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AURKEZPENA

UPMko Ekonomia eta Nekazaritza Politikako katedraduna; FAOko Zuzendariorde Nagusi ohia

ELIKADURAREN ETORKIZUNA MUNDUAN

José María Sumpsi Viñas 

Garapen Iraunkorrerako Helburuak (GIH), Nazio 
Batuen Batzar Nagusiak 2015eko irailean 

onetsita, nazioarteko komunitatearen asmo handiko 
agenda bat da (Agenda 2030), gizateriak gaur egun 
dituen erronka ugariei aurre egiteko, bai garapen-
bidean dauden herrialdeetan, bai garatutako 
herrialdeetan. Garapen Iraunkorreko Helburuen 2. 
helburua «Munduan gosea deuseztatzea» da. Iritzi 
orokorra da munduan dagoen goseak gaur egun 
oraindik irautea —821 milioi pertsona 2017an, 
FAOren kalkuluen arabera— gizarte honetako 
gaitz bat dela, eta horrek gobernarien etika falta 
erakusten du; izan ere, ez da ondo ulertzen hain 
gizarte aurreratuan, hainbeste ezagutza eta baliabide 
teknologiko izanda, oraindik ere hainbeste jende 
goseak egotea, baita gosez hiltzea ere. Baina, egia 
esanda, munduan gosea deuseztatzeko helburua oso 
konplexua da, alderdi asko aztertu eta landu behar 
baitira erabateko elikadura-segurtasuna lortzeko. 
Ez da kasualitatea FAOko Elikadura Segurtasunaren 
Mundu Komitearen aditu-taldean hainbat alorretako 
zientzialariak egotea: agronomoak, biologoak, 
biokimikoak, fisikoak, juristak, ekonomialariak, 
meteorologoak, edafologoak, nutrizionistak, 
ingeniariak eta politologoak. 

FAOren datuen arabera (SOFI, 2018), 2015ean 
munduan goseak dauden pertsonen kopuruak gora 
egin du harik eta 821 milioi pertsona izan arte, eta, 
beraz, gelditu egin da duela urte batzuetatik hona 
gosea murrizteko zegoen joera. Ez dago garbi 
geldialdi hori koiunturala den edo egiturazko joera-
aldaketa bat den, baina atzerapen horren bi kausa 
nagusiak munduko eskualde batzuetako gatazka 
armatuak eta klima-aldaketa dira, eta biak egitura-
faktoreak dira. Horren ondorioz, alarmak piztu dira, 
eta joera-aldaketa horri buelta ematen ez bazaio, 
Garapen Iraunkorreko Helburuen 2. helburua lortzea 
arriskuan egon daiteke. Horregatik, erabat zentzuzkoa 
da Mugarik gabeko Ekonomialarien txosten hau 
egitea, nazioarteko komunitatea gero eta kezkatuago 
baitago munduan dagoen gosearen aurkako borroka 
atzeraka egiten ari delako.

2009ko urrian, hainbat zientzia-alorreko zientzialari 
adituek goi-mailako nazioarteko konferentzia bat 
egin zuten FAOn gai honen inguruan: «Nola elikatu 
gizadia 2050. urtean». Konferentzia hartako ondorio 
nagusia izan zen 2050. urtean munduan 9.200 milioi 
biztanle izango direla, hiritarrak landatarrak baino 
gehiago, per capita errenta nabarmen handiagoa 
izango dutenak, eta, beraz, gehienbat hiritarra 
izango den, erosahalmen handiagoa izango duen eta 
ugariagoa izango den biztanleria hori elikatzeko, 
munduko elikagai-ekoizpena % 70 handitu egin 
beharko dela. Bigarren ondorio nagusia izan zen 
elikagai-ekoizpena handitzeko ahalegin hori garapen-
bidean dauden herrialdeetan egin behar zela batik bat, 
eta nekazaritza-produktibitatearen igoeran oinarritu 
behar zela (% 80), landutako azalera handitzean 
(% 20) baino gehiago.

Baina hamar urte igaro dira konferentzia hura egin 
zenetik, eta agerian jarri da azterketa hura partziala 
izan zela eta ondorioak zehaztu egin behar direla, baita 
birplanteatu ere. Lehenbizi, garrantzitsuena ez da 
elikagai-ekoizpena, baizik eta haien erabilgarritasuna; 
hau da, elikagai-ekoizpena ken bidean galtzen diren 
eta alferrik galtzen diren elikagaiak, eta aldagai hori ez 
zen kontuan hartu 2009ko konferentzian. Bigarrenik, 
elikagai-ekoizpenaz gain, kontsumoa ere kontuan 
hartu behar da, eta hori dietarekin dago lotuta. 2050. 
urtean izango diren 9.200 milioi pertsonek oso dieta 
kalorikoa (4.000 Kcal) izango balute, garatutako 
gizarte batzuetan gaur egun gertatzen den bezala, 
munduan ez legoke nahikoa elikagai-erabilgarritasun 
gizateria osoa elikatzeko. Bigarren gai horrek, 
nutrizioak, garrantzi handia eskuratu du azken hamar 
urteetan, bai elikaduraren eta osasunaren ikuspegitik, 
bai ingurumenaren aldetik; izan ere, nazioarteko 
komunitateak elikadura-segurtasuna (ES) kontzeptua 
aldatu eta elikadura- eta nutrizio-segurtasuna (ENS) 
erabiltzen du. Garapen Iraunkorreko Helburuen 12. 
helburua ere («Ekoizpen eta kontsumo arduratsua») 
lotuta dago elikadura- eta nutrizio-segurtasunarekin, 
bai ekoizpenaren aldetik, bai kontsumoaren aldetik. 
Hirugarrenik, nekazaritza-produktibitatearen 
igoera behar-beharrezkoa da, nahiz eta, aipatutako 
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kezkagarria, goseak dauden pertsonen kopuruak 
gora egin baitu bi urtez jarraian, eta, horren ondorioz, 
arriskuan dago Garapen Iraunkorrerako Helburuen 
2. helburua lortzea (Munduan gosea deuseztatzea). 
Txostenak, halaber, hainbat gai sakon aztertzen 
ditu, besteak beste: nekazaritza-produktibitatea 
modu jasangarrian handitzearen beharra (areagotze 
jasangarria, FAOren esanetan); bioteknologiak zer 
eginkizun izango duen nekazaritza-produktibitatea 

handitzean, ingurumen-
inpaktuak murriztean eta 
berotegi-efektuko gasen 
igorpena gutxitzean; 
elikagaiak bidean galtzea 
eta alferrik galtzea 
murriztu beharraren 
garrantzia, elikagaien 
e s k u r a g a r r i t a s u n a 
a r e a g o t z e k o  e t a 
ingurumen-inpaktuak 
eta baliabide-xahuketa 
gutxitzeko; elikadura-
sistemek eta dietak 
ingurumenean eta klima-
aldaketan duten inpaktua, 
elikagaien ekoizpen 
arduratsua eta elikagaien 
kontsumo arduratsua 
kontuan hartuz; eta 
merkatuaren eta elikagaien 
prezioen aldakortasuna, 
eta merkatuei buruzko 
i n f o r m a z i o - s i s t e m e n 
garrantzia, munduko 
elikadura-segur tasuna 
hobetzeko. Txostena 
osatzeko, gosearen alderdi 
politikoak aztertzen 
dituzten bi lan erantsi 
dira: alde batetik, gosearen 
aurkako bor rokaren 
alorreko lankidetzak eta 
garapenerako laguntzak 
zer eginkizun eta inpaktu 

dituzten; eta, bestetik, nekazaritzaren eta elikaduraren 
gobernantza global berri baten beharra, munduan 
gosea deuseztatzearen bidean aurrerapenak lortzeko. 
Bi lan horiek garbi erakusten dute munduan gosea 
deuseztatzea arazo teknologikoa izateaz gain, arazo 
politikoa ere badela, neurri handi batean.

Lehen lanean (Cristian Morales, FAO), FAOren 
arabera (SOFI, 2018) azken 15 urteetan izandako 

xehetasunak aintzat hartuta, hasierako kopurua baino 
txikiagoa den, baina ingurumena kaltetu gabe lortu 
behar da, baliabide naturalak agortu gabe eta klima-
aldaketa gutxituz. Eta horrek sekulako ahalegin 
zientifiko eta teknologikoa eskatzen dio gizateriari.

Elikagaien erabilgarritasunaz gain, beste baldintza 
bat ere badago munduan elikadura-segurtasun osoa 
izan dadin: elikagaien eskuragarritasuna, fisikoa 
nahiz ekonomikoa. 
Garapen-bidean dauden 
zenbait herrialdetan, 
azpiegiturak eta errepideak 
falta direnez, herrialde 
horietako eskualde 
batzuetan oso zaila da 
elikagaiak eskuratzea. Etxe 
askotan ez dago elikadura-
segurtasunik, ez baitago 
nahikoa diru-sarrerarik 
elikagaiak erosteko. 
Arazo hori gosearen kausa 
nagusia da eta Garapen 
Iraunkorreko Helburuen 
lehen helburuarekin dago 
lotuta; hau da, muturreko 
pobrezia deuseztatzea. 
Elikagaiak eskuratzeko 
zailtasun ekonomikoa 
gerta daiteke diru-
sarrerak falta direlako 
edo elikagaien prezioak 
i zugar r i  ga res t i tu 
direlako, 2007-2008an 
izandako munduko 
elikagai-krisian gertatu 
zen bezala. Mugarik 
gabeko Ekonomialarien 
txosten honek ez du 
aztertzen garapen bidean 
dauden herrialdeetako 
azpiegituren faltaren edo 
urritasunaren ondorioz 
gerta daitekeen elikagaiak 
fisikoki eskuratzeko arazoa. Elikagaiak eskuratzeko 
arazo ekonomikoari dagokionez, txosten honetan 
ez dira aztertuko pobreziaren gaia eta elikagaiak 
erosteko diru-sarreren falta; bai, ordea, elikadura-
segurtasunik ezaren gaia, elikagaien prezioen bat-
bateko igoerek eragiten dutena. 

Txosten honek aztergai du 2015etik hona gosearen 
aurkako borrokan izandako joera-aldaketa 

Txosten honek aztergai du 2015etik hona 
gosearen aurkako borrokan izandako 
joera-aldaketa kezkagarria, (…) halaber, 
hainbat gai sakon aztertzen ditu, besteak 
beste: nekazaritza-produktibitatea modu 
jasangarrian handitzearen beharra 
(areagotze jasangarria, FAOren esanetan); 
bioteknologiak zer eginkizun izango duen 
nekazaritza-produktibitatea handitzean, 
ingurumen-inpaktuak murriztean eta 
berotegi-efektuko gasen igorpena 
gutxitzean; elikagaiak bidean galtzea 
eta alferrik galtzea murriztu beharraren 
garrantzia, elikagaien eskuragarritasuna 
areagotzeko eta ingurumen-inpaktuak eta 
baliabide-xahuketa gutxitzeko; elikadura-
sistemek eta dietak ingurumenean 
eta klima-aldaketan duten inpaktua, 
elikagaien ekoizpen arduratsua eta 
elikagaien kontsumo arduratsua kontuan 
hartuz; eta merkatuaren eta elikagaien 
prezioen aldakortasuna, eta merkatuei 
buruzko informazio-sistemen garrantzia, 
munduko elikadura-segurtasuna 
hobetzeko.
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gutxiegizko elikaduraren prebalentzia-zifrak 
aurkezten dira, eta garbi ikusten da azpielikatutako 
edo goseak dauden pertsonen kopurua 821 milioira 
iritsi dela 2015etik aurrera. 2015etik aurrera 
izandako atzerakada horren kausak aztertzen ditu, 
eta faktore nagusiak gatazkak eta klima-aldaketa 
direla ondorioztatzen du. Horrez gain, elikadura-
segurtasunik ezaren esperientzia-eskalaren arabera 
(FIES, jatorrizko siglak ingelesez), 2.000 pertsonak 
baino gehiagok ezin dute etengabe eskuratu elikagai 
kaltegabeak, elikagarriak edo nahikoak, baita diru-
sarrera altuak dituzten Ipar Amerikako eta Europako 
herrialdeetan ere. Lanaren amaieran, zenbait neurri 
proposatzen dira, munduan dagoen gosearen aurkako 
borrokan atzerakadarik ez gertatzeko.

Bigarren lana (Liliana Balbi, FAO) merkatuen 
informazio-sistemen garrantziari buruzkoa da, eta 
merkatuen eta elikadura-segurtasunaren arteko 
erlazioa aztertzen du. Abiapuntutzat hartzen du 
2007-2008an elikagaien prezioak bat-batean izugarri 
garestitu zirenean gertatutako munduko elikagai-
krisia, munduan 115 milioi pertsona gehiago 
azpielikatuta egotea eragin zuena. Krisi horren 
irakaspenetako bat izan zen nekazaritza-prezioen 
eta -merkatuen informazio-sistema urria eta eskasa 
zela, eta garapen-bidean dauden herrialdeetan 
merkatuen informazio-sistemak behar direla. Lanaren 
bigarren zatian, sakon aztertzen dira merkatuen 
informazio-sistemak, sistema horien onurak, 
sistemen eragiketaren arazo nagusiak, eta merkatuen 
informazio-sistema berriak sortzearen beharra, 
informazioaren eta komunikazioaren teknologia 
berrien aplikazioan oinarrituta. Lanaren amaieran, 
elikadura-krisiei aurre egiteko beste neurri batzuk 
aurkezten dira, eta ondorioztatzen du mundua 2007an 
baino hobeto dagoela prestatuta, krisi horiei aurre 
egiteko.

Hirugarren lanean (Luis Lassaletta eta 
CEIGRAMeko —Nekazaritza— eta ingurumen-
arriskuak kudeatzeko azterketa- eta ikerketa-
zentroa− beste ikertzaile batzuk), goraka doan 
biztanleriarentzako elikagaiak sortzeko aukeren 
azterketak aurkezten dira, ingurumenaren hondamen 
atzeraezinaren gaia aintzat hartuz, gizateriak aurre 
egin beharreko erronka zientifiko eta teknologiko 
handienetako bat den aldetik. Lan horretan, 
nekazaritza-ekoizpenaren inpaktu nagusietako 
batzuk deskribatzen dira: nitrogenoaren, fosforoaren 
eta uraren zikloen aldaketa; berotegi-efektuko gasen 
igorpena; energiaren erabilera; eta basoak, alfer-lurrak 

eta larreak soro landu bihurtzea. Azkenik, gizarteek 
eta nekazaritzako elikagaien sistemak 2050ean zer 
bide har ditzaketen aztertzen du, elikadura-dietaren 
aldaketaren garrantzia azpimarratuz, hala nola dieta 
mediterraneoaren garrantzia, gantz, azukre eta 
okela gutxi dituena. Lanaren ondorioa da irtenbide 
bakar batek ez duela saihestuko planeta-sistemaren 
degradazio atzeraezina, baizik eta ezinbestekoa 
izango dela batera jardutea elikagaien ekoizpen- 
eta kontsumo-sistemak hobetzeko; hau da, Garapen 
Iraunkorrerako Helburuan 12. helburua («Ekoizpen 
eta kontsumo arduratsua») elikagaiei aplikatzea.

Laugarren lanean (Antonio Molina, Landareen 
Bioteknologia eta Genoma Zentroa), bioteknologiak 
nekazaritza klima-aldaketara egokitzeko zer 
eginkizun duen aztertzen da. Oso gai garrantzitsua 
da; izan ere, 2015etik aurrera munduan gosea 
handitzearen joeraren kausa nagusietako bat klima-
aldaketa da, bai eta horrek uztetan eta lur landuen 
etekinean duen eragina ere. Bioteknologiaren tresna 
berriak aplikatzea eta labore nagusien genomaren 
berri zehatza izatea oso lagungarriak izan dira azken 
bi hamarkadetan, landareen hobekuntza genetikoa 
arrakastatsua izateko eta elikagaien ekoizpena eta 
kalitate nutrizionala etengabe handitzeko. Hala 
ere, nekazaritzak erronka berriei egin behar die 
aurre, hala nola klima-aldaketarako egokitzapena 
bizkortzea eta klima-aldaketak laboreen banaketa 
geografikoan eta etekinean eragin dezakeen inpaktua 
gutxitzea. Aldi berean, teknologia berriak aplikatu 
beharko dira baliabideen erabilera (ura eta lurzoruko 
mantenugaiak, adibidez) eraginkorragoa egiteko, 
eta nekazaritza-jarduera jakin batzuen ingurumen-
inpaktua murrizteko, hala nola ongarrien eta 
pestiziden erabilera. Alderdi horiek funtsezkoak 
dira, nekazaritza produktiboagoa eta, aldi berean, 
jasangarriagoa lortu nahi bada. Lanak, halaber, 
teknika horietarako lege-araudi oso murriztaileek 
eragiten dituzten arazoak azaltzen ditu, oztopo 
izan baitaitezke nekazaritza emankorragoa, klima-
aldaketara egokitua eta jasangarria lortzeko. Azkenik, 
landareen genomari buruzko ezagutza zientifiko 
berriak eta, horrekin batera, datu masibo biologiak 
prozesatzeko tresna konputazionalak erabiltzea oso 
lagungarriak izango dira landareek ingurumen-
baldintza gogorretan (gazitasuna, tenperatura-igoera 
edo estres hidrikoa) zer erantzun fisiologiko dituzten 
ulertzeko eta integratzeko.

