azter dezake. Eta gehie-
gizkoa dela erabakitzen badu, erabat indargabetu edo
baliogabetu dezake.

“Auto horren ondorioz, finantza entitateek abusuzko
korritu horiek exijitzeari utzio beharko liokete”, esan du

Iñaki Velaskok. Horrela egingo ez balute, ebazpen judizialak beste aukera bat zabaltzen die
honelako eskaera abusuzkoei erantzun beharrea aurkitzen diren zordunei: ohiko kuotak besterik
ez itzultzea. Dena dela ere, EKA/OCUV ez da horretan gelditu eta mailegu azkarrak ematen
dituen entitate baten ohiko interesen aurka beste demanda bat aurkeztu du gehiegizkotzat kot-
zen dituelako.

Bilboko senar-emazte bati Ibercajak eman zion
maileguak %19ko korritua zuen atzerapenagatik, eta

Entzutegiak klausula hori erabat baliogabetu du
________________________________________

Iñaki Velasco: “Finantza entitateek abusuzko interes
horiek exijitzeari utzi beharko diote”

________________________________________

       



EKA/OCUV       

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

Gipuzkoa
Donostia
Paseo de Los Fueros, 5. 
entresuelo, D bulegoa
943 423 993
urkoadonostia@eka.org

Irun
Fueros, 2. eskuma
943 632 194
acubi@kontsumo.net

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

______________________________

Komunikazioa
944 150 050
ekainfo@eka.org

EKA aldizkariak
Kontsumobideren
eta Bizkaiko Foru

Aldundiaren
diru-laguntza
jasotzen du

               


