
Ekologistak martxanen,sakonkilandu 
dugu kontsumoaren eta bizi dugun krisi 
ekosozial larriaren arteko harremana.

Baina nolako eragina du 
kontsumismoak GURE ZORIONEAN?

“Ezer ez dutenen bizi-maila hobetzea eta behar 
dutena baino askoz gehiago dutenen bizi-maila 
berekoia murriztea izan beharko litzateke 
egonkortasun ekonomikoa.Zer zentzu du hainbat 
gauza edukitzeak?”

“10.000  objektu  ditugu, bataz  beste; 
Navajo  indiarrek, aldiz,236”,  

JANE GOODALL

SERGE LATOUCHE

zorionareN  errezetakzorionaren  errezetak 

OHAR BATZUK: 

  KONTSUMISMOAK ZORIONETIK ALDENTZEN GAITU
ZEIN DA GURE PROPOSAMENA, INGURUNERAKO ERRESPETU HANDIAGOA 
DUEN ETA ERAIKITZAILEAGOA, ELKARLANEZKOAGOA,BIDEZKOAGOA ETA, 
AZKEN BATEAN, ZORIONTSUAGOA IZANGO DEN GIZARTE BATEAN BIZI 
AHAL IZATEKO?

Benetako giza beharrizanak zeintzuk dien ulertzea eta horiei 
lehentasuna ematea.Pertsonen artean elkar lanean arituz, 
naturarekin arminian egigongo den kultura bat sustatzea. 

Beharrizan faltsuak desmitifikatzea eta benetan merzi duenaren 
merkantilizazioa ekiditea. 

Etiketatea eta ingurumen-iraunkortasuna bezalakoa balioak landuko 
dituzten kontsumo proiektu kolektiboetan parte hartzea.Ikus IPC 
gidaren proposamenak:www.ingeniosdeproduccioncolectiva.org

Komunitatean harreman iraunkor eta osoak ezartzea;horrela, 
murriztu eginten dira bakardadea eta hortik eratorritako 
arazoak(depesioa,antsietatea eta abar) 

Gure astialdia komunitatearen proiektuak indartuko dituzten 
jardueretan inberttitzea, adibidez, hiri-ortuetan, auzokideen 
elkarteetan, gizarte-zentroetan edo denbora-bankuetan.

Besteak zaintzeari denbora eskaintzea, bereziki, pertsonarik 
ahulenak zaintzeari-nagusiak, umeak,aniztasun funtzional duten 
personak, migratzaileak-,eta,aldiberean,genero-ekitatean,horizontal
tasunean eta errespetuan oinarritutako harremanak sustatzea. 

Epe ertain eta luzerako pozgarriak lantzea,adibidez, 
adiskidetasuna,afizio bat,trebetasun bat ikastea... Bizitza 
konplexuago eta beteagoak eraikitzea.

Gure ekodependentzia indartzea, naturaz gozatzean eta 
iraunkortasunean oinarritutako bizimoduak eraikita.

www.ecologistasenaccion.org

www.ekologistakmartxan.org WWW.ECOLOGISTAKMARTXAN.ORG ekologistak martxan
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LYNN MARGULIS

Faktore kulturalek eragin handia dute zorionaren kontzeptuan.Hala ere, zoriona 
orokortu daitezkeen giza beharrizan finituak asebetetszean datza, eta nolabaiteko 
kontsetsua dago ideia horri dagokionez.Zeintzuk dira beharrizan horiek?Biziraupena, 
babesa, afektua, elkar-ulertzea, partaidetza, aisia,nortasuna, ezagutza eta askatasuna 
(hoiek dira, adibidez, Max Neef ekonomialari txiletarrak proposatzen dituenak).

Baina zeintsuk dira garrantzizkoenak, zorionari buruz ari garenean?:

Elkarrekin harremanetan jartzen garenean ado 
besteei so egiten diegunean, ispilu-neuronak 
direlakoak aktibatu egiten dira,Giacomo 
Rizzolatti neurozientzialak eta bestek 
diotenaren arabera.Neurona horiek 
elkar-uletzea,elkartasuna eta elkarlana errazten 
dute.Izatez, gizakia,altruista da 
jaiotzatik,Michael Tomasellok argudiatzen duen 
bezala; ingurune kulturala da jokabidea 
indibidualismorantz eralda dezakeena.

Ikerketak zaharrenak, Grant eta Terman estatubatuetarrek 
egindakoak,honako ondorio honetara heldu ziren: giza 
harremanen kalitatea da pertsonen zoriona lortzeko oagairik 
nagusiena.