Bosgarren lanean (Alejandro Blas eta Bárbara 
Soriano, CEIGRAMeko ikertzaileak), elikagaiak 
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krisi baten bilakaeran, garapenerako laguntzaren 
jarraitutasuna, artikulazioa eta koherentzia 
nazioarteko lankidetzaren konpondu gabeko arazo 
handienetako bat da. Gosearen aurkako borrokak ere 
ez du azterketa gainditzen. Beraz, zerk funtzionatzen 
du? Azterketa metodologikoak irismen murriztua 
du, inpaktuaren neurketak muga metodologiko 
handiak baititu, eta zenbait parametroren arabera 
funtzionatzen duten ebaluazioek, kanpokotasunak 
egon arren, hornidura handiak eta oso epe luzeak 
behar baitituzte gauzatu ahal izateko. Horrekin 
batera, lankidetza-agentziek ebidentzia-azterketetan 
ez gastatzeko eta ondorioen zain ez gelditzeko joera 
dute, beren politikei eusteko. Gainera, askoz zailagoa 
da atribuzioa baloratzea; hau da, arrakasta edo porrot 
bakoitzean, zer eta zenbat dagokion egile zehatz 
bati. Azkenik, kaltetuen iritziak, esanak esan, ez dira 
kontuan hartzen, besteak beste, kaltetuek ez dutelako 
agentzien lankidetza-politiketan botorik ematen. Hori 
egingo balute, profesionalek, segur aski, ezusteko 
asko hartuko genituzke emaitzak ikusita.

Azken lanaren gaia (José María Sumpsi) 
nekazaritzaren eta elikaduraren gobernantza 
global berri baten garrantzia da, munduan gosea 
deuseztatzeko. Lanaren hasieran, 2007-2008an 
izandako munduko elikagai-krisia aztertzen da, haren 
kausak eta ondorioak, eta krisi horren irakaspen 
nagusietako bat azpimarratzen da: nekazaritzarako 
eta elikadurarako arkitektura global bat eraikitzearen 
beharra. Egileak gobernantza global horretarantz 
egindako bidea deskribatzen du, 2009tik gaur egun 
arte, ibilitako bidearen argi-ilunak aipatuz, eta 
ondorioztatzen du aurrerapen nabarmenak egin 
direla —adibidez, FAOko Elikadura Segurtasunaren 
Mundu Komitearen erreforma, edo G-20k sortutako 
AMIS (Agricultural Market Information System)—, 
baina, hala ere, gobernantza global berriaren 
mugak oso handiak direla: esaterako, Nazio Batuen 
erakundeetan akordioak lortzeko ahobatezkotasun-
araua, eta, batez ere, lortutako akordioak betetzen 
ez dituzten herrialdeak zigortzeko mekanismoen 
falta. Lanaren amaieran, nekazaritzarako eta 
elikadurarako gobernantza globalaren etorkizunerako 
ikuspegia aipatzen da, eta nahikoa ezkor edo, 
gutxienez, eszeptikoa da, gaur egun zenbait herrialde 
garrantzitsutan (AEB, Erresuma Batua, Brasil…) 
nagusitzen ari diren joera nazionalistak ikusita. n

bidean galtzea eta alferrik galtzea murriztearen 
garrantzia azpimarratzen da, garrantzitsua baita 
elikagaien eskuragarritasuna handitzeko, elikadura-
segurtasuna hobetzeko eta elikatzeko eskubidea 
bermatzeko. Lanak azaltzen du zaila dela gizateria 
elikatzeko erronkari aurre egitea, gaur egun elikagaiak 
ekoizteko eta banatzeko dagoen sistemarekin eta 
elikagaiak kontsumitzeko dauden ereduekin. Hori dela 
eta, funtsezkoa da jakitea elikatze-katean nola, zenbat, 
zer eratako eta nork eragiten duen elikagaiak bidean 
galtzea eta elikagaiak alferrik galtzea, elikatzeko 
eskubidea betetzen laguntzeko. Lanak elikagaiak 
bidean galtzea eta elikagaiak alferrik galtzea zer 
diren definitzen du, aipatzen du katearen zer kate-
mailatan gertatzen diren galera horiek garapen-bidean 
dauden herrialdeetan eta garatutako herrialdeetan, 
zer-nolako garrantzia duen kuantifikatzen du, bidean 
galdutako eta alferrik galdutako elikagaien ehunekoak 
emanez, eta, gainera, arazoa murrizteko neurriak 
eta programak aurkezten ditu, Espainiako adibidea 
erakutsiz. Lanaren elementu original bat elikagaiak 
alferrik galtzearen ingurumen- eta gizarte-inpaktuen 
azterketa da. Lanak ondorioztatzen du batera hartu 
behar direla elikagaien ekoizpenaren eraginkortasuna 
handitzeko neurriak eta eskariaren kudeaketa 
hobetzeko politikak eta estrategiak, elikagaiak 
kontsumitzeko eredu arduratsuak eta jasangarriak 
sustatuz. Elikagaien alferreko galera murriztea 
funtsezkoa da, garapen iraunkorra 2050. urterako 
lortzeko. Elikagaien alferreko galera murriztuz gero, 
kontsumotik hasita, onura garrantzitsuak lor daitezke 
gizarterako eta ingurumenerako; izan ere, alferrik 
galtzen diren elikagaiak landatzeko, ekoizteko, 
garraiatzeko eta kozinatzeko erabilitako energia, ura 
eta beste baliabide batzuk murriztu daitezke, eta, 
beraz, gosea gutxitu ere bai.

Seigarren lanean (Maria Abad), lankidetzak eta 
garapenerako laguntzak munduan dagoen gosea 
murrizten zer-nolako eragina duten aztertzen da, eta 
zenbait herrialdetan egindako hainbat ekimen eta 
esperientzia aurkezten dira, elikadura- eta nutrizio-
segurtasunaren lau dimentsioen inguruan egituratuta. 
Testuinguru humanitarioen (epe laburreko larrialdiak) 
eta garapen-testuinguruen (epe laburreko eta luzeko 
programak) arteko bereizketa kategorikoa egin 
ondoren, errealitatea askoz lausoagoa eta arinagoa da. 
Natura-hondamendi batek edo gatazka batek, baita 
egitura-arazo batek ere, eta alderantziz, eragindako 
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Ekonomia eta Nekazaritza Garapeneko Atala, FAO
Cristian Morales-Opazo

MUNDUKO BIZTANLERIA AZPIELIKATUAREN KOPURUA GORA EGITEN ARI DA 2015az GEROZTIK 

  
Sarrera

FAOren arabera (SOFI, 2018), 2017an, 821 milioira 
iritsi zen munduan azpielikatutako pertsonen 
kopurua; hau da, bederatzi pertsonatik bat inguru. 
2015az geroztik, bigarren urtez jarraian, gora egin du 
kopuruak; joera horrek hala segituz gero, arriskuan 
jar lezake Garapen Jasangarriaren Helburuetatik 
(GJH) bigarrena, alegia «Munduan gosea errotik 
kentzea». Badirudi azpielikatzea eta elikaduraren 
inguruko segurtasunik eza gora egiten ari direla 
Afrikako azpieskualde guztietan eta Hego Amerikan. 
Asian, berriz, egoera egonkor mantentzen da eskualde 
gehienetan. Halaber, Elikagaien Segurtasun Ezaren 
Esperientzia Eskalaren arabera (FIES, ingeleseko 
sigletatik), eta elikagaien segurtasun falta moderatua 
edo larria kontuan hartuta, kalkuluek erakusten dute 
2.000 milioi pertsonak baino gehiagok ez dutela 
elikagai kaltegabeak, nutritiboak edo nahikoak 
hartzeko aukera etengabea; egoera hori Ipar 
Amerikan eta Europan diru-sarrera handiak dituzten 
herrialdeetan ere gertatzen da.

Beste datu batek, ez horren dramatikoak, erakusten du 
gutxiegizko elikaduraren goranzko joerak oraingoz 
ez duela islarik izan haur-hazkuntzaren atzerapen-
tasetan; egoera hori 2017an ere hala zegoen. 
Sektore anitzeko ikuspegi bat behar da hazkuntza-
atzerapenaren eta ahulduraren karga murrizteko, 
eta ahuldura hori modu egokian lantzeko, haurren 
gaixotze- eta heriotza-tasa murrizte aldera.

Gaur egun bizi dugun elikaduraren inguruko 
segurtasun ezak, desnutrizioa ez ezik, gehiegizko 
pisua eta obesitatea sortzen ditu; horrek, neurri 
batean, herrialde askotan, malnutrizio-modu horiek 
batera agertzea azaltzen du. 2017an, bost urtetik 
beherako 38 milioi haurrek gehiegizko pisua zuten; 
Afrikak eta Asiak mundu osoko totalaren % 25 eta 
% 46 dute, hurrenez hurren. Emakumeen anemia eta 
helduen obesitatea ere gora egiten ari dira mundu 
osoan: ugaltze-adinean dauden emakumeetatik, 

hirutik batek anemia dauka, eta zortzi helduetatik bat 
gizen-eriduna da; alegia, 672 milioi. Obesitatearen 
arazoa esanguratsuagoa da Ipar Amerikan. Alabaina, 
kezkagarria da Afrikak eta Asiak ere goranzko 
joera izatea, nahiz eta obesitate-tasarik baxuena 
izaten jarraitzen duten. Gainera, gehiegizko pisua 
eta obesitatea direla eta, gaixotasun ez-kutsakorrak 
izateko arriskua areagotzen ari dira: 2 motako 
diabetesa, hipertentsioa, bihotzekoak eta hainbat 
minbizi-mota, besteak beste.

Zer ikertu FAOk Elikadura Segurtasunaren eta 
Nutrizioaren Munduko Egoeraren bitartez? 

2017an, «Elikadura Segurtasunaren eta Nutrizioaren 
Munduko Egoera» (SOFI) urtekariaren bitartez, 
gatazka bortitzen garrantzia ikertu zuen zehatz-
mehatz FAOk; 2018an, berriz, arreta berezia eman 
zion klimak duen eraginari, eta zehazkiago, klima-
aldakortasunari eta muturreko klima-egoerei. 

FAOren arabera, gatazka bortitzak, eta klima-
aldakortasuna eta klimaren muturreko egoerak dira 
2015az geroztik munduan goseak gora egin izanaren 
erantzule nagusiak, eta elikadura-krisi larriak sortu 
dituzte. Bereziki, klima-aldakortasunak eta klimaren 
muturreko egoerek elikagaien segurtasunaren 
dimentsio guztiei eragiten diete negatiboki 
(elikagaiak edukitzea, horietarako aukera izatea, 
horiek erabiltzea eta horien egonkortasuna), baita 
honako hauekin lotuta dauden eta malnutrizioaren 
azpian dauden gainerako zioei ere: haurrei 
emandako arreta eta elikadura, osasun-zerbitzuak eta 
ingurumen-osasuna. Elikagaien segurtasun ezaren 
eta malnutrizioaren arriskua handiagoa da gaur egun, 
bizitza-baliabideak eta horiei loturiko aktiboak, 
bereziki txiroenak, arrisku handiagoan baitaude eta 
klima aldakor baten aldagarritasunarekiko eta klima 
horren muturreko egoerekiko kalteberagoak baitira. 
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areagotu egingo da. FAOk berriki egindako kalkuluek 
agerian uzten dute azpielikatutako pertsonen 
proportzioak mundu osoan (azpielikatzearen 
prebalentzia; PoU ingeleseko sigletatik) goranzko 
joera izan duela bi urtez jarraian, eta litekeena da 
2017an % 10,9ra iritsi izana (1. irudia eta 1. taula).

Ikuspegi historiko batetik ematen badu ere ehuneko 
horren igoera absolutua hutsala dela, eta etengabeko 
hazkunde demografikoa aintzat hartuta, horrek 
berarekin dakar gosea duten pertsonen kopuruak gora 
egin izana azken hiru urteetan, eta duela hamar urteko 
mailara bueltatu (1. irudia). Orain, FAOren kalkuluen 
arabera, munduan azpielikatutako pertsonen kopuru 
absolutua 804 milioitik (2016) ia 821 milioira (2017) 
pasatu da. Joera horrek ohartarazpen argia egiten 
digu: ahaleginak areagotzen ez badira, hemendik 
2030. urtera bitartean ez dira gosea errotik kentzeko 
Garapen Jasangarriaren Helburuak (GJH) lortuko.

Zer bilakaera izan du azpielikatzearen 
prebalentziak? 

SOFI (2017) edizioan zenbatetsitakoaren arabera, 
aurreko hamar urteko munduko azpielikatzea (gosea) 
murrizteko joera gelditu egin zen, eta baliteke 
alderantzikatzen aritzea. Hori, neurri handi batean, 
honako hauei egotzi zitzaien: gatazkak pairatzen 
dituzten eskualdeetan izandako ezegonkortasun 
iraunkorra, munduko eskualde ugari astindu dituzten 
muturreko fenomeno meteorologikoak, eta hainbat 
herrialde kaltetu duen eta elikagaien segurtasunaren 
egoera okertu duen moteltze ekonomikoa. Orain, 
SOFIren datu berriek (2018) baieztatzen dute ezen, 
zenbait herrialdetan, biztanle bakoitzeko elikagaien 
kontsumo mailak baxuagoak izan dituztela, eta, beste 
herrialde batzuetan, biztanleek elikagaiak jasotzeko 
duten aukera-desberdintasuna handitu egin dela; bi 
arrazoi horiek direla eta, 2017an, munduan elikagai-
energia gutxi kontsumitzen duten pertsonen ehunekoa 

1. irudia. Munduan azpielikatutako pertsonen kopuruak gora egin du 2014tik hona,  
eta kalkulatzen da 2017an 821 milioi pertsonara iritsi zela

m
ili

oi
ka

Zenbakia (milioika)

Prevalentzia (ehunekoa)

945,01

14,5

19,0

17,0

15,0

13,0

11,0

9,0

7,0

5,0

1.237

1.107

977

847

717

587

457

327

13,8

13,1

12,6
12,2

11,8
11,5 11,3

11,0
11,7 10,6 10,8 10,9

911,37

876,87
855,13 839,80

820,55 812,83 805,73
784,38

804,20
820,75

783,69
794,88

 * Proiektatutako balioak, puntu-lerroz eta zirkulu hutsez ilustratuak. 

Iturria: FAO (SOFI 2017).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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halaber, Asiak duela gutxira arte zuen beheranzko 
joera hori amaierara iritsi izana. Asiarako 2017an 
proiektatutako azpielikatzearen prebalentziak 
erakusten du biztanleriaren % 11,4 azpielikatuta 
dagoela; horrek esan nahi du 515 milioi pertsona 
baino gehiago direla, eta munduan azpielikatutako 
pertsona gehien duen eskualdea dela.

Zoritxarrez, SOFIn (2018) berriki berrikusitako 
kalkuluek baieztatzen dute Afrikan eta Ozeanian 
azpielikatzearen prebalentziak gora egin duela 
hainbat urtetan (1. taula). Afrikak jarraitzen du 
azpielikatzearen prebalentziarik altuena izaten; izan 
ere, biztanleriaren ia % 21 egoera horretan dago 
(256 milioi pertsona baino gehiago). Litekeena da, 

 1. Taula. Azpielikatzearen prebalentzia munduan, 2005-2017

Azpielikatzearen prebalentzia (%)

2005 2010 2012 2014 2016 20171

MUNDUA 14,5 11,8 11,3 10,7 10,8 10,9

AFRIKA 21,2 19,1 18,6 18,3 19,7 20,4

Ipar Afrika 6,2 5,0 8,3 8,1 8,5 8,5

Ipar Afrika (Sudan izan ezik) 6,2 5,0 4,8 4,6 5,0 5,0

Saharaz hegoaldeko Afrika 24,3 21,7 21,0 20,7 22,3 23,2

Ekialdeko Afrika 34,3 31,3 30,9 30,2 31,6 31,4

Erdialdeko Afrika 32,4 27,8 26,0 24,2 25,7 26,1

Afrika australa 6,5 7,1 6,9 7,4 8,2 8,4

Mendebaldeko Afrika 12,3 10,4 10,4 10,7 12,8 15,1

ASIA 17,3 13,6 12,9 12,0 11,5 11,4

Erdialdeko Asia 11,1 7,3 6,2 5,9 6,0 6,2

Hego-ekialdeko Asia 18,1 12,3 10,6 9,7 9,9 9,8

Hego Asia 21,5 17,2 17,1 16,1 15,1 14,8

Mendebaldeko Asia 9,4 8,6 9,5 10,4 11,1 11,3

Erdialdeko Asia eta Hego Asia 21,1 16,8 16,7 15,7 14,7 14,5

Ekialdeko Asia eta Hego-ekialdeko Asia 15,2 11,5 10,1 9,0 8,9 8,9

Mendebaldeko Asia eta Ipar Afrika 8,0 7,1 8,9 9,3 9,9 10,0

LATINOAMERIKA ETA KARIBEA 9,1 6,8 6,4 6,2 6,1 6,1

Karibea 23,3 19,8 19,3 18,5 17,1 16,5

Latinoamerika 8,1 5,9 5,4 5,3 5,3 5,4

Erdialdeko Amerika 8,4 7,2 7,2 6,8 6,3 6,2

Hego Amerika 7,9 5,3 4,7 4,7 4,9 5,0

OZEANIA 5,5 5,2 5,4 5,9 6,6 7,0

IPAR AMERIKA ETA EUROPA < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

1. Proiektatutako balioak.

Iturria: FAO. (SOFI 2018).
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2. taula.Munduan azpielikatutako pertsonen kopurua, 2005-2017

Azpielikatutako pertsonen kopurua (urteko balioak, milioitan)

