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Honek ez dau konponbiderik
a (II)
… “alargascencia”

Mezu hau “Honek ez dau konponbiderik” izenburua dauan aurrekoaren jarraipena da.

Iraupena / Aurre egitea

Birziklatze, murrizte eta berrerabiltzeaz harago:
Hiru jarduera honeetatik harago doazan proposamenak
dagoz; ‘ekonomia zirkularra’ deitutakoa da bat. «Ekonomia
zirkularrean, produktu eta materialen balioak ahalik eta
denpora gehien irauten du; hondakinak eta baliabideen
erabilera kopuru txikienera murrizten dira, eta baliabideei
iraunarazi egiten jake ekonomian dalako produktu batek
baliagarri izateari izten deutsanean, behin eta barriro
erabili ahal izateko eta balioa sortzen jarraitzeko» 8.
‘Erauzi – ekoiztu – kontsumitu – erabili – bota’ ekonomia
linealaren aurrean, ekonomia zirkularrak izadiko
baliabideen eta energiaren kudeaketatik ikasi eta
produktuaren diseinutik bertatik erauzketa eta hondakinen
sorrera murriztea helburutzat dauan eredura igarotzea
proosatzen dau. Gizakiok gara zaborra sortzen dauan
izadiko elementu bakarra. Zientzialari independenteen
talde baten partaidetzaz oraintsu egindako NBE
Ingurumena txostenaren arabera, «ekonomia zirkularrak
hondakin industrialen %80 eta %99 bitarteko murrizketa
ekarriko leuke hainbat sektoretan, eta isurketen %79 eta
%99 bitartekoa»9 . Horren haritik, Europar Batzordeak
«Ekonomia zirkularrerako jardunbide» barria onartu
barri dau (2020ko martxoa), «ekoizpen eta kontsumo
jarraibideak aldatzea proposatzen dauan» «Europako
Hitzarmen Berdea»10 dalakoaren osagai nagusi lez:
8 https://www.economiasolidaria.org
9 Nazino Batuen ingurumen-egitaraua“Re-defining Value – The
Manufacturing Revolution”
10 Europar Batasuna, “Un Pacto Verde Europeo”, 2019.eko abenduaren 11.
Idazki osoa jadesteko, hemen.

Aurreko mezuan aurkeztutako errealidadeari aurre
egin eta itxaropenari-Jorge Riechmanek «itxaropen
kontrafaktikoa» deitzen dau- eutsi eta itxaropena
sustatu egin behar dogu. Egunez egun aurre egitea
posible eta beharrezkoa da, hau da, ekonomia
kapitalistaren eta nagusi dan ekonomizismoaren
estrategia eta ondorioei aurre egitea. Holan,
zaharkitzearen aurrean, ‘alargascencia’ sortzen
da. ‘Alargascencia’ deitutakoak bat egiten dau
erabili eta botatearen ekonomiari aurre egin gura
deutsen proposamenei, esate baterako: kontsumo
arduratsua, gogoari eustea eta urritasuna. Dana
aukeratu daikegula pentsatzeari itzi.

Ekonomia zirkularra?
«Ekonomia zirkularrerako
jardunbide barriak ahaldundutako
kontsumitzaileen ekonomia lehiakor
eta klimari dagokionez neutroa
garatzeko bidea erakusten dau»11 .
Baina beste hainbat elementurekin
gertatzen dan lez, garia lastotik bereizi
egin behar dogu, eta ekonomia
zirkular deitutakoa irudi-zuriketarako
noiz erabiltzen dan ikusi12. Batzuen
ustez, «Europako Hitzarmen Berde»
hau, kapitalismoa ‘ekologizatzeko’
eta kolonialismo barria bultzatzeko
estrategia baino ez da. Horregaitik
ezinbestekoa da dalako ekonomia
zirkular honetan ekonomia sozial eta
solidarioaren beste osagai batzuk
agertzea, hau da, enpresa edo erakunde
solidarioak aurkeztutako produktu,
zerbitzu, jarduera edo proposamenek
bizi-kalidadea hobetzea ekarri behar
dabe eta horregaitik edozein ekimenek
bardintasuna,
lana,
ingurumenjasangarritasuna errespetatu behar
dau.
11 Europar Batasunaren prentsa-agiria (2020.eko martxoak 11).
Egitasmoaren laburpena, hemen.
12 PEIRÓN, Montse, “Economía circular: tan seductor el horizonte como
el término”El diario.ez, 2019.eko apirilak 1.
13. Asad Rehmanen aitatutako artikulua		
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Amigos de la
Tierra agerkariaren
orrialde honetan,
zaharkitzearen
aurka borrokatzen
daben lekuak
jasoten dituan
mapa aurkituko
dogu:
https://www.
alargascencia.org/es/listindexed-business.