Pertsona bakoitzaren zorionean eragina duten osagai 
garrantzitsuen artean aberastasun-maila dago, baina  he 
in batera arte bakarrik:behin aberastasun-maila jakin bat 
gaindituta, zorion-maila ez da areagotzen; haatik, behera 
egin dezake, Easterlinen paradoxak azaltzen duen bezala.  

Hainbat ikerketaren arabera, zoriontsuak izateko,beharrezkoa da gutxieneko maila 
ekonomiko jakin bat izatea. Baina, gainera, gutxieneko maila ekonomi ko horrekin 
batera,aberastasuna gizarte osoan banatuta egon behar da: pola rizazio ekonomikoak, 
hau da,gehienak pobrezian bizi diren bitartean aberas  tasunaren zati handi bat klase 
elitistya baten esku egoteak, gatazka handiak eta gizarte-tentsio ugari eragiten 
ditu,azkenean, guztiek pairatzen dituztena dituztenak

ZER DAKIGU ZORIONARI BURUZ?
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Maitasunaren funtsezko osagaia komunitatean eta aniztasunean baino ezin da landu. 

Bizitza elkarlanezko batasun sinbiotikoa da, bat egiten dutenei arrakasta  
izaten laguntzen  diena    

Kontsumoaren gizartea: ezerezez betetako ontzi miragarria. Balio zientifiko handiko 
asmakizuna,benetako beharrrizanak ezabatzen dituena, beharrizan artifizialak 
egokiro inposatuta.

VANDANA SHIVA

EDUARDO GALEANO

Beharrizanak etengabe,-
beharrizan faltsuak 

Kontsumoaren gizarteak gure hedonismoa 
harrotu egiten du, etengabe. Garaile, berezi, 
estatus handiagoko sentiarazten gaituzten 
produktuak eskaintzen dizkigu. 
Gizarte-sareetan, “ospetsuena” izateko lehia 
bilakatzen da kontsumoaren gizartea. Izatez, 
mugikorrek eta harreman digitalek bilatzen 
denaren kontrako efektua eragiten dute: 
ustezko komunikazioaren atzean, bakardade 
handia dago. Eta bakardadea zoritxarraren 
iturri nagusienetako bat da. 

Epe ertain-luzeetan ongizaterlk ez dakarki-
guten beharrizan faltsuak sortzea da 
kontsumo eredu honen bereizgarria.Eros-
teak une iheskor batez baino ez du asebe-
tetzen;atsekabearen sorgin-gurpila elikatu 
egiten du etengabe.

Indibidualismoa,zoritxarraren 
birusa 

Berizalekeria,Diogenes   sindrome: 
garrantzizkoena metatzea da

Kontsumismoak objektuak eta 
esperientziak konpultsiboki metatzea du 
bereizgarri nagusi: berehalako asebetetzea, 
batetik, eta gogobetegabetasun kronikoa, 
bestetik, hau da, ezerk ez dirudi nahikoa. 
Gure aisiaz gozatzeko, adibidez, 
merkaturatutako esperientzia eta 
jardueretara jotzen dugu, harremanei, 
partaidetzari, sorkuntzari edo 
adiskidetasunari lehentasuna eman ordez. 
Horrek diru-sarrera jakin batzuk eskatzen 
ditu, eta horretarako beharrezkoa da lan 
gehiago egitea, gero eta gehiago irabazi eta 
gero eta gehiago xahutu ahal izateko (behin 
eta berriz).

Money, money, money

Gizartekontsumistan,dena izan daiteke 
erosgai eta salgai. Gure bizitzen alderdi 
guztiak merkaturatzen diren 
bitartean,komunitatearen eginkizuna 
mespretxatu egiten da, bai eta elkarlana, 
kolektibitatea eta elkartasuna bezalako 
balioak ere.Eta horiexek dira,hain zuzen 
ere,Homo sapiensek espezie gisa izan duen 
arrakastaren sekretua.

Arinago,urrunago,gaztea-
go,ederrago..horiexek dira 
kontsumismoaren ”mantrak”

Kontsumismoaren bertigos,produktuen 
zaharkitze programatua,teknologia berrien 
berehalakotasuna...Horrek guztiak 
naturaren erritmoetatik eta komunitatea 
artikulatzen duten prozesu geldoetatik 
aldentzen gaitu.Abiaduraen kultur horrek 
frustrazioa eta nahigabea eragiten 
dizkigu,kontsumoren bidea, berehalako 
bide erraz hori, tinkotuz.

Gaztetasuna eta edertasuna,altxor.
Estereotipo bakar bat, pertsona guztien 
eskura ez dagoena eta segurtasun-eza eta 
atsekabea elikatzen dituena.Merkatuak gure 
konplexuak areagotu egiten ditu,ustez 
miragarriak diren produktuak saltzeko.
 

ZORITXAR KONTSUMISTA
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