2005 2010 2012 2014 2016 20171

MUNDUA 945,0 820,5 805,7 783,7 804,2 820,8

AFRIKA 196,0 200,2 205,2 212,5 241,3 256,5

 Ipar Afrika 9,7 8,5 17,6 17,8 19,5 20,0

 Saharaz hegoaldeko Afrika 176,7 181,0 187,6 194,7 221,9 236,5

 Ekialdeko Afrika 113,5 119,1 113,3 117,1 129,6 132,2

 Erdialdeko Afrika 36,2 36,5 36,4 36,1 40,8 42,7

 Afrika australa 3,6 4,2 4,2 4,6 5,2 5,4

 Mendebaldeko Afrika 33,0 31,9 33,7 36,9 46,3 56,1

ASIA 686,4 569,9 552,2 523,1 514,5 515,1

 Erdialdeko Asia 6,5 4,6 4,0 4,0 4,2 4,4

 Ekialdeko Asia 219,1 178,4 160,4 142,6 139,5 139,6

 Hego-ekialdeko Asia 101,7 73,7 65,1 60,6 63,6 63,7

 Hego Asia 339,8 293,1 299,6 289,4 278,1 277,2

 Mendebaldeko Asia 19,4 20,1 23,1 26,5 29,1 30,2

 Erdialdeko Asia eta Hego Asia 346,3 297,7 303,7 293,4 282,3 281,6

 Ekialdeko Asia eta Hego-ekialdeko Asia 320,7 252,1 225,5 203,2 203,1 203,3

 Mendebaldeko Asia eta Ipar Afrika 29,1 28,6 40,7 44,3 48,6 50,1

LATINOAMERIKA ETA KARIBEA 51,1 40,7 38,9 38,5 38,9 39,3

 Karibea 9,1 8,0 7,9 7,7 7,2 7,0

 Latinoamerika 42,1 32,6 31,0 30,8 31,7 32,3

 Erdialdeko Amerika 12,4 11,6 11,9 11,6 11,0 11,0

 Hego Amerika 29,6 21,1 19,1 19,3 20,7 21,4

OZEANIA 1,8 1,9 2,0 2,3 2,6 2,8

IPAR AMERIKA ETA EUROPA2 < 26,4 < 27,0 < 27,2 < 27,3 < 27,5 < 27,6

1. Proiektatutako balioak.

2. Ipar Amerikarako eta Europarako zifrek urte bakoitzeko biztanleriaren % 2,5i baino gutxiagori dagokie.
Iturria: FAO.

SOFIk (2018) proposatutakoaren arabera, Asiako 
azpieskualdeak arreta handiagoz aztertuz gero, 
ikusiko dugu Mendebaldeko Asiak eta Hego-
ekialdeko Asiak beheranzko joeraren moteltzea 
eragiten dutela; izan ere, Hego-ekialdeko Asiako 
herrialdeek elikagaietan eta prezioetan eragina izan 
zuten baldintza meteorologiko txarrak pairatu dituzte; 

Mendebaldeko Asiako herrialdeek, berriz, gatazka 
armatu luzeak jasan dituzte. 

Afrikan, egoera larriagoa da Saharaz hegoaldeko 
Afrikan. Kalkuluen arabera, litekeena da 
biztanleriaren % 23,2 (edo eskualdeko lau-bost 
pertsonatik bat) elikagai gabezia kronikoa pairatu 
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izana 2017an (SOFI, 2018). Ekialdeko Afrikan izan 
ezik, Saharaz hegoaldeko Afrikako azpieskualde 
guztietan antzeman da azpielikatzearen prebalentziak 
gora egin duela. Igoera txiki bat hautemanhauteman 
da, halaber, Afrika australean. Mendebaldeko 
Afrikan da nabarmena igoera, beharbada 
lehorteek, elikagaien prezioen igoerak eta biztanle 
bakoitzeko barne-produktu gordin errealaren (BPG) 
hazkundearen moteltzeak eraginda. Azpielikatzearen 
prebalentziaren dinamikak eta, horrekin batera, 
hazkunde demografiko azkarrak nabarmen handitzen 
dute azpielikatutako pertsonen kopuru osoa (2. 
taula). Saharaz hegoaldeko Afrikan azpielikatutako 
pertsonen kopuruak gora egin du 2010etik 2016ra: 
181 milioitik 222 milioira. Sei urtean, % 22,6 egin 
du gora eta, egungo proiekzioen arabera, litekeena 
da igotzen jarraitzea, 2017an 236 milioira iristeraino.

Hego Amerikan, nahiz eta azpielikatze-maila baxu 
samarra izan, egoera okertzen ari da, azpielikatzearen 
prebalentziak gora egin baitu 2014tik 2017ra: % 4,7tik 
% 5,0ra. Esportaziorako oinarrizko produktu gehienen 
prezio baxuen ondorioa izan daiteke joera hori, 
bereziki petrolioaren prezioa. Ondorioz, elikagaiak 
inportatzeko finantza-baliabideak urritu egin dira, 
gobernuei ekonomian inbertitzeko gaitasuna murriztu 
egin zaie, eta gutxitu egin dira egoerarik ahulenean 
dauden pertsonak barruko prezio-igoeretatik eta 
diru-sarrerak galtzetik babesteko beharrezkoak diren 
zerga-sarrerak, neurri handi batean.

Zer gertatu da FIES adierazlearekin?

SOFIn (2018), lehenengoz aurkeztu ziren elikadura-
segurtasun faltaren prebalentziaren estimazioak, 
maila moderatua eta larria konbinaturik; horretarako, 
FIES adierazlea erabili zen (Food Insecurity 
Experience Scale). SOFIren 2018ko edizioan 
aurkeztutako estimazioak FAOk FIESen bidez mundu 
osoko 140 herrialdetan baino gehiagotan jasotako 
datuetan oinarritzen dira, baita nazio-erakundeek 
FIESen bidez edo elikagaien segurtasuna neurtzeko 
darabiltzaten antzeko bestelako eskalen bidez 
jasotako datuetan ere (Amerikako, Afrikako eta 
Asiako hainbat herrialdetako esperientziak oinarri 
hartuta). Nazioetako estimazioak FIESen mundu 
osoko erreferentzia-eskalarekin alderatuta kalibratu 
dira, mundu osoan benetan alderagarriak direla 
bermatze aldera. Neurketa-eskalak larritasun-tarte 
bat hartzen du, eta hura elikagaien segurtasunetik 
elikagaien segurantziarik falta larriraino doa. 
Elikaduraren segurtasunik faltan agertzen diren maila 
moderatuak eta larriak berekin dakarte probabilitate 
altua dieta osasuntsuak izaten laguntzen duten 
elikagai nutritiboak eta askotarikoak ez jasotzeko, 
eta halaber, aukera moderatua dirurik edo bestelako 
baliabiderik ez izatearen ondorioz kontsumitutako 
kantitatea murriztera behartuta egoteko. Hortaz, 
elikaduraren segurtasun falta moderatuan, FIESen 
mundu osoko eskalan neurtzen den moduan, ez da 
aintzat hartzen «gosea» edo azpielikatzea elikagaien 
energiari dagokionez (haren arriskua FIESen 
elikaduraren segurtasun faltaren mailek adierazten 
dute argiago), baizik eta kalitate egokiko elikagaiak 
jasotzeko gaitasun falta orokorrago bat, eta bereziki 
herrialde garatuenetan eta garapen-bidean dauden 
herrialdeetan.
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3. taula. Maila moderatu edo larriko elikadura-segurtasun ezaren prebalentzia,  
Elikagaien Segurtasun Ezaren Esperientzia Eskalaren arabera neurtua (FIES), 2014-2017

Prebalentzia (biztanleria osoaren gaineko ehunekoa

Elikaduraren segurtasun eza: 
moderatua + larria

Elikaduraren segurtasun eza: 
larria

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

MUNDUA 25,0 25,0 26,2 28,2 8,9 8,4 8,9 10,2

AFRIKA 54,8 55,9 60,2 64,1 22,3 22,4 25,4 29,8

Ipar Afrika 31,6 28,1 32,2 38,3 11,2 10,0 11,7 12,4

Saharaz hegoaldeko Afrika 60,3 62,4 66,6 70,0 25,0 25,2 28,6 33,8

Ekialdeko Afrika 60,6 59,7 66,8 68,7 25,9 25,4 29,7 32,4

Erdialdeko Afrika 70,2 72,1 72,5 80,6 33,9 34,3 35,6 48,5

Afrika australa 44,9 45,5 53,3 53,4 21,3 20,4 30,8 30,9

Mendebaldeko Afrika 58,3 64,2 66,2 69,5 20,7 21,9 23,8 29,5

ASIA 21,0 20,3 20,8 22,0 7,3 6,6 6,5 6,9

Erdialdeko Asia 12,5 12,5 14,0 18,9 1,9 1,7 2,7 3,5

Ekialdeko Asia 6,5 6,4 6,5 10,4 < 0,5 < 0,5 0,9 1,0

Hego-ekialdeko Asia 25,3 22,9 29,0 30,7 7,3 6,6 9,3 10,1

Hego Asia 31,7 30,8 29,9 28,3 13,5 12,0 10,1 10,7

Mendebaldeko Asia 29,3 29,3 28,4 30,3 8,8 9,0 9,4 10,5

Erdialdeko Asia eta Hego Asia 31,0 30,1 29,4 27,9 13,0 11,6 9,8 10,4

Ekialdeko Asia eta Hego-ekialdeko Asia 11,8 11,0 12,8 16,1 2,4 2,2 3,3 3,6

Mendebaldeko Asia eta Ipar Afrika 30,3 28,7 30,2 34,0 9,9 9,5 10,5 11,4

LATINOAMERIKA ETA KARIBEA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Karibea n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Erdialdeko Amerika 36,6 33,7 26,2 37,2 12,7 10,2 8,3 12,5

Hego Amerika 19,1 22,7 29,5 32,5 5,5 4,7 7,3 8,7

IPAR AMERIKA ETA EUROPA 9,8 9,7 8,8 9,6 1,5 1,5 1,2 1,4

Iturria: FAO.

FAOren arabera (2018), 2017an munduko 
biztanleriaren % 28k, hau da 2.100 milioik baino 
gehiagok, elikaduraren segurtasun eza pairatu 
zuten maila batean edo bestean. Maila horiek, ia 
ziur, biztanle horien dietaren kalitatea arriskuan 
jarriko zuten, eta kasurik gehienetan, hartutako 
elikagai-kantitatea murriztuko zuten maila batean. 
Kontu bereziki kezkagarria da 2017an elikaduraren 

segurtasun eza 2014koa baino handiagoa izan zela 
eskualde guztietan, Ipar Amerikan eta Europan izan 
ezik (3. taula eta 4. taula).

Kasu honetan, Afrika dago mundu-mailako 
batezbestekoen buru; izan ere, jakinarazi denez, 
kontinente horretan biztanleriaren % 64k baino 
gehiagok pairatu du elikaduraren segurtasun 
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4. taula. Maila moderatu edo larriko elikaduraren segurtasun ezaren prebalentzia pairatzen duten pertsonen kopurua,  
Elikagaien Segurtasun Ezaren Esperientzia Eskalaren arabera neurtua (FIES), 2014-2017 

Kopurua (milioiak)

Elikaduraren segurtasun eza:  
moderatua + larria

Elikaduraren segurtasun eza: 
larria

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

MUNDUA 1825,6 1842,5 1955,8 2130,4 647,3 618,9 665,7 769,4

AFRIKA 638,1 667,8 737,1 804,8 260,1 267,0 311,2 374,9

Ipar Afrika 69,7 63,3 73,9 89,4 24,6 22,5 26,7 29,0

Saharaz hegoaldeko Afrika 568,4 604,5 663,2 715,4 235,4 244,5 284,5 345,9

Ekialdeko Afrika 235,6 238,5 274,2 290,1 100,5 101,7 121,9 136,8

Erdialdeko Afrika 104,6 110,8 115,0 131,7 50,6 52,7 56,5 79,2

Afrika australa 28,1 28,9 34,3 34,8 13,3 12,9 19,8 20,1

Mendebaldeko Afrika 200,1 226,3 239,7 258,7 71,1 77,2 86,3 109,8

ASIA 918,5 895,3 930,1 992,7 319,3 291,4 287,9 311,9

Erdialdeko Asia 8,4 8,6 9,8 13,4 1,3 1,1 1,9 2,5

Ekialdeko Asia 106,3 105,1 107,0 170,6 n.s. n.s. 15,3 16,4

Hego-ekialdeko Asia 158,7 145,5 185,9 199,4 46,0 42,1 59,8 65,8

Hego Asia 570,9 560,7 552,9 528,2 242,2 218,1 186,2 199,2

Mendebaldeko Asia 74,1 75,5 74,5 81,1 22,3 23,2 24,7 28,0

Erdialdeko Asia eta Hego Asia 579,3 569,3 562,7 541,7 243,5 219,3 188,1 201,7

Ekialdeko Asia eta Hego-ekialdeko Asia 265,0 250,6 292,8 370,0 53,5 48,9 75,1 82,2

Mendebaldeko Asia eta Ipar Afrika 143,8 138,9 148,5 170,5 46,9 45,7 51,5 57,0

LATINOAMERIKA ETA KARIBEA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Karibea n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Erdialdeko Amerika 62,4 58,1 45,8 66,0 21,6 17,6 14,5 22,2

Hego Amerika 78,7 94,3 124,2 138,0 22,8 19,4 30,8 36,7

IPAR AMERIKA ETA EUROPA 107,3 106,9 97,3 105,6 16,2 16,3 13,5 15,2

Iturria: FAO.

Arreta elikaduraren segurtasun falta larrian jarriz gero, 
munduko biztanleen % 10 dugu 2017an; alegia, 770 
milioi pertsona inguru. Eskualdeen arabera, balioak 
% 1,4 (Ipar Amerika eta Europa) eta % 30 bitartekoak 
dira (Afrika). Azpielikatzearen prebalentziaren 
kasuan bezalaxe, elikaduraren segurtasun falta larria 
handitu egin da Afrikan eta Latinoamerikan. Asian, 
berriz, badirudi hazkundeak soilik elikaduraren 
segurtasun falta moderatua hartzen duela.

falta moderatua edo larria 2017an. Gainerako 
kontinenteetan balioak askoz ere apalagoak dira: Asian 
% 22 eta Latinoamerikan % 33,9. Kalkuluen arabera, 
Europako biztanleriaren ia % 10ek elikaduraren 
segurtasun falta moderatua pairatzen du nagusiki. 
Horrek agerian uzten du diru-sarrera handiak 
dituzten herrialdeetan errealitate bat ezkutatzen dela. 
Biztanleriaren segmentu batzuek zailtasunak dituzte 
elikagaiak iraunkorki eskuratzeko eta dieta osasuntsu 
eta egokia ordaintzeko.
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Ekintzen Nazio Batuaren Hamarkada, 2016-2025); 
eta garapenerako ekinbidea (Garapen Jasangarrirako 
Agenda 2030aren esparru orokorraren parte gisa). 
Nolanahi ere, garrantzitsua da ziurtatzea mundu 
osoko konbentzioak eta politiken inguruko akordioak 
hobeto txertatzen direla, bermatzeko hartutako neurri 
sektorialak eta sektoreartekoak (klima-aldaketari, 
ingurumenari, elikadurari, nekazaritzari eta osasunari 
buruzkoa) helburu koherenteetara bideratzen direla. 
Nazio-gobernuek eta tokian tokikoek erronka horiei 
aurre egiteko ezarriko dituzten politiken eta praktiken 
arrakasta zeharkako alderdien mende ere egongo da, 
baita berariazko testuinguruetara egokituko diren 
berariazko tresnen eta mekanismoen mende ere.

FAOren kalkuluen arabera 2015az geroztik hautematen 
den gosetea handitzeko joera alderantzikatzeko, 
hainbat neurri hartu behar: garapen-bidean dauden 
herrialdeetan, nekazaritza-politika eta elikadura-
segurtasuneko politika egokiak diseinatzea eta 
ezartzea; nazio eta nazioarteko I+G+b sistemak 
indartzea, nekazaritzak, ingurumena hondatu gabe 
eta klima-aldaketa larriagotu gabe, produktibitatea 
areagotu dezan (FAOk areagotze jasangarria 
deritzona); nekazaritzaren eta elikaduraren inguruko 
gobernantza globala hobetzea, bereziki elikagaien 
segurtasunari eragiten dioten nazio-politiken 
koordinazioan eta bateratasunean; eta nazioarteko 
lankidetza, eta nekazaritzara eta elikadura-
segurtasunera bideratutako garapen-laguntza 
hobetzea eta areagotzea. 

Erreferentziak

FAO (2015): The State of Food Insecurity (SOFI) 
2015, Erroma.

FAO (2016): The State of Food Insecurity (SOFI) 
2016, Erroma.

FAO (2017): The State of Food Insecurity (SOFI) 
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FAO (2018): The State of Food Insecurity (SOFI) 
2018, Erroma.

FAO (2008): The State of Food and Agriculture 
(SOFA) 2008, Erroma. 

FAO (2009): The State of Food and Agriculture 
(SOFA) 2009, Erroma.

FAO (2010): The State of Food and Agriculture 
(SOFA) 2010, Roma.