Esperientziak
3

2
Ekonomia Sozial
eta Solidariorako
Berreskuratzaileen
Espainiako Alkartearen
http://www.aeress.org/)

orrialdean informazino
eta baliabide ugari
dago, besteak beste
kalkuladora soziala,
berrerabiltzeari
lotutako gizarteko eta
laneko onurak neurtu
ahal izateko.

Zaragozako
Le damos
la vuelta
esperientziatik
bereziki gertu
http://ledamoslavuelta.
com/proyecto/

4
Merkatu soziala
dalakoaren
orrialdean be
ezagutu daitekez
ekoizpen eta
kontsumo
arduratsuaren
esperientziak.
http://www.
mercadosocial.net/

5

Ekonomia
solidarioaren
atarian beste
hainbat egitasmo
aurkituko dogu:
https://www.
economiasolidaria.org/
taxonomy/term/3562

(https://calculadorasocial.
aeress.org/).

Hausnartzeko eta jarduteko
Egia da ingurumenaren gaiaren inguruan gero eta
kontzientzia handiagoa doguna. Arrasto ekologikoa, berotze
globala, planetaren muga materialak… eta antzeko berba
eta esamoldeak ez jakuz arrotz egiten. Kontzientziatze
honek aldaketa orokor eta partikularrak eragin behar
ditu gure ekonomian, energia-, elikadura-, mobikortsun-,
hondakin-kudeaketan…
Idazkian, libururen bat eta hainbat artikulu eskaintzen
dogu horren inguruan hausnartzeko. Ondo legoke danona
dan etxea zaintzearen inguruko Frantzisko aita santuaren
«Laudato si’» entzilkika eta «Cuidar la Tierra, cuidar la
Vida» Papiro agerkariaren 232. ale monografikoa barriro
irakurtea.
Zeure bizimoduaren alderdi zehatz batzuk aztertu. Honi
dagokionez, erraza da esloganen eraginez jardun eta jarrera
errazetan jaustea. Birziklatzea, murriztea baino errazagoa
da, baina, dana dala, ez deutsagu egiteari itzi behar. Gure
jardueren edo jarreren inguruan hausnartu beharko
geunke, eta gure hurrengo urrats indibidual eta kolektiboa
zein izan daiteken geure buruari galdetu. Gitxiago edo
kontzientzia gehiagoz kontsumitzea, nire botoa aldatzea
edo nire “alderdia” ideiaz aldatzeko konbentzitzea baino
errazagoa ete da? Eta herri ekimeneko lege-ekimena egitea,
etxetresna elektrikoen konponketarako ekodendaren
egitasmoari ekitea edo etorkinei lana emongo deutsen,
landa-eremua garatu eta ardien artileaz baliatuz isolagarriak
ekoizten dituan gizarte enpresa sortzea…?

Bideoak
1
2
3 “Economía Circular”

Amigos de la Tierra. “¿Qué es la alargascencia?”
“La economía circular - ¿Una transformación para todos?”

Zenbat hondakin sortzen dot?, gitxitzeko
gauza nintzateke?
Erropak edo beste kontsumo-ondasunen bat
erosten dodazanean, konturatzen naz zelan,
non eta nork ekoiztu dauan, iraunkorra dan
ala ez, osagaiak konpontzeko edo aldatzeko
aukera emoten dituan ala ez…?
Ezagutzen dot erropak, oinetakoak, etxetresna
elektrikoak… konpontzen dabezan dendak eta
joaten naz horreetara?
Ezagutzen dot, ekonomia sozial eta sozialaren
barruan, ekonomia zirkularra bere egiten
daben edo gai honetaz arduratzen diran
enpresa edo alkarterik? Arduraz kontsumitzen
dot eta beste batzuk be holan jardutera
bultzatzen ditut?
Ze alderditan gitxitu edo mugatu daiket
kontsumoa eta hondakinen sorrera?
Parte hartuko neuke edo lagunduko neuskio
ekonomia sozial eta solidarioa, ekonomia
zirkularra bultzatzen dauan alkarteren bati?

Idazkiak
«Traperos de Emaús: Economía Circular... y Solidaria»
Gure bizitzak aldatu, gure mundua aldatzeko.
Gure aukera eta konpromiso eraldatzaileak
alkartean kontrastatzeko gida
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