FAO (2018): Food Outlook, Erroma. n

FAOk analisi zehatzago bat egin zuen 2104an, 
2015ean, 2016an eta 2017an herrialde guztietan 
bildutako datu guztien konbinatuz, eta, elikaduraren 
segurtasunik ezaren inguruko mailei dagokienez, 
agerian uzten du alderdi erabakigarri garrantzitsuak 
direla bizilekua, txirotasun-egoera eta heziketa-
maila mundu osoko gizonentzat eta emakumeentzat: 
elikadura-segurtasunari dagokionez, badirudi 
generoen arteko arrakala handiagoa dela heziketa 
gutxien duten eta pobreenak diren biztanleen 
artean eta hiri-inguruneetan (hiri handiak eta auzo 
pobreetan). Nolanahi ere, inkestatuen pobrezia-
egoera eta heziketa-maila bizitegi-eremuka aintzat 
hartuz (landa-eremua edo herri txikia, hiriarekin 
edo hiriko auzo pobreekin alderatuta), elikaduraren 
segurtasunik eza jasateko aukera % 10 handiagoa 
izaten jarraitzen du emakumeentzat gizonezkoentzat 
baino, baina herrialdeen arteko aldeak ere badaude. 
Konklusio horrek agerian uzten du badirela 
bestelako diskriminazio-modu batzuk, sotilagoak 
beharbada. Horien ondorioz, emakumeek zailago 
dute elikagaietara iristea, nahiz eta gizonezkoen diru-
sarrera eta heziketa-maila berdinak izan, eta eskualde 
bereetan bizi.

Zer egin daiteke 2015era arte gosea eta malnutrizioa 
errotik kentzen egindako aurrerapenak ahuldu ez 
daitezen?

2018ko SOFIn, deialdi bat egin da ekinbidea 
azkartzeko eta ekinbide-eskala handitzeko, 
erresilientzia eta nekazaritza egokitzeko gaitasuna 
indartze aldera, eta, hala, klima-aldakortasunari eta 
gero eta muturragokoak diren klima-egoerei aurre 
egiteko. Nazio-gobernuek eta tokian tokikoek hainbat 
erronkari aurre egin behar diote, baldin eta arriskuaren 
prebentzioa egiteko neurriak eta tentsio-faktore horien 
ondorioei heltzeko neurriak zehaztu nahi badituzte. 
Horretarako, egun dauden konbentzioak eta akordioak 
har ditzakete gidatzat; horietan, klimarekiko 
erresilientzia elementu garrantzitsua da: klima-
aldaketa (Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen 
Esparru Konbentzioak [KANBEK] eta 2015eko 
Parisko Akordioak zuzentzen dutena); hondamendiak 
izateko arriskua murriztea (Hondamendi Arriskua 
Murrizteko Sendai Esparrua); larrialdietako erantzun 
humanitarioa (Munduko Goi-bilera Humanitarioa eta 
2016ko Itun Handia); nutrizioa eta dieta osasuntsua 
hobetu (Nutrizioari buruzko bigarren Mundu 
Konferentzia [N2MK] eta Nutrizioari buruzko 
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Prezioen eta Merkatuen Saila, FAO
Liliana Balbi 

GOSEAREN AURKAKO BORROKAN MERKATUEN INFORMAZIO SISTEMEK DUTEN GARRANTZIA

1. Merkatuen eta elikadura-segurtasunaren arteko 
lotura

Denborarekin eboluzionatzen joan den kontzeptua 
da elikadura-segurtasunarena. 1970eko hamarkadan, 
kontzeptua definitu zenean, prezioak egonkortzeko 
erreserbak mantentzea jarri zen elikadura-
segurtasuneko politiken erdigunean, bai nazioetan, bai 
eskualdeetan. Elikagaien prezioak igotzen zirenean 
edo elikagai-krisiak zeudenean erabili behar ziren 
horiek. Hurrengo hamarkadan, 1980koan, ekoizpena 
handitzearekin lotu zen neurri handi batean elikadura-
segurtasuna, elikagaien eskaintza eta eskaera orekatu 
ahal izateko. Elikadura-buruaskitasuna lortzea 
zen helburua, horrek ekarriko zuelako elikadura-
segurtasuna, eta, aldi berean, independentzia 
politiko eta ekonomikorako modu bat ere bazelako 
buruaskitasun hori. Urte horietako testuinguruan, ia 
mundu osoan zeuden komertzializaziorako estatu-
erakundeak (batik bat zerealentzat). Monopolioa 
zuten oinarrizko elikagaien salerosketaren gaineko 
kontrolean, eta prezio unibertsalak finkatzen 
zizkieten ekoizleei eta kontsumitzaileei, kalitatea 
nahiz garraioaren eta biltegiratzearen kostua edozein 
izanda ere. Oro har, kontsumitzaileentzat prezioak 
baxu mantentzeko joera zegoen. 

1980ko hamarkada amaieratik aurrera, politika 
horiek eskatutako subsidio handiak mantentzea ezin 
eutsizkoa bihurtu zen garapen-bidean diren herrialde 
askorentzat, eta, ondorioz, egiturazko doikuntza-
neurrien, pribatizazioen eta, oro har, ekonomiak 
liberalizatzearen alde egin zuten. Politika berri horiek 
agerian jarri zituzten biztanle pobreek elikagaiak 
eskuratzeko zituzten arazoak, baita nazioan bertan 
elikagaien hornidura handia egonda ere. 

Politika ekonomikoko aldaketen ondorioz, elikadura-
segurtasunaren kontzeptuak kontzeptu zabalago 
baterako bilakaera izan zuen, eta lau zutabetan 
oinarritu zen: erabilgarritasuna, eskuragarritasuna, 
egonkortasuna eta elikagaien kaltegabetasuna (World 
Food Summit 1996). Merkatuak funtsezko rola hartu 
zuen oinarrizko lau zutabeetatik bitan: elikagaien 
erabilgarritasunean eta eskuragarritasunean. 

Elikagaien erabilgarritasuna jada ez dago barne-
ekoizpenaren eta pilatutako izakinen mende 
bakarrik, merkatuko inportazioen mende ere 
badago. Herrialde baten barruan, eskualde jakin 
bateko elikagaien erabilgarritasuna soberakinak 
dituzten guneetatik gune defizitarioetara produktuak 
mugitzeko merkatuek duten gaitasunaren mende 
dago, baita nazioarteko eta eskualdeko merkatuen 
inportazioen mende ere. Merkatuek ez dutenean 
modu eraginkorrean funtzionatzen, adibidez, garraio-
kostuak handiak direlako edo biltegiak falta direlako, 
soberakinak egon daitezke herrialdeko gune batean, 
baina defizita duten eskualdeek ez dute aukerarik 
izango haiek eskuratzeko. Elikagaien erabilgarritasun 
egokia ere ez da aski familiek elikagaiak arrazoizko 
prezioan eskuratzen dituztela bermatzeko, hori 
merkatuko prezioen eta diru-sarreren mende baitago. 
Azterketa batzuen arabera, iraganean Afrikan 
eta Asian izandako goseteetako asko elikagaiak 
eskuratzeko zailtasunek eragindakoak izan ziren, ez 
elikagai-faltak eragindakoak. 

Elikagaien prezioen krisia 2007tik 2012ra
2007/2008 urteetako krisiak eta haren osteko 
elikagaien prezio altuek eta aldakorrek jarri zuten 
agerian merkatuen eta elikadura-segurtasunaren 
arteko lotura estua. 

Urte askoan egonkor egon ziren zerealen prezioak, 
noizean behingo igoerak soilik izan zituzten; 
alabaina, izugarri garestitu ziren 2007ko bigarren 
erditik aurrera, eta 30 urtean izandako preziorik 
altuenetara iritsi ziren 2008ko bigarren erdian, 
aurreko urteko maila bikoiztu eta hirukoiztu egin 
baitzuten prezioek. FAOren oinarrizko elikagai 
guztien prezioen indizeak %27 igo ziren 2007an, eta 
%24 2008an, urtearen bigarren zatian prezioak jaitsi 
egin ziren arren. Gainera, prezioak oso aldakorrak 
bihurtu ziren. Nabarmen jaitsi ziren 2009an, baina 
2010/2011 tartean 2008ko gailurrak erdietsi zituzten 
berriro. 2012an, hirugarren aldiz igo ziren prezioak, 
eta artoarena inoizko mailarik handienera iritsi zen 
urtearen erdialdean. 
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artean zeuden hiriguneetako pobreak, lurrik ez 
duten nekazariak eta elikagaien erosle garbiak diren 
nekazari txikiak, beren nutrizio-beharrak asetzeko 
behar adinako ekoizpenik ez zutelako eta/edo beren 
uztaren zati bat saldu behar izan zutelako ekoizten 
ez zituzten ondasunak eskuratzeko. Familia pobreek 
gutxiago jaten hasi behar izan zuten, eta, horren 
ondorioz, beren nutrizio-maila murrizteaz gain, 
hezkuntzako eta osasuneko gastuak ere murriztu 
behar izan zituzten. Halaber, ekoizpenerako aktiboak 
ere saldu behar izan zituzten, horrek epe ertainera eta 
luzera begira ondorio larriak izan arren. 

Gobernuei dagokienez, garapen-bidean diren 
herrialde gehienetan handitu egin zen inflazio-tasa, 
eta elikagaien inportatzaileak diren herrialdeetan, 
izugarri handitu ziren inportazioen fakturak. 
Herrialde ia guztiek hartu zituzten prezioen igoera 
arintzeko neurriak, eta, ondorioz, defizit fiskala ere 
handitu egin zitzaien; era berean, finantza-baliabideak 
horretara bideratu zituzten, garapen ekonomikoaren 
eta sozialaren kaltetan. 

Nekazari komertzialei edo elikagaien saltzaile garbiei 
dagokienez, prezio altuek ekoizpena handitzeko 
pizgarri bat izan behar zuten. Alabaina, ez zen 
halakorik gertatu, beste ondasun batzuk ekoizteko 
erabiltzen diren ondasunak eskuratzeko behar 
adinako baliabiderik ez zutelako, haien prezioak ere 
ikaragarri handitu baitziren, batik bat ongarrienak 
eta erregaienak. Epe laburrera begira elikagaien 
ekoizpena handitzeko laguntzak eman zituzten 
gobernuen kasuan ere, merkatuaren egiturazko 
murrizketek (batik bat landa-eremuetako garraio- 
eta azpiegitura-gabeziek) asko mugatu zuten 
eskaintzaren erantzuna. Prezioen aldakortasunak eta 
informazio egokirik ezak ere eragin negatiboa izan 
zuten nekazarien erabakietan. 

Aipatu behar da nazioarteko prezio handiak ez zirela 
modu homogeneoan islatu herrialde guztietako 
barne-prezioetan, zenbait faktoreren konbinazioaren 
mende egon baitzen eragin hori. Hauek dira faktore 
horietako batzuk: elikagaien inportazioekiko 
mendekotasuna, dieten dibertsitatea, elikagai-
erreserben eskuragarritasuna, nagusi zen kanbio-tasa 
eta indarrean zeuden politika ekonomikoak. 

Krisiari aurre egiteko herrialdeek erabilitako politikak 
Aipatu bezala, nekazari txikiek elikagaien ekoizpena 
handitzeko esku hartu zuten gobernuek; horretaz gain, 
muga-zergak gutxitzea (kasu batzuetan zerora) eta 

Garapen-bidean diren herrialde gehienetan, 
2007/2008 urteetako nazioarteko prezioen igoera 
handia herrialde barruko elikagai-prezioetara iritsi 
zen, baita oinarrizko produktuen inportatzaileak ez 
zirenetan ere, eskualdeko merkatuen eta mundukoen 
arteko elkarrekiko konexioaren eraginez. 

Zenbait faktoreren konbinazioaren emaitza izan 
zen elikagai-prezioen krisi luzea. 2007aren aurreko 
hamarkadan, elikagaien eskaerak igoera iraunkorra 
izan zuen, munduko biztanleria eta garapen-bidean 
ziren herrialdeen diru-sarrerak hazi egin zirelako, 
batik bat gora egiten ari ziren ekonomietan. 
Alabaina, aldi berean, hazkunde hori ez zen erabat 
konpentsatu elikagaien munduko ekoizpenaren 
igoeraren bidez. Ekoizpenaren eta erabileraren arteko 
desoreka hori gero eta handiagoa zen, eta izakinak 
ere historiako mailarik baxuenetan zeudenez, ezin 
izan zen indargetu munduko merkatuan ekoizle eta 
esportatzaile garrantzitsuenak ziren herrialdeen 
behar baino ekoizpen txikiagoa, aurkako klima-
baldintzek kaltetuta baitzeuden haiek, batik bat 
lehorte gogorrek kaltetuta (Australian eta Europan 
2007an, eta AEBetan 2012an, 50 urtean izandako 
gogorrena). Faktore makroekonomikoek ere izan 
zuten zerikusia, hala nola AEBtako dolarraren 
balio-galerak, nazioarteko prezioak diru horretan 
kotizatzen direnez, munduko eskaera suspertu egin 
baitzen. 

Eskaintzaren eta eskaeraren faktore tradizionalari 
beste bat ere batu zitzaion, gero eta gehiago hasi 
baitziren elikagaiak bioerregaiak ekoizteko nahiz 
finantza-espekulaziorako erabiltzen; hau da, finantza-
inbertitzaileek oinarrizko nekazaritza-produktuak 
erosten zituzten beste finantza-merkatu batzuetako 
etekinak txikitzen zirenean. Faktore horien eraginari 
buruzko eztabaida handiak egon dira. Krisiarekin 
zerikusia izan zuten arren, oraindik ere ez dago 
adostasunik elikagaien prezioen igoeran izan zuten 
pisuari buruz. Nazioartean nahiz nazioen barruan 
merkatuari buruzko informazioan egondako 
hutsuneek handitu egin zuten ziurgabetasunik eza eta 
aldakortasuna.

Prezio altuen eragina
Familia pobreei eta zaurgarriei egin zien kalterik 
handiena elikagai garestien krisiak, beren diru-
sarreren ehuneko handia gastatzen dutelako 
elikagaietan (garapen-bidean dauden herrialdeetan 
%50ekoa da ehunekoa, eta Asiako eta Afrikako 
zenbait gunetan %80koa ere bai). Biztanle horien 
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zenbait erakundetan zegoen informazioa erabat 
osatugabea zen, datu okerrak zituen, eta, batik bat, 
oso atzeratuak. Krisiaren hasieran, FAOk, Elikagaien 
Mundu Programak, FEWSNETek, IFADek eta beste 
erakunde batzuek, nazioarteko laguntza behar zuten 
herrialdeak identifikatzeko eta lehenesteko premiak 
eraginda (bai elikagai-laguntza, bai nekazaritzarako 
laguntza eta politiken arloko aholkularitza), elikagaien 
eta petrolioaren inportazioekiko mendekotasuna 
erabili zuten hautaketarako irizpide moduan, biztanle 
zaurgarrien eta behar baino gutxiago elikatutako 
biztanleen tasarekin batera. Ia erakunde horiek 
guztiek egin zituzten laguntza-premiak lehenesteko 
indizeak, eta, ondoren, indizeen indizea egin zuten; 
alabaina, kasu askotan ez zegoen zenbait herrialdetako 
elikagaien prezioen igoera-tasari buruzko ebidentzia 
enpirikorik. Esate baterako, Afrika iparraldeko 
herrialdeak dira beren oinarrizko kontsumo-beharrak 
asetzeko zerealen inportazioekiko mendekotasun 
handiena dutenetako batzuk, eta horietan nazioarteko 
prezioek ez zuten eraginik izan kontsumitzaileengan, 
gobernuek finkatzen dituztelako oinarrizko produktuen 
prezioak, eta laguntza handiak jarri zituztelako 
produktu horientzat. Alabaina, diru-laguntzen igoera 
horrek kalte egin zien parametro makroekonomikoetan. 
Era berean, munduko merkatuetan merkaturatzeko 
modukoak ez diren elikagaietan oinarritutako dietak 
dituzten herrialdeetan, hala nola Ugandan, elikagaien 
prezioen igoeraren eragina oso mugatua izan zen, eta 
artoa kontsumitzen duten biztanleek ere hura beste 
produktu batzuengatik ordezkatzeko aukera izan zuten, 
bananengatik eta tuberkuluengatik esate baterako.

Mundu-mailako informazio-gabeziari aurre egiteko, 
G20ak Nekazaritzari buruzko Merkatuen Informazio 
Sistema sortu zuen 2011n (AMIS ingelesko siglekin). 
Helburua zen merkatuen eta haien funtzionamenduaren 
gardentasuna hobetzea aldakortasuna murriztu ahal 
izateko, eta neurriak oinarri enpirikoen gainean 
hartzeko aukera ematea. Beste helburu garrantzitsu 
bat ere bazegoen: maila globaleko politikei buruzko 
elkarrizketak eta koordinazioa sustatzea. AMISeko 
partaideak elikagaien munduko ekoizlerik eta 
esportatzailerik handienak dira. 

Garapen-bidean diren herrialdeei buruzko 
informazioari dagokionez, FAOk, WFPk eta 
FEWSNETek elikagaien prezioei buruzko datu-
baseak jarri zituzten herrialdeka. Munduko Bankuak 
nazioarteko prezioen aldakortasunari buruzko 
adierazleak sortu zituen; FAOk, berriz, ohiz kanpoko 
barne-prezio altuei buruzko adierazle bat egin zuen. 
Ahalegin horiek berretsi zuten garapen-bidean diren 

inportazioei ezarritako beste zerga batzuk gutxitzea 
izan zen gobernuek gehien erabilitako neurria, 
politika horiek azkar eta erraz aplika baitaitezke. 
Alabaina, horiek ere eragin mugatua izan zuten, 
aurreko urteetako liberalizazio-politiken eraginez, 
garapen-bidean dauden herrialde gehienetan 
maila oso txikian baitzeuden muga-zergak, batik 
bat prezioen igoeraren tamainarekin alderatuta. 
Elikagaien prezioak finkatu eta diruz lagundu zituzten 
gobernuek, segurtasun- eta gizarte-sareak zabaldu 
zituzten, eta esportazioak mugatu zituzten. Esku-
hartze horietako batzuek prezio altu horien igoera 
arintzeko balio izan zuten, herrialdearen arabera 
maila handiagoan edo txikiagoan, baina kostu handia 
eragin zieten gobernuei. Oso kasu gutxitan hartu 
ziren epe ertainera eta luzera begirako neurriak. 

Krisiaren unean, hutsuneak merkatuen informazio-
sistemetan

Analistak ados daude, eta esaten dute krisia hasi zenean 
ez zegoela modu eraginkorrean funtzionatzen zuen 
merkatuen informazio-sistemarik, ez nazioartean, 
ez nazioen barruan. Informazio zehatzik eta 
fidagarririk ez egoteak mugatu egin zuen gobernuen 
eta nazioarteko erakundeen gaitasuna, eta ezin izan 
zuten martxan jarri elikagaien prezioen igoera eta 
talde zaurgarrien elikadura-segurtasunaren kaskartzea 
arintzeko neurririk eta esku-hartzerik garaiz. 

Zenbait erakundek, hala nola FAOk eta Munduko 
Bankuak, bazituzten nazioarteko prezioei eta elikagaien 
ekoizpenari buruzko datuak, eta pronostikoak ere 
egiten zituzten; alabaina, munduko merkatuetan ez 
zegoen beste aldagai batzuei buruzko informazio 
zehatzik, batik bat herrialdeetako izakinei buruzkorik. 
Gainera, behar adinako baliabide teknikorik ez egoteak 
mugatu egiten zuen merkatuko joeren azterketa bat 
egiteko eta informazioa hobeto hedatzeko gaitasuna, 
bai eta herrialde ekoizle eta esportatzaile nagusien 
eta eskualdeetako politikak egiteko ardura zutenen 
arteko koordinazioa ere. Informazio-gabezia horrek 
kasu batzuetan politika desegokiak hartzea eragin 
zuen; esate baterako, arrozaren esportazioak debekatu 
ziren Indian, eta horrek erosketen olatu bat ekarri zuen 
eskasiaren beldur, eta oso azkar igo ziren arrozaren 
prezioak. Inoizko mailarik handienera iritsi ziren 
2008ko martxoan. 

Garapen-bidean diren herrialdeetan, merkatuko 
informazioaren egoera are dramatikoagoa zen, 
izan ere, 2008an, ez zegoen elikagaien barne-
prezioei buruzko datu-base globalik, eta nazioarteko 
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informazioa. Sistemaren helburuen mende egoten 
da prezioen (ekoizleei, handizkariei, txikizkariei 
ordaindutakoa) nahiz merkatuen (hiri- edo landa-
eremukoa) hautaketa. Sistemaren helburu nagusia 
elikadura-segurtasunari buruzko jarraipena egitea 
baldin bada, txikizkariei eta kontsumitzaileei 
ezarritako prezioak biltzea da komenigarriena. Ideala 
litzateke sistema horiek merkaturatutako bolumenei, 
izakinei eta sargaien prezioei buruzko informazioa ere 
edukitzea, bai eta oinarrizko produktuen ekoizpenari 
buruzko jarraipena eta ekoizpen-pronostikoak egingo 
dituen elikadura-segurtasunari buruzko alerta-sistema 
bateko parte izatea ere, besteak beste. Informazio 
hori oso garrantzitsua da ekoizleek beren produktuak 
baldintza egokietan merkaturatu ahal izateko ere. 
Zoritxarrez, beti ez da hala izaten. Esate baterako, 
errazagoa eta azkarragoa da prezioei buruzko 
informazioa lortzea izakinei buruzko informazioa 
lortzea baino, eta krisi humanitarioetan ere askotan 
informazio hori bakarrik egoten da eskura. 

Nori egiten diote mesede merkatuen informazio-sistemek?
Merkatuen informazio-sistemek emandako 
informazioa fidagarria eta egokia baldin bada, zenbait 
interesduni egin diezaioke mesede informazio horrek: 

Gobernuei. Elikagaiak eskuratzeko aukeraren adierazle 
bat dira prezioak; beraz, elikagaien horniduraren eta 
elikadura-segurtasunaren ardura duten erakundeek 
prezioen jarraipena eta joeren azterketa bat egitea 
funtsezkoa da prezioak ohiko mailatik gora ote dauden 
jakiteko (desbiderapenak nekazaritza-sasoi jakin 
bateko joera/balio normaletatik), herrialdeko toki 
jakin batzuetan eskasia dutela esan baitezake horrek, 
eta neurri egokiak hartu beharko baitira elikadura-
segurtasuna babesteko eta egonkortasun sozialari 
eusteko. Azken batean, biztanle zaurgarriei egiten 
diete mesede merkatuen informazio-sistemek, beren 
diru-sarrera urrien zati handia gastatu behar izaten 
dutelako elikagaiak erosten. Gainera, herrialdeko 
eskualde ezberdinetan elikadura-kateko prezioen 
azterketa bat egiteak merkatuen funtzionamendu 
eraginkorra oztopatzen duten botila-lepoak 
hautemateko aukera ematen die erakunde publikoei, 
eta integrazioa eta haien eskuragarritasuna hobetzeko 
politikak egin ditzakete datu enpirikoetan oinarrituta. 

Nekazaritzako ekoizleei. Merkatu ezberdinetako prezioei 
buruzko informazioa izateak beraiek kobratzen 
dituzten prezioekin konparaketak egiteko aukera 
ematen die nekazariei, eta, horri esker, prestatuago 
egon daitezke beren produktuen salmenta-prezioak 

herrialdeetan, oro har, prezioei buruzko informazioa 
urria zela. Informazio gehiago zuten herrialdeetan 
ere azterketa gutxi zeuden, eta ez zen informazioaren 
behar bezalako hedapenik egiten behar zen unean. 

Merkatuen informazio-sistemen beharra garapen-bidean 
diren herrialdeetan

Nazioarteko prezioak jaisten hasi ziren 2014. urte 
amaieran, eta nahiko egonkor mantendu dira 2018. 
urtera arte. Alabaina, herrialdeetan prezioek ez diote 
ezinbestean joera horri eutsi, nazioko eta eskualdeko 
eskaeraren, merkatuen egituren eta beste faktore 
batzuen mende ere badaudelako prezioak. Dinamika 
ezberdin horiek agerian geratu ziren 2009an, 
nazioarteko prezioak 2008ko gailurretatik jaisten 
hasi ziren arren, herrialde gehienetan barne-prezioek 
maila altuan jarraitu zutelako edo askoz gutxiago jaitsi 
zirelako. Gainera, herrialde horietan prezioak askoz 
aldakorragoak dira, hondamendi naturalek (lehorteek, 
uholdeek, tifoiek, izozteek, izurriteek, landareen 
gaitzek, eta abar) gehiagotan eragiten dietenez uztei 
eta halakoetan eskaintza nabarmen murrizten denez, 
elikagaien prezioak asko garestitzen direlako. Klima-
aldaketa ere aldakortasun hori handitzen ari da. 
Halaber, giza jarduerak ere eragin ditzake elikagai-
krisiak, hala nola okerreko politikak aplikatzeak, bai 
eta zoritxarrez askotan gertatzen diren gatazka zibilek 
eta gerrek ere. 

Herrialde bakar bat ere ez dago balizko elikagai-
krisietatik salbu, eta, horregatik, merkatuko informazio-
sistemek eta alerta goiztiarrek funtsezko rola dute, 
informazio egokia eta fidagarria ematen dutelako. Era 
berean, 2007/2008 urteetako elikagai garestien krisiak 
agerian jarri zuen kostu handia sortzen duela larrialdi-
egoeretan merkatuen informazio-sistemak jartzeak; 
beraz, nazioarteko komunitateak sistema horiek 
ezartzea eta hobetzea sustatu behar du, etorkizuneko 
krisien aurrean hobeto prestatuta egoteko.

2. Merkatuen informazio-sistemak 

Merkatuei buruzko informazioak, batik bat prezioei 
buruzkoak, ekonomien liberalizazio-prozesuak hasi 
zirenean hartu zuen garrantzi handiagoa. Garapen-
bidean diren herrialde askotan orduan garatu ziren 
merkatuen informazio-sistemak. 

Sistema horiek modu erregularrean biltzen 
dute nekazaritza-produktuen prezioei buruzko 
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Merkatuen informazio-sistemen jardunean aurkitutako 
arazoak
Merkatuen informazio-sistemek hainbat arazo eduki 
izan dituzte, besteak beste, hauek:

■n Prezioei buruzko datuak modu irregularrean 
biltzea, eta sistema osoek aritzeari uztea emaileen 
finantzaketa amaitzen denean edo gastu publikoak 
murriztu behar direnean. 

■n Datuek sinesgarritasunik ez edukitzea, eskura 
dauden baliabideak ez direlako aski. 

■n Informazioa atzerapenarekin prozesatzea eta helaraztea 
interesdunei; agian, hori da arazorik handiena, izan 
ere, eguneratu gabeko informazioak ez du askorako 
balio, eta azkenean ez erabiltzea eragiten du. 

■n Politikak egiten dituztenek informazioa ez aztertzea 
eta ez erabiltzea, ez dutelako horretarako gaitasunik. 

Teknologia berriak merkatuen informazio-sistemetan
1990eko hamarkadatik aurrera, informazio- eta 
komunikazio-teknologia modernoak joan dira 
garatzen munduan, eta horrek merkatuen informazio-
sistemen funtzionamendua hobetzen lagundu du 
garapen-bidean diren herrialde gero eta gehiagotan. 
Sakelako telefono adimendunak, tabletak eta 
maneiatzeko errazak diren bestelako gailuak erabil 
daitezke prezioei buruzko informazioa biltzeko, 
prozesatzeko eta hedatzeko, informazio-sistema 
tradizionalak baino merkeago. 

Datuak paperarekin eta arkatzarekin baino azkarrago 
biltzen dira, eta fidagarritasun handiagoa izaten 
dute; izan ere, papereko datuak ordenagailura 
pasatzerakoan gertatzen diren akatsak murrizten dira, 
eta aplikazioek funtsik ez duten datuak hautemateko 
aukera ematen dute. Era berean, gailu horiek beraiek 
erabil daitezke merkatuei buruzko datuak denbora 
errealean jakinarazteko sakelako telefono bat duten 
nekazariei nahiz hedapenerako eragileei. Beste aukera 
bat da unitate zentralari jakinaraztea informazioa hark 
prozesa dezan, eta ondoren telefono, Internet edo 
posta elektroniko bidez zabaltzea. Gainera, merkatuei 
buruzko informazio gehiago txertatzeko aukera ere 
ematen dute gailu horiek (kokalekua, zein ordutan 
lortu den informazioa, merkatarien kontaktua, 
tokian merkaturatutako bolumenak, inportazio eta 
esportazioak, eta abar). 

Alabaina, nabarmendu behar da gailu mugikor horiek 
mantentze-kostu bat ere izaten dutela, eta ez da arraroa 
izaten prezioak biltzeko ardura duten eragileek behar 
adina kreditu ez izatea edo gailuak kargatu gabe 
izatea. Gainera, nekazari batzuek ez dute sakelako 

hobeto kontratatzeko. Hori bereziki garrantzitsua da 
isolatutako landa-eremuetan, hau da, nekazari pobre 
gehien pilatzen diren tokietan, oro har, salerosleen 
prezioak onartu behar izaten dituztelako. Era berean, 
beste merkatu batzuetan saltzea aztertzeko aukera ere 
ematen die nekazariei informazioak, baldin eta garraio-
kostuek horretarako aukera ematen badute. Azkenik, 
merkatuko prezioak jakiteak baliabideen banaketa 
nola egin erabakitzeko aukera ematen die nekazariei, 
produktu baten prezioa goian dagoenean produktu hori 
gehiago ekoiztea erabaki dezaketelako. Informazioaren 
gardentasunak (merkatuko partaide guztiek ezagutzen 
dituzte indarrean dauden prezioak) eraginkortasunez 
funtzionatzen laguntzen die merkatuei. Horrek, 
alde batetik, nekazariei egiten die mesede, diru-
sarrera handiagoak lor ditzaketelako; eta, bestetik, 
kontsumitzaileei ere bai, ekoizpena txikiagoa izango 
balitz baino merkeago eskura ditzaketelako elikagaiak. 

Merkatariei. Merkatari handiek ez bezala, txikiek ez dute 
informazioa lortzeko sare propiorik, eta merkatuari 
buruzko informazio egokia izanez gero, beren 
baliabideak nola erabili erabakitzeko aukera gehiago 
dute, non (espazio-arbitrajea) eta noiz (denbora-
arbitrajea) erosi eta saldu erabaki dezaketelako. 
Horri esker, elikagaien eskuragarritasuna eta 
erabilgarritasuna handitzen laguntzen dute. 

Gainerako erakundeei. Nazioko eta tokiko merkatuen 
informazioa baliagarria da nazioarteko 
komunitatearentzat eta, oro har, gizarte zibilarentzat 
ere, beren esku-hartzeen eraginkortasuna hobetzeko 
aukera emango dieten datu enpirikoak izan 
ditzaketelako. Elikagai-laguntza ematen den larrialdi 
humanitarioko kasuetan, garrantzitsua da jakitea noiz 
erabil daitezkeen aldi berean tokiko nekazaritzaren 
garapena sustatzen duten merkatuko mekanismoak 
(adibidez, eskudirua erosketetarako). 

Merkatuen informazio-sistemen antolaketa
Merkatuen informazio-sistema bat ezartzeko, lehenik 
eta behin, monitorizatu nahi diren eta baliabideen 
arabera monitorizatu daitezkeen merkatuak eta 
prezioak aukeratu behar dira. Egunero, astero edo 
hilero jasotzen da informazioa, produktuaren arabera. 
Unitate zentral batera bidaltzen da informazio 
hori, eta hark prozesatu egiten du, nekazariei eta 
merkatariei helarazteko zenbait bitartekoren bidez. 
Behin informazioa aztertutakoan, politikak egiteko 
ardura dutenei bidaltzen zaie txosten batzuen bidez, 
eta horiek, askotan, zabalkunde orokorra izaten dut. 
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duten kontsumo-prezioen indizea (KPI) osatzeko 
biltzen diren datuak publiko egitea. 

■n Merkatu-kopuru oso handia kontuan hartzeko joera 
da oraindik ere irauten duen beste arazoetako bat. 
Horrek kostuak handitzea eragiten du, eta sistemaren 
kudeaketa zailtzen du. Ezinezkoa da herrialde 
bateko merkatu eta produktu guztiak kontuan 
hartzea, eta, gainera, merkatuak integratuta dauden 
kasuetan (adibidez, Txinan), ez da oso baliagarria. 
Merkatuak eta produktuak kontu handiz aukeratzea 
da informazioaren bilketa eta prozesaketa arintzeko 
modu bat, hau da, merkatuen informazio-sistema 
bakoitzaren eta merkatu bakoitzaren egitura kontuan 
hartuta egitea aukeraketa. Kopuruak mugatu behar 
dira, eskura dauden baliabideekin informazioa 
maneiatzea errazagoa izan dadin. 

■n Nazioko, eskualdeko eta tokiko politikak egiten 
dituztenei ematen zaien informazioaren zabalkundea 
ere hobetu daiteke, eta, horretarako, informaziorako 
aukerari eman behar zaio lehentasuna analisi 
konplexuen aurrean, txosten sinpleak eta laburrak 
egiteko joera hartuz; kasu askotan, egokiena 
funtsezko grafikoen eta taulen bilketa bat egitea 
da, begirada azkar bat aski izateko merkatuen 
egoeraren nahiz prezioen sorreran eragiten duten 
faktore nagusien bilakaeraren berri izateko 
(adibidez, inportazioen kopurua, merkaturatutako 
bolumenak, kanbio-tasaren mugimenduak, eta 
abar). Era berean, mezurik garrantzitsuenak erabili 
behar dira, posta elektroniko bidez, Internetez edo 
sare sozialen bidez azkar helaraz daitezkeenak. 

Jardunbide egokiak
Nazioartean, garapen-bidean diren herrialdeetako 
elikagaien prezioen jarraipenerako eta azterketarako 
FAOk egindako sistema http://www.fao.org/giews/
food-prices/tool/public/#/home: FPMA ingelesezko 
siglekin) adibide egokia da informazio- eta 
komunikazio-teknologia aurreratuek merkatuen 
informazio-sistemen jarduna hobetzeko eskaintzen 
dituzten aukerak azaltzeko. Webean oinarritutako 
prezioen tresna 2010ean garatu zuten, elikagaien 
prezio altuei aurre egiteko FAOren egitasmoaren 
barruan. Espainiako Gobernuak finantzatu zuen 
lehen bertsioa, eta funtzionaltasunak zabaltzen 
joan da ordutik, FAOren merkatu-analisten nahiz 
erabiltzaileen beharrei erantzun ahal izateko. 

Tresna horrek 89 merkatu hartzen ditu kontuan gaur 
egun, eta sarbide erraza eskaintzen du horiei buruzko 
datu-base batera. Horrez gain, esportazio-prezioei 
buruzko informazioa ere ematen du. Elikadura-
segurtasunaren jarraipena egitera dago bideratuta 

telefonorik edo Interneterako sarbiderik; horregatik, 
aldi berean, mantendu egin behar dira informazioaren 
hedapenerako metodo tradizionalak, hala nola irratia, 
egunkariak, tokiko informazio-oholak, telebista, eta, 
testuinguruaren arabera, bestelako metodo batzuk. 

Era berean, informazioaren prozesamendua eta 
analisia ere hobetu dira merkatuen informazio-
sistemen beharretara egokitutako konponbideak 
dituzten webetan oinarritutako programa 
informatikoak erabiltzeari esker. Prezioen tresna 
horiek informazioaren eta komunikazioaren azken 
teknologiak erabiltzen dituzte, eta kudeatzeko errazak 
dira. Informazioa gordetzen, ordenatzen, prozesatzen 
eta aztertzen laguntzen dute (berehala sortzen diren 
taulen, grafikoen eta adierazle estatistikoen bidez), 
bai eta txostenak prestatzen ere. 

Tresna horien erabilerari esker datuen analisia asko 
sinplifikatzen den arren, merkatuak aztertzeko ardura 
duen lantaldeak horretarako gaitasun teknikoa izatea 
ere beharrezkoa da, bai eta informazio-teknologiak 
izatea (Internet eta bestelakoak) nahiz datu-baseak 
eta informazio-teknologiak erabiltzeko prestatutako 
taldeak izatea ere. 

Irauten duten arazoak
Merkatuen informazio-sistema eraginkorragoak izateko 
eta nekazari txikiak merkatuekin konektatzeko aukera 
eman dute teknologia modernoek garapen-bidean diren 
herrialde askotan (batik bat Asian eta Latinoamerikan); 
hala ere, beste herrialde batzuetan arazoak dituzte 
oraindik, oro har, baliabiderik ezak (sistema horietako 
gehienak sektore publikoaren esku daude) eta gaitasun 
teknikorik ezak eraginda. Hauek dira arazorik ohikoenak: 

■n Erakundeen arteko koordinazio falta, eta prezioei 
buruzko informazio-sistema asko egotea. Bakoitzak 
merkatuen eta prezioen estaldura propioa egiten du, 
eta beti ez dira bateragarriak izaten elkarren artean. 
Dauden baliabide publiko urriak eraginkortasunik 
gabe erabiltzea eragiten du horrek, eta erabiltzaileen 
artean nahasmena ere sortzen du bikoiztasunak. 
Estatistika-bulegoak, Nekazaritza Ministerioak, 
Merkataritza Ministerioak, Barne Ministerioak, 
Lehen Ministroaren Bulegoak eta Gizarte 
Ongizatearen Ministerioak bil dezakete prezioei 
buruzko informazioa, eta ez da arraroa herrialde 
berean hiruzpalau informazio-sistema izatea. 
Aitzitik, merkatuen informazio-sistemak ezartzeko 
finantza-muga handiak dituzten herrialdeetan, 
komenigarria litzateke ia herrialde guztiek egiten 

http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/
http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/
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herrialdeen arteko koordinazioa egotea funtsezkoa 
dela ere. 2007ko egoerarekin alderatuta, merkatuei 
buruzko informazioa asko hobetu da nazioarteko 
erakundeetan. AMISek nazioarteko merkatuei buruz 
emandako informazioak eta alertek nahiz FAO, WFP, 
FEWSNET eta beste erakunde batzuek garapen-
bidean diren herrialdeei buruz emandakoek lortu 
dute balizko elikadura-krisien aurrean politikak 
egiteko ardura dutenen arreta bereganatzea; eta krisi 
horiek geldiarazten eta elikadura-segurtasunik gabe 
geratzeko arriskuan zeuden biztanle zaurgarriei 
laguntza ematen ere lagundu dute. 

Nazioei dagokienez, garapen-bidean diren herrialde 
askotan ahalegin handiak egin dira merkatuen 
informazio-sistemak hobetzeko, eta bestelako 
neurriak ere hartu dituzte, esate baterako, gizarte-
babeserako sareak ezarri dituzte, hobeto prestatuta 
egoteko balizko krisiei aurre egiteko. 

3. Elikagai-krisiei aurre egiteko bestelako politika-
neurriak

Herrialde bakoitzaren egoera partikularra kontuan 
hartuta, esku-hartze posible asko daude. Hauek dira 
aipagarrienetako batzuk: 

Elikagai-erreserbak. Prezioak egonkortzeko erreserba 
nazionalak, aurreko hamarkadetan prezioen igoerak 
geldiarazteko hainbeste erabili ziren haiek, askotan 
jarri izan dira zalantzan eutsiezinak izateagatik; 
izan ere, mantentze-kostu handiak zituzten, eta 
haiei lotutako diru-laguntzak unibertsalak ziren, hau 
da, aberatsei nahiz pobreei egiten zieten mesede. 
Aitzitik, nazioetan, eskualdeetan edo nazioartean 
larrialdiko elikagai-erreserbak sortzeak lagun 
dezake biztanleriaren talde zaurgarrienen elikadura-
segurtasunari eusten krisi garaietan. Erreserba 
horiek ezartzeko, beharrezkoa da biztanleriaren 
talde zaurgarri zehatzetara ongi bideratutako gizarte-
babeserako sareak egotea. Neurri horiek ere kostu 
bat dute, eta informazio-sistemak bezalaxe, ezin dira 
larrialdi-egoeretan ezarri, hau da, larrialdien aurretik 
ezarri behar dira. Posible da herrialderik pobreenetan 
laguntza behar izatea horiek ezartzeko.

Merkatuko finantza-mekanismoak. Elikagaien 
inportazioekiko mendekotasuna duten herrialdeetan, 
esportazio-prezioen igoera handi baten arriskutik 
babesteko mekanismoak erabiltzeak elikadura-
segurtasuna berma dezake, eta diru-sarrera txikiko 

sistema, eta, horregatik, herrialde bakoitzean gehien 
kontsumitutako elikagaiengatik kontsumitzaileei eta/
edo handizkariei ezarritako prezioak hartzen ditu 
kontuan, eskualdeetan adierazgarritzat aukeratutako 
merkatuetakoak. Prezio-multzo bakoitzean 
produktuari eta merkatuari buruzko informazio 
gehigarria ere txertatzen du. Prezioak aztertzeko 
tresnak eskaintzen dituen funtzionaltasunen artean 
dago grafikoak sortzeko eta produktu baten prezioen 
arteko konparaketa egiteko aukera, merkatuen artean, 
produktuen artean nahiz bi herrialde edo gehiagoren 
artean, diru nazionaletan egindako kotizazioak dolar 
estatubatuarretara eta/edo neurri-unitate komun 
batera aldatuz (kiloak edo tonak). Prezio nominalak 
balio errealetara aldatzeko aukera ere ematen du. 
Era berean, prezioen seriek nekazaritza-kanpainaka 
bereizita ere ikus daitezke, prezioen joerak urtaroen 
ohiko aldaketetatik desberdintzen diren hautemateko. 
Askotariko estatistika- eta aldakortasun-adierazleak ere 
sor daitezke automatikoki. Horrek guztiak elikagaien 
prezioen denbora eta espazio jakin bateko azterketa bat 
egiteko aukera ematen du, bai eta nazioarteko prezioak 
barne-prezioetan nola islatzen diren aztertzeko ere. 
Erraz deskargatzeko moduan dago informazio guztia, 
eta txosten eta widgets pertsonalizatuak sortzeko 
aukera ere ematen du tresnak. 

Ondare publiko baliotsua izateaz gain, FPMAn 
eskaintzen den baino produktuen eta merkatuen 
estaldura handiagoa duten herrialdeetan erabiltzeko 
ere egokitu dute tresna. Bangladeshen, Costa Rican, 
El Salvadorren, Guatemalan, Dominikar Errepublikan, 
Kirgizistanen eta Tajikistanen ezarri dute, bai eta 
Erdialdeko Amerikako herrialdeak batzen dituen 
Nekazaritza Merkatuen Monitorizazio Sisteman 
ere. Horrekin batera, behar izan denean, herrialdeko 
jendea prestatzen lagundu da, bai eta talde teknikoari 
laguntzen ere. Gaur egun, FPMAk herrialdeetan egiten 
dituen lanen artean dago sakelako telefonoen bidez 
datuak biltzeko eta zuzenean tresnan integratzeko 
aplikazio bat garatzea, bai eta merkatuen eta elikadura-
segurtasunaren jarraipena egiteko merkatuko bestelako 
informazio eta adierazle garrantzitsuak agerian jartzea 
ere. 

Mundua 2007an baino hobeto prestatuta dago elikagai-krisiei 
aurre egiteko 
Prezio garestien eta aldakorren bolada luzearen ostean, 
gauza asko ikasi ziren. Horietako bat da herrialdeek 
eta nazioarteko komunitateak hobeto prestatuta egon 
behar dutela merkatuen informazioari dagokionez, 
bai eta egoerei aurre egiteko politiken arloan 
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egiteko esku hartzeko nahiz politika-neurri egokiak 
ezartzeko. Informazio- eta komunikazio-teknologien 
iraultzak lagundu du merkatuen informazio-sistemak 
hobetzen, eta nazioarteko komunitatea nahiz garapen-
bidean diren herrialdeak gaur egun prestatuago daude 
etorkizuneko krisiei aurre egiteko. 
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herrialdeetan, finantza-zailtasunak saihesten lagun 
dezake. Etorkizuneko eta aukerazko kontratuak 
dira erabil daitezkeen tresnarik garrantzitsuenak. 
Alabaina, merkatuko tresna horien izaera teknikoa 
medio, beharrezkoa da herrialde barruan gaitasunak 
garatzea horiek kudeatzeko. 

Nekazaritzan inbertitzea. Nekazaritza-sektoreak 
desinbertsioak izan ditu zenbait hamarkadatan, oso 
gutxi ikertu eta garatu da, eta, oro har, gobernuek, 
sektore pribatuak nahiz nazioarteko erakundeek 
arreta gutxi jarri diote. Epe luzera begira, joera hori 
iraultzeko eta elikagai-krisi berriak saihesteko modu 
bakarra da bide- eta nekazaritza-azpiegituretan, 
hedapen-zerbitzuetan eta gaitasunean nahiz 
hezkuntzan inbertitzea, bai eta nekazari txikiei 
bideratutako ikerketan eta garapenean ere. Hori 
guztia da beharrezkoa produktibitatea eta elikagai-
eskaintza nahiz merkatuen integrazioa hobetzeko, eta, 
ondorioz, prezioen aldakortasuna txikitzeko. Gainera, 
gobernuek egindako esku-hartze horiek lagundu 
egiten dute sektore pribatuaren inbertsioetarako 
aldeko testuinguru bat sortzen ere. Azken batean, 
nekazaritzan epe luzera begirako inbertsioak egiteak 
nekazari pobreenei mesede egingo dien garapen 
ekonomiko eta soziala lortzen lagunduko du. 

4. Ondorioak

Merkatuek funtsezko rola dute garapen-bidean 
diren herrialdeen elikadura-segurtasunean, eta batik 
bat biztanle zaurgarrienei dagokienean. 2007/2008 
urteetako elikagai-prezioen munduko krisiak modu 
dramatikoan jarri zuen agerian hori. Nazioarteko 
prezioek izandako igoera handiak merkatu 
nazionaletan islatu ziren, eta istilu larriak sortu ziren 
elikagaiei lotuta, bai eta ezegonkortasun politikoa ere 
munduko zenbait herrialdetan. Pobreenek beren diru-
sarrera urrien zatirik handiena elikagaiak erosteko 
erabiltzen dute, eta egoerak ondorio oso larriak izan 
zituen haiengan, elikadura- eta nutrizio-segurtasuna 
kaskartu baitziren. FAOk egindako kalkuluen arabera, 
elikagaien prezio garestien ondorioz, goseak dauden 
pertsonen kopurua 115 milioi gehiagora handitu 
zen 2007an eta 2008an. Bien bitartean, krisi haren 
arrazoiei buruzko eztabaidak jarraitu egiten duen 
arren, guztiak ados daude: prezioak igo zirenean 
merkatuen informazio-sistema eraginkorrik ez 
egoteak zaildu egin zuen larrialdi-neurriak prestatzea, 
eta eragozpenak egon ziren igoera horri aurre 
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ELIKAGAIEN EKOIZPEN SISTEMEN INGURUMEN INPAKTUAK

1. Mundua elikatzearen erronka

Hazten ari den biztanleria ingurumena suntsitu gabe 
eta planeta-sistemari kalte konponezinik eragin 
gabe elikatzea da gizateriak aurrean duen erronka 
handienetako bat. Nekazaritzako ekoizpen-sistemek, 
laborantzakoek nahiz abeltzaintzakoek, baliabideak 
behar izaten dituzte. Azken 70 urteetan, erabat aldatu 
dira nekazaritza-sistemak, ekoizpen-bitartekoen 
erabilera handitu egin delako produktibitatea handitu 
ahal izateko. Esate baterako, nitrogenodun ongarrien 
erabilera %800 gehitu da 1961-2013 urteen artean; 
laboreen ekoizpena %250 handitu da (1. irud.); eta 
laborantza lurrek %15eko zabalkunde garbia izan 
dute (abandonatutakoak kenduta). Alabaina, eragin 
negatibo handiak ere ekarri ditu horrek, ingurua 
kaltetu delako eta horrek tokian, eskualdean eta 
munduan dituelako ondorioak 

Elikagaien nazioarteko merkataritzaren igoera 
handiari esker, produktibitate gutxieneko munduko 
guneetara eraman ahal izan dira elikagaiak. Alabaina, 
horrek ere eduki ditu nabarmentzeko moduko 
ondorio negatiboak, esate baterako, laborantzaren 
eta abeltzaintzaren arteko deskonexioa handitu 
egin da, eta egiturazko ondorioak izan ditu horrek 
sisteman; beste kasu batzuetan, berriz, esportaziorako 
laborantza lehenetsi da, eta bigarren mailara baztertu 
dira tokiko beharrak. Sistemaren eraldaketa sakon 
horren eragin negatiboak oso handiak dira, eta, egile 
askoren ustez, atzera bueltarik gabeko bidegurutze 
batean egon gaitezke, gure iraupena bermatzen duten 
sistemako osagai batzuen degradazioaren eraginez. 
Planetaren mugak esaten zaie muga horiei. 

Bestetik, inguruaren degradazioak berak ere jar 
dezake arriskuan elikagaien ekoizpena. Hori da, esate 
baterako, klima-aldaketaren kasua. Negutegi-efektua 
eragiten duten gasak sortzen dituenez, nekazaritzak 
areagotu egiten du klima-aldaketa; eta, aldi berean, 
klima-aldaketak eragin nabarmena izan dezake 
laboreen ekoizpenean, muturreko fenomenoak, urtetik 
urterako aldakortasuna eta eskualde batzuetako ur-
eskasia handitzen dituelako. Arazoa ez da ekoizpenari 

lotutakoa bakarrik, baizik eta eskaerak eta banaketak 
ere badute zerikusia. Produktu guztiek ez dute 
inpaktu berbera eragiten ingurumenean; beraz, 
dietaren osaera funtsezko elementua da. Gainera, 
elikadura-kateko fase ezberdinetan alferrik galtzen 
diren elikagaien kopuruak ekoizpenaren %30eko tasa 
ere gainditzen du batzuetan (ekoizpenetik hasi eta 
etxean bertan alferrik galtzen direnetara arte). Hau 
da, produktu askok ingurumenean eragina dute, baina 
azkenean ez dute inor elikatzen. Azkenik, banaketan 
eta kalitate oneko elikagaien eskuragarritasunean 
ere arazo argi bat dago: desnutrizioa jasaten duten 
pertsonen kopurua 821 milioira iritsi zen 2017an, 
eta, aldi berean, obesitatea zuten 672 milioi zeuden 
(FA0, 2018). 

Beraz, funtsezkoa da gizartearen erronka nagusiei 
erantzun nahi dien ikerketa zientifikoak handitzen 
ari den biztanleriarentzako kalitate oneko elikagaiak 

1. irudia. Nekazaritzako elikagaien sistemako zenbait osagairen 
bilakaera 1961-2013 urteen artean. 

Todas las variables están expresadas en una unidad común, el ni-
tróAldagai guztiak unitate komun batean daude adierazita: nitroge-
notan. Uzta-produktuek eta giza kontsumokoek proteinetan txertatuta 
hartzen dute kontuan nitrogenoa. Kutsadura (potentziala) laboreei 
aplikatutako baina uztan atxiki gabeko nitrogenoari dagokio, balizko 
kutsadura-arazoak eragin ditzakeenari (Lassaletta et al.-en oinarri-
tutako kalkuluak, 2014).
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eutrofizazioak, eta haien heriotzak eta kontsumoak, 
azkenean, oxigeno-faltaren arazoa ekartzen du, 
bai eta uretako ekosistema asko hondatzea ere. 
Eutrofizazioa amaierako etapetara iristen denean, 
dead zone deitzen zaie kaltetutako eremuei, espezie 
autoktono gehienak desagertu egiten direlako. Alga 
toxikoak maiztasun handiagoarekin azalera daitezke 
nitratoaren presentziaren eraginez, eta horrek ondorio 
negatiboak ditu arrantzan. 

NH3-aren kasuan, nekazaritza- eta abeltzaintza-
sistemek isurtzen dituzte atmosferara amoniako-
gasen %90. Isurpenek nahiz metaketek ingurumenean 
duten inpaktua oso handia da: eutrofizazioa sustatzen 
dute; partikula esekiak sortzen laguntzen dute; usain 
txarra eragiten dute; eta negutegi-efektu handiko N20 
gasaren aitzindariak dira. Berezi aipatzekoa da urearen 
kasua: kostu baxua duenez, gehien erabiltzen den 
ongarri sintetikoetako bat da, baina nitrogeno asko du, 
oso disolbagarria da eta atxikitako isurpen handiak 
ditu. Abeltzaintza-sistemen kasuan, simaurraren 
kudeaketa da, zalantzarik gabe, gas horren askapena 
eragiten duen bide nagusia. Galera horiek murrizteko, 
badaude laborantza- eta abeltzaintza-sistemak 
maneiatzeko zenbait jardubide, esate baterako hauek: 
ongarri nitrogenatu motak, dosiak eta aplikatzeko 
moduak zaintzea; ongarria lurraren lanketaren bidez 
edo azaleko ureztatzearen bidez txertatzea; eta 
simaurra isurpenak arintzeko potentzialaren bidez 
maneiatzea. Azkenik, nekazaritzari dagozkio N20 
isurpenen %65. Gas hori C02-a baino 298 aldiz 
indartsuagoa da negutegi-efektua sortzen duen gas 
gisa, eta haren iturri nagusiak ongarri sintetikoekin 
eta simaurrarekin ongarritutako nekazaritza-lurrak 
dira. 

3. Fosforoa

Fosforoa (P) ere funtsezko elementua da 
bizitzarentzat, eta, beraz, ekoizpen-faktoreetako bat 
da. Hura mugatzeak uztaren errendimenduari eragiten 
dio. Iraultza berdea izenekoak fosforodun ongarrien 
erabilera ere orokortu zuen. Nitrogenoaren kasuan ez 
bezala, fosforodun ongarri industrialak meatzeetan 
du jatorria (fosfatoen mehatzeak). Beraz, ez da 
elementu berriztagarri bat, eta munduko erreserben 
eta ondorengo erabileraren mende dago. Petrolioaren 
gailurra kontzeptua erabiltzen dugun bezalaxe, 
fosforoaren gailurra ere aipatzen da, eta 2030ean izan 
daiteke gailur hori (Cordell et al., 2009). Fosforo-
erreserbak ez daude modu orekatuan banatuta 

ekoizteko eta aldi berean ingurumenaren hondatze 
konponezina saihesteko alternatibak aztertzea. Artikulu 
honetan, sarrera moduan, nekazaritza-ekoizpenaren 
ingurumen-inpaktu nagusietako batzuk deskribatuko 
ditugu: nitrogenoaren, fosforoaren eta uraren 
zikloen aldakuntzak; negutegi-efektua duten gasen 
isurpena; energiaren erabilera; eta bestelako sistemak 
laborantzarako lur bihurtzea. Azkenik, gizarteek 
eta nekazaritzako elikagaien sistemek 2050ean har 
ditzaketen balizko bideak aztertuko ditugu.

2. Nitrogenoa

Urarekin batera, nitrogenoa (N) da laborantza-
sistemetako ekoizpen-faktore nagusia. Proteinen 
eta azido nukleikoen parte da nitrogenoa, eta, beraz, 
bizitzaren funtsezko elementua da. Duela ehun 
urte, mikroorganismoen talde batzuek egindako 
nitrogeno-finkapenen mende zeuden nekazaritza-
sistemak, eta kontu handiz aritzen ziren laborantzan 
eta abeltzaintzan, ahalik eta gutxien galtzeko. Haber-
Bosch izeneko prozesua asmatu izanari esker, gizakiak 
nitrogeno atmosferikoa modu industrialean finka 
dezake, eta horrek muga hori desagertzea eta sintesi-
ongarrien erabilera orokortzea ekarri zuen. Gaur 
egun, laborantzan aplikatutako nitrogenoaren %45 
bakarrik atxikitzen dute landatutako produktuek, eta 
gainerakoa ingurumenera isurtzen da. Nekazaritza-
sistemek beste pauso bat eman eta landare-proteina 
animalia-proteina bihurtzen badute, batez besteko 
eraginkortasuna are txikiagoa da. Zenbatezinak 
dira ingurumenera isuritako nitrogenoak jasan 
ditzakeen eraldaketak. Konpartimentu askotan zehar 
mugi daiteke nitrogenoa, eta askotariko arazoak sor 
ditzake haietako bakoitzean, nitrogeno-jauzia izenez 
ezagutzen dena sortuz.

Nitratoa (NO3), amoniakoa (NH3) eta oxido nitrosoa 
(N2O) dira inpakturik handiena duten konposatuak. 
Nitratoa konposatu oso disolbagarria da, eta erraz 
joaten da landareetatik ur masetara, hala nola lurpeko 
uretara, ibaietara, lakuetara eta kostaldeko uretara. 
Koloneko minbizia izateko arrisku handiagoarekin 
lotu izan da haren maila jakin bateko kontzentrazioak 
hartzea; hain zuzen, eskualde batzuetan, nitratoak 
eragindako kutsadurak edateko ura degradatu dezake. 
Arazo hori oso larria da baliabide hidriko mugatuak 
dituzten eskualdeetan, adibidez, Mediterraneoan. 
Gainera, uraren eutrofizazio-prozesuen faktore 
nagusietako bat da nitratoa. Alga-espezie batzuen 
eta ekoizle primarioen hazkunde masiboa dakar 
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(eremu idorragoak ur gehiagorekin hornitzeko, 
adibidez, hori da Murtziaren kasua Espainian), arro 
hidrografikoetako lehorte-planei (eta nekazaritzako 
zuzkidurei) eta lurpeko ura (putzuak) ureztapenerako 
erabiltzeari lotuta. Era berean, kontuan eduki behar 
da klima-aldaketa uraren erabilgarritasunean izaten 
ari den eragina, are kalte handiagoa ari baita eragiten 
jada eskasia duten herrialdeei eta/edo arazo hori ari 
baitzaie sortzen orain arte halakorik izan ez duten 
herrialdeei. 

Azken hamarkadetan, metodologia eta tresna ugari 
sortu eta erabili dituzte uraren erabileraren eta 
elikagaien ekoizpenaren arteko harremana ikusteko, 
hala nola arrasto hidrikoa eta ur birtuala (Hoekstra et 
al., 2011); era berean, uraren zikloaren analisiarekin 
lotutakoak (Boulay et al., 2017) ere sortu dituzte, bai eta 
ISO 14046 berria ere. Tresna horiek oso eraginkorrak 
dira behar ditugun elikagaiak lortzeko zenbat eta 
zenbat ur erabiltzen dugun aztertzeko eta horren 
berri emateko; hain zuzen, janzten ditugun arropak 
ekoizteko nahiz etxean egunero erabiltzen dugun ur-
kopurua (edateko, garbitzeko, dutxatzeko eta abar 
erabiltzen duguna batuta) baino askoz gehiago behar 
da elikagaiak ekoizteko. Ur birtualaren terminoak ere 
nekazaritza-produktuen nazioarteko merkataritzaren 
eta elikagai horiek ekoizteko behar den uraren arteko 
lotura bat egiten du; hau da; jatorrizko herrialdean 
ekoitzi eta elikagai bat merkaturatzen dugunean 
zenbat ur ari garen inportatzen edo esportatzen esaten 
du modu birtualean. Horregatik, azken urteetan ez 
da laborantzan uraren eraginkortasuna hobetzeko 
ahalegina bakarrik egin, bazik eta osasuntsuak nahiz 
iraunkorrak diren dieten kontsumoa sustatzeko 
ahalegina ere egin da; hau da, ekoizteko ur gutxiago 
behar duten elikagaiak dituzten dietak sustatu dira, 
hala nola egoskariak, frutak eta barazkiak dituzten 
dietak.

5. Negutegi-efektua eragiten duten gasen isurpena

Seguru asko, nekazaritza izango da berotze globalak 
gehien eragiten dion giza jarduera, lurraldearekin 
duen lotura estuagatik eta klima-patroiekiko duen 
mendekotasunagatik. Alabaina, aipatu dugun bezala, 
nekazaritzak berak ere negutegi-efektua eragiten 
duten gasen isurpen handia egiten du zenbait 
prozesuren bidez, hala nola nitrogenoa, energia, 
ura eta lurzorua erabiltzearen bidez, bestelako 
ingurumen-inpaktuekin batera. Nitrogenoaren 
erabilerari dagokionez, esan dugu elementu hori 

munduan, baizik eta herrialde gutxi batzuetan 
metatzen dira, batik Marokon (Mendebaldeko 
Saharan barne), Estatu Batuetan eta Txinan. Hala, 
eragin politiko eta geoestrategiko handiko elementua 
bihurtu da jada fosforoa. Hari lotutako lehen arazoa 
da agortzeko arriskua dagoela, eta, beraz, kontu 
handiz erabili behar da nekazaritzako ekosistemetan. 
Hiri- eta industria-hondakinetatik berreskuratzeko 
aukera gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari da, 
bai eta giza iraizkinetatik berreskuratzeko aukera ere. 

Nitrogenoak baino mugikortasun askoz txikiagoa 
du fosforoak. Uztan atera gabekoa ez den zati handi 
bat nekazaritza-lurretan atxikita geratzen da, eta 
pixkanaka askatzen da hurrengo urteetan. Munduko 
eskualde batzuetan, fosforo gehiegi aplikatu zitzaien 
landareei 80ko eta 90eko hamarkadetan. Hainbeste 
fosforo dagoenez metatuta lurrean, landareek ez 
dute fosforo-gabeziarik izango inolako ongarririk 
ez aplikatuta ere. Europa iparraldeko herrialdeen 
kasua da hori (Bouwman et al., 2017). Nekazaritzako 
fosforoa azaleko isurketen bidez irits daiteke ur 
kontinentaletara, eta eutrofizazio-arazoak eragiten 
ditu. 

4. Ura 

Ura erabat ezinbestekoa da landareentzat, eta, 
ondorioz, baita elikagaiak ekoizteko ere, eta ez 
bakarrik landare-jatorrikoak ekoizteko, baita 
animalia-jatorrikoak ekoizteko ere (pentsuetarako 
nahiz larreetarako behar da ura, baita animaliaren 
beharrak asetzeko ere). Hain zuzen, nekazaritza da ur 
eta baliabide natural hidriko gehien erabiltzen dituen 
sektorea: ur gezaren munduko guztizko erreserben 
%70 baino gehiago. Uraren erabilera hori, batik bat 
ureztapenari dagokiona (laboreen errendimendua 
eta ekoizpena biderkatu egiten da lehorreko 
laborantzarekin alderatuta), bereziki garrantzitsua da 
baldintza basamortutarrak edo erdibasamortutarrak 
dituzten herrialdeetan eta aldi berean nekazaritza-
ekoizpen handia eta zabala dutenetan. Hori da, esate 
baterako, Mediterraneoko arroko zenbait herrialderen 
kasua. 

Uraren eta energiaren erabilera eraginkorra egiten 
duten ureztatze-sistema onak ezartzea behar-
beharrezkoa da elikagaien ekoizpen iraunkorra egiteko 
orain eta etorkizun hurbilean. Gaur egun ere, baliabide 
hidriko gutxi dituzten eta nagusiki nekazaritzan 
aritzen diren herrialdeetan, gatazka garrantzitsu asko 
daude agenda publikoan, politikoan eta zientifikoan, 
esate baterako, ura batetik bestera eramateari 
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berriztagarriekiko mendekotasuna izateko arriskua 
dakar horrek. Era berean, ingurumen-inpaktuak 
ere eragiten ditu, eta erregai fosilen erabilerari 
lotutako negutegi-efektua duten gasen isurpena 
nabarmentzen da horien artean. Energia asko behar 
da ongarrien eta bestelako simaur sintetikoen 
ekoizpen industrialerako, eta energia horren zatirik 
handiena gas naturaletik etortzen da; beraz, erregai 
fosil horren erabilerari lotutako isurpenen iturri 
garrantzitsua da nekazaritza. Ureztatze-sistemetan 
da bereziki esanguratsua nekazaritzarako sortutako 
energiaren kopurua; izan ere, asko zabaldu dira, eta 
energia asko behar izaten dute putzu sakonetatik ura 
ateratzeko nahiz ura alde batetik bestera eramateko 
eta gatzgabetzeko sistemek funtzionatzeko. Erregaiak 
erauzteak, fintzeak eta garraiatzeak ere sortzen ditu 
negutegi-efektua eragiten duten gasak, eta horien 
artean metanoa nabarmentzen da, petrolio- eta gas-
putzuetatik ihes egiten duena. Azkenik, zenbait 
azpiegitura eta makineria nahiz haien materialak 
ekoizteari lotutako energiaren erabilera eta isurpenak 
nabarmendu behar dira. Negutegietan eta tantakako 
ureztapen-sistemetan erabilitako plastikoena da 
kasurik aipagarrienetako bat; gainera, beren bizitza 
baliagarriaren ostean, arazoak sortzen dituzte beren 
hondakinen kudeaketan.

Gerta daiteke beste herrialderen batzuetan sortu 
izana nekazaritzako eta abeltzaintzako produktu 
baten ekoizpenari lotutako isurpenak. Hain zuzen, 
laborantza-lurren eta bazkalekuen hedapenagatik 
lurraren erabileran egindako aldaketak (deforestazioa) 
dira nekazaritzaren zeharkako isurpenen iturririk 
garrantzitsuenak. Gaur egun, gune tropikaletan 
metatzen dira horietako gehienak, eta haietatik 
inportatzen ditugu batik bat animalien elikadurarako 
erabiltzen diren produktuak (esate baterako, soja) 
nahiz bioerregaien ekoizpenerako erabiltzen 
direnak (esate baterako, palma-olioa). Askotan, 
lehengai horiek ekoizten dituzten herrialdeak ez 
dira nazioarteko klima-akordioen sinatzaileen artean 
egoten; beraz, isurpenen deslokalizazio bat gertatzen 
da, eta horrek sinatzaileak diren herrialdeei beren 
konpromisoak betetzeko aukera ematen die, baina 
ez dira munduko guztizko isurpenak murrizten 
(«isurpenen ihesa»). 

Oro har, abeltzaintzarekin du lotura elikagaiak 
ekoizteagatik egindako isurpenen zatirik handienak, 
eta abeltzaintza-produktuak dira «karbono-aztarna» 
handiena dutenak. Ganadu-ekoizpenak ez ditu 
bakarrik abeltzaintzaren isurpen «propioak» eragiten, 
baizik ere haren ondorio dira beren elikadurarako 

lurzoruari aplikatzeak nahiz simaurren kudeaketak 
N2O isurpenak sortzen dituela. Bestetik, metano-
iturri (CH4) handia ere bada nekazaritza (negutegi-
efektua eragiten duen beste gas bat, karbono 
dioxidoa baino 30 aldiz indartsuagoa), eta baldintza 
anaerobikoetan (oxigenorik gabe) dagoen materia 
organikoaren mikrobio-degradazioagatik isurtzen da. 
Baldintza horiek hausnarkarien errumenean ematen 
dira, eta horiek dira CH4-aren iturri nagusia, baina 
baita simaurraren kudeaketan (batik bat horiek forma 
likidoan daudenean) eta ur-masetan ere, hala nola urak 
hartutako laboreetan (arroz-soroak) eta urmaeletan, 
baltsetan eta ureztapenari lotutako kanaletan. C02-a 
da negutegi-efektua eragiten duen nekazaritzako beste 
elementu garrantzitsu bat. Nekazaritzako makinerian 
erabiltzen den erregaiagatik isurtzen da, batik bat 
traktoreetan erabiltzen den erregaiagatik. 

Aparteko aipamena merezi du lurzoruko karbonoaren 
balantzeak. Elementu hori da lurzoruko materia 
organikoaren osagai nagusia; beraz, haren maila 
gutxitzen denean erabilera okerragatik edo berriki 
egindako luberritze batengatik, metatutako karbonoa 
C02 gisa isurtzen da. Alderantzizkoak, materia 
organikoaren gehikuntza dakarren nekazaritza-
erabilerak, esate baterako, jardunbide agroekologikoak 
aplikatzearen bidez lortzen denak (adibidez, landare-
estalkiak), karbono atmosferikoa lurzoruan bahitzea 
ekartzen du (Aguilera et al., 2013). Karbono-bahiketa 
hori isurpen negatibo moduan hartzen da, eta beste 
prozesuetan sortutako isurpenen murrizketaren 
osagarri izan daiteke. Karbonoaren bahiketak 
oihartzuna izan du duela gutxi komunikabideetan, 
2015ean Parisko gailurrean sustatutako «lau bider 
mila» egitasmoaren harira. Lurzoruko karbono-
kopurua urtean %0,4 handitzeko apustua egiten du 
egitasmoak, klima-helburuak lortzen lagundu ahal 
izateko (Rumpel et al., 2019). Karbono-bahiketa oso 
interesgarria da klima-aldaketara egokitzeko ere; 
izan ere, materia organikoak lurzoruko propietate 
hidrikoak hobetzen ditu, eta lehorteak, uholdeak eta 
beste zenbait inpaktu murrizten laguntzen du. 

Nekazaritzako isurpen «propio» horietaz gain, 
nekazaritzak partikularki, eta, oro har, elikadurak 
(nekazaritzako elikagaien sistemako geroko etapetan 
barne) beste sektore ugaritan ere eragiten dituzte 
negutegi-efektua eragiten duten gasen isurpenak. 
Nekazaritzaren industrializazioak goitik behera 
aldatu du energiaren erabilera nekazaritzan. Energia-
emari nagusia eguzkitik zetorren sistemetatik sistema 
modernoetara pasatu da, eta horiek erregai fosil 
asko behar izaten dituzte funtzionatzeko. Energia ez 
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7. Mundua elikatzea 2050ean

2050. urtea etorkizuneko egoerak garatzeko data 
sinbolikotzat hartu da, eta, horretarako, planeta-
sistemaren bilakaera aztertu behar da balizko 
zenbait aldaketa eta onarpenen aurrean. Zenbat 
biztanle izango ditu munduak? Nolako dieta izango 
dute? Ingurumenarekiko eta klima-aldaketaren 
ondorioekiko zenbateko sentsibilitatea? Ikerketa-
talde askok egin dituzte galdera horiek, eta balizko 
bilakaera alternatiboak aztertuz, hainbat egoera eraiki 
dituzte. Galdera nagusia da, hainbat testuingururen 
aurrean, ea posible izango den gizateria elikatzea 
eta ingurumenean zer kostu eragingo dituen horrek. 
Lanik garrantzitsuenek ondorioztatu dute ez dagoela 
berak bakarrik planeta-sistemaren degradazio 
konponezina saihestuko duen konponbiderik, baizik 
eta ekintza bateratua beharko dela, ekoizpen-sistemen 
hobekuntza eta eskaeraren eraldaketa kontuan 
hartuko dituena (Springmann et al., 2018, Lassaletta 
et al., 2019). Ekoizpen-sistemen hobekuntzaren 
barruan, ez dira ustiapenari lotutako ekintzak 
bakarrik beharko, baizik eta egiturazko neurriak 
ere hartu beharko dira, hala nola laborantza eta 
abeltzaintza berriz konektatzea, horiek funtsezko rola 
izan baitezakete (Billen et al., 2019). Era berean, 
ezinbestekoa da animalia-produktuen eta azukreen 
neurrizko kontsumoa duten dietak sustatzea horien 
kontsumo handia duten herrialdeetan, eta, horrekin 
batera, alferrik galtzen diren elikagaien kopurua 
asko murriztea. Mediterraneoko herrialdeen kasuan, 
alternatiba eraginkorra da gomendatutako dieta 
mediterraneo tradizionalari buelta bat ematea (Blas 
et al., 2019). 

Beraz, elikaduraren etorkizuna geure esku dago 
neurri handi batean. Planetako pertsona guztiei 
dieta osasuntsu bat eskaini ahal izateko behar adina 
elikagai ekoizteak ekintza irmoa eta koordinatua 
eskatzen du, sektore askoren artean egin beharrekoa, 
eta ustiapenei lotutako neurriak, sistemari lotutako 
egiturazko neurriak eta kontsumo-ohiturei buruzko 
neurriak hartu behar dira.
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erabilitako laboreen isurpenen zati handi bat ere. 
Abeltzaintzaren barruan, hausnarkariek dute 
karbono-aztarnarik handiena, CH4 isurpenengatik, 
baina maneiu egokiarekin hazten direnean, lurrari 
lotuta, jangarriak ez diren hondakinak balioztatzen 
eta karbonoa lurrean eta zurezko biomasan bahitzen 
(adibidez, mendiko bazkalekuetan) ere lagun dezakete, 
bai eta balio natural handiko habitatak babesten, 
suteak izateko arriskuak murrizten eta landa-enplegua 
sortzen ere. Azken batean, elikaduraren karbono-
aztarna murrizteko, beharrezkoa da animalia-
jatorriko produktuak nagusi diren dietetan produktu 
horien kontsumoa murriztea, eta, horrekin batera, 
elikagaiak ekoizteko moduak aldatzea. 

6. Landutako lurzorua

1900. urtetik, nekazaritzarako erabiltzen diren ur-
gaineko lurren tasa %13tik gaur egungo %35era 
handitu da. Horietatik %10 laborantzarako erabiltzen 
dira, eta %25, bazkaleku gisa. Izotzik gabeko zatian, 
lurren %20 bakarrik dira basoak, eremu antzua baita 
ia %40. Laborantza-lurrek ekosistema naturalak 
ordezkatu dituzte, eta horiek sistema sinpleagoak 
dira; izan ere, karbono gutxiago metatzen dute, eta, 
kasu askotan, ondoko ekosistemen dibertsitateari 
eragiten dioten konposatuak isurtzen dituzte, eta 
nekazaritzako ekosistemetan beste espezie batzuk 
ere bizitzeko aukera mugatzen dute. Gaur egun, 
hauek dira kasurik larrienak: Amazoniako basoa oso 
azkar ari dira ordezkatzen ardi-haragia eta/edo soja 
ekoizteko, eta Indonesiako basoa palma ekoizteko. 
Funtsezko galdera da zer egin behar den beharrezko 
elikagaiak ekoizteko eremu naturalak landatutako 
lur bihurtu gabe, eta, aldi berean, zer egin behar 
den tokiko biodibertsitatea erabat ordezkatu gabe 
ekoizteko elikagaiak. Eztabaida horrek ikuspegi asko 
ditu komunitate zientifikoan. Lehenengo galdera da 
zer ekoitzi behar den ezinbestean, eta hori ez dago 
pertsona-kopuruaren mende bakarrik, haien dietaren 
mende ere badago. Bigarren galdera garrantzitsua 
da ea dagoeneko existitzen diren landutako lurretan 
ahalik eta errendimendurik handiena bilatuz ekoitzi 
behar den, lurren zabalkunde gehiagorik behar 
ez izateko (land sparing izenarekin ezagutzen 
den ikuspegia, Cohn et al., 2014), edo, aitzitik, 
funtzio askoko sistemak sustatu behar ditugun, 
lurraldeei askotariko ekosistema-zerbitzuak emango 
dizkietenak, horretarako azalera handiagoa behar 
izan arren (land sharing izenarekin ezagutzen den 
ikuspegia, Kramer and Merenlender, 2018). 
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BIOTEKNOLOGIAREN EGINKIZUNA, NEKAZARITZA KLIMA-ALDAKETARA EGOKITZEKO*

Laburpena

Landareak egokituz joan dira inguruneko 
baldintzetara, eta horrek landare-espezieen 
dibertsitate biologikoa moldekatu du landareek 
duela 550 milioi urte inguru lurrazala kolonizatu 
zutenetik. Egokitzapen-prozesu hori bizkortu egin 
zen Neolitoan nekazaritza asmatu eta zenbait 
espezietako landareen hautaketa egin zenean, 
ezaugarri agronomiko interesgarriak baitzituzten; 
etxekotze- edo laborantza-eremuetako ingurune-
baldintzetara hobeto egokitzeko aukera ematen zuten 
barietate berriek, kasurako. Bioteknologiaren tresna 
berriak aplikatzea eta labore nagusien genomaren 
berri zehatza izatea oso lagungarriak izan dira, azken 
bi hamarkadetan, landareen hobekuntza genetikoa 
arrakastatsua izateko eta elikagaien ekoizpena eta 
kalitate nutrizionala etengabe handitzeko. Hala ere, 
nekazaritzak erronka berriei egin behar die aurre, 
hala nola: ingurune-baldintza aldakorretarako 
laboreen egokitzapena bizkortzea, eta aldaketa 
horiek laboreen banaketa geografikoan eta etekinean 
eragin dezaketen inpaktua gutxitzea. Bioteknologia, 
genomika eta genetika hobetzeko tresna berriak, 
edizio genetikokoak barne, funtsezkoak izango 
dira erronka hori gainditzeko eta labore-barietate 
produktiboak izateko. Aldi berean, teknologia berriak 
aplikatu beharko dira baliabideak (ura eta lurzoruko 
mantenugaiak, adibidez) modu eraginkorragoan 
erabiltzeko, eta nekazaritza-jarduera jakin batzuen 
ingurumen-inpaktua murrizteko, hala nola ongarrien 
eta fitosanitarioen erabilera. Erronka handi horiei 
aurre egitea posible da gaur egun honako hauei 
buruz dugun ezagutza zehatzari esker: landareen 
genoma, landareen aniztasun genetikoa eta landareen 
erantzun molekularra ingurumenarekiko interakzioan. 
Ezagutza horiei eta datu biologikoen analisi 
masiborako tresna konputazionalen erabilerari esker 
ulertu eta integratu ahal izango ditugu landareek 
ingurumen-baldintza txarretan dituzten erantzun.

* MgEk gogorarazten du dosier honetako testuek egileen 
iritzia soilik adierazten dutela, eta ez dutela zertan bat etorri 
horri buruz MgEk duen jarrera instituzionalarekin.

Nekazaritzako laboreak klima-baldintza berrietara 
egokitzea: erronkak eta irtenbide teknologikoak

LKlima-aldaketak nekazaritzako ekosistemetan eta 
ekosistema naturaletan dituen ondorioak nabarmenak 
dira jada. Berriki aztertutako prozesu ekologiko 
gehienek ondorio horiekiko egokitze- eta eboluzio-
erantzunak erakusten dituzte (Shceffers et al., 2016). 
Esate baterako, Lurreko ekosistemetan, ur gezan eta 
itsasoko uretan, aldaketa genetikoak, fisiologikoak, 
morfologikoak eta fenotipikoak jasaten ari dira 
espezieak, eta, populazioetan, aldaketak gertatzen 
ari dira; horiek, halaber, elikadura-katean eragiten 
dute eta interakzio biologiko berriak sortzen dituzte. 
Aldaketa horiek ondorio dokumentatuak dituzte 
gizartean, hala nola biodibertsitatea galtzea (zehazki, 
laboreekin zerikusi genetikoa duten barietate 
basatiak), eta izurrite/gaixotasun berriak agertzea 
edo aurretik zeudenek laboreetan duten inpaktua 
areagotzea. Erraz hauteman daitezkeen aldaketak 
jazotzen ari dira, eremu geografiko jakinetako 
loraldi-ereduekin lotutako aldaketak kasurako, baina, 
horiez gain, fluxu genetikoen ezkutuko dinamika 
ugari ere ari dira gertatzen. Hori dela eta, berotegi-
efektuko gasak murriztera bideratutako ekintzak eta 
estrategiak bezain beharrezkoak dira biodibertsitatea 
eta ekosistemak babestuko dituztenak (Shceffers et 
al., 2016).

Klima-egoera berri horrek laboreen etekinean 
duen inpaktu negatiboa erronka teknologiko 
handia izango da, eta nekazaritzako produkzioa 
hobetuko duten eta eraginkorragoa bilakatuko duten 
tresna berriak garatuz heldu behar zaio. Tresna 
teknologiko berri horiek beharrezkoak izango 
dira 2030. urterako Nazio Batuen Erakundearen 
(NBE) Garapen Iraunkorreko Helburuetan (GIH) 
jasotako hainbat desafio soziali erantzuteko (https://
sustainabledevelopment.un.org). Nekazaritzako 
teknologiak GIH hauetan lagundu behar du, besteak 
beste: kalitate nutrizional hobea duen elikadura 
lortzea, eta malnutrizio-egoeran edo gosete-arriskuan 
dagoen munduko biztanleria gutxitzea. GIH horiek 
lortzeko, elikagaien produkzioa areagotu eta horien 

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/


31

handiak sortu eta aztertzen dituzten teknologia 
berriak txertatzeari esker (biologia konputazionaleko 
eta genomikoko tresnak; Chen et al., 2018). Baliabide 
fitogenetikoen eta teknologikoen erabiltzaileak eta 
landare-genetika hobetzeko ardura duten teknologoak 
sistema biologikoen analisirako gaitasun berri 
horiek aprobetxatzen ari dira, beren ahaleginaren 
eraginkortasuna eta efizientzia nabarmen areagotzeko 
nekazaritza-elikagai interesgarrietako espezieen 
ezaugarri berriak (geneak) kontserbatu, ezagutu 
eta erabil daitezen (Chen et al., 2018: Halewood 
et al., 2018). Hautaketa genetikoaren estrategia 
horretan, oso garrantzitsua da produkzio-lurraldera 
ondoen egokitu diren laboreen tokiko espezie eta 
barietateak identifikatzea eta erabiltzea; izan ere, 
aparteko karaktere genetikoen iturri dira, eta horiek 
ingurumen-baldintza jakin horietara egokitzen urteak 
eman ondoren sortuak dira (Palmgren, et al., 2015; 
Berni et al., 2018). Horrez gain, tokiko barietate 
horiek osasunerako onuragarritzat jotzen diren 
osagai bioaktiboen eduki handia izan ohi dute, eta, 
askotan, kontzentrazio txikiagoetan topatu ohi dira 
barietate komertzialetan. Baldintza genetiko horien 
erabilera aukera bat da nekazaritzaren sektorerako 
biodibertsitatea babesteko, ingurumenaren 
iraunkortasunerako eta azken produktuak 
balioztatzeko (Palmgren, et al., 2015; Berni et al., 
2018). 

Iraultza «genomiko» berri horrek gainditu beharreko 
erronka instituzionalen eta politikoen artean, hauek 
zehaztu behar dira: zer zeregin izango duen ikerketa 
publikoak garapen iraunkorrean, zein izango diren 
baliabide genetikoen erabiltze- eta jabetza-baldintzak 
(espezie basatien eta tokiko barietateen geneak) eta, 
kasuan kasu, nola banatuko diren horrekin lotutako 
etekinak. Ildo horretatik, 92 herrialdek sinatu dute 
Nagoyako protokoloa, eta hura baliabide genetikoak 
hornitzen dituzten herrialdeetako arauak betearazten 
ahalegintzen da, baliabide horiek erabiltzen dituzten 
hirugarrengo herrialdeetan betearazteko eta 
jarraitzeko neurriak eskatuta (https://www.miteco.
gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/
pbl_protocolo_nagoya_tcm30-156090.pdf).

Artikulu honetan, nekazaritzaren produkzioaren 
harira garatzen ari diren zenbait tresna bioteknologiko 
eta biologiko deskribatzen dira eta zehazten da zer-
nolako inpaktua espero den produkzioan horiei esker, 
klima-aldaketa gertatzen bada. 

kalitatea handitu behar da. Elikagaien produkzioak 
aurrez aurre dituen erronkak erdiesten lagundu behar 
dute hauek guztiek: landareek ingurumenarekin duten 
interakzioari buruzko ezagutza hobetzeko tresna 
bioteknologikoak garatzea, labore gehienen genoma-
sekuentziari buruzko informazioa aprobetxatzea, 
espezie basatietako landareen material genetikoaren 
biltegietako baliabide fitogenetikoak ezaugarritzea 
eta landare-barietate berriak modu zehatzean sortzeko 
aukera izatea edizio genetikoko teknologiak erabilita. 

Klima-egoera berri horretan, bioteknologiak 
funtsezko ekarpena egingo du, azken urteetan 
nekazaritzaren eta gizartearen garapenean egin duen 
moduan. Bioteknologiak nekazaritzan izan duen 
eragina zalantzan jarri da labore bioteknologikoen 
eztabaidarekin; labore horiei «transgeniko» edo 
genetikoki eraldatutako organismo (GEO) ere esaten 
zaie. Zenbait herrialdetan, Europan esaterako, GEO 
horiek hazteko eta merkaturatzeko ezarri diren 
murrizketek mugatu egin dute nekazaritza-teknologia 
berri horren inpaktu positiboa. Adostasun orokorraren 
arabera, garapen-bidean dauden herrialdeak eta gutxien 
garatutako herrialdeak herrialde industrializatu 
bihurtzearen ondorioz, teknologia desberdinak 
aplikatuko dira balio-katean zehar. Teknologia horien 
artean dago bioteknologia. Horrek nekazaritza-
sektoreko iraunkortasuna bermatu eta ingurumen-
inpaktu negatiboak murriztuko dituen bioekonomia 
garatzen lagunduko du. Bioteknologiaren egitekoa 
industriaren eta ekonomiaren hazkundeaz haratago 
doa; izan ere, aukerak eta irtenbideak eskaintzen ditu 
GIHak erdiesteko (Lokko et al., 2018). Garatutako 
herrialde gehienek agenda estrategikoak finkatu 
dituzte gizartearen eta ekonomiaren (bioekonomia) 
eraldaketan bioteknologia txertatzeari eta horrek 
izandako inpaktuari buruz. Espainiak bioekonomiari 
buruzko estrategia propioa bultzatu zuen 2016ko 
urtarrilean. Estrategia hark hauxe zuen helburu: 
produkzioan eta baliabide biologikoen erabilera 
iraunkor eta eraginkorrean oinarritutako bioekonomia 
sustatzea (Lainez et al., 2018). Hortaz, adostasun 
orokorraren arabera, nekazaritza-produkzioaren 
erronka berriak ezin dira gainditu teknologia 
aurreratuenak erabili gabe, eta horien artean daude 
bioteknologiak eskaintzen dituen tresnak eta 
ezagutzak.

Azken hamarkadan, iraultza «genomikoa» gertatu da. 
Iraultza horrek aukera eman du sistema biologikoak 
aztertzeko, manipulatzeko eta «diseinatzeko», espezie 
ugariren (labore garrantzitsuenak barne) genoma-
sekuentziei esker eta datu biologikoen kantitate 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/pbl_protocolo_nagoya_tcm30-156090.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/pbl_protocolo_nagoya_tcm30-156090.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/pbl_protocolo_nagoya_tcm30-156090.pdf
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GEO laboreek onurak ekarri dizkiote gizarteari, 
dudarik gabe (Lusser et al., 2018), besteak beste: 
nekazaritza-produkzioak gora egin du (nekazarientzat, 
186.100 milioi dolar kalkulatzen da eta erabili behar 
izan ez den 183 milioi hektareako labore-azalera), 
fitosanitario gutxiago erabili behar izan dira (% 18,4 
gutxiago 1996-2016 bitartean) edo biodibertsitatea 
kontserbatu da, lur-eremu kultibagarria ez baita 
areagotu produkzioa hobetzearen ondorioz (http://
www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/
pptslides/default.asp). GEO teknologiarekiko 
gaitzespenak, ordea, horren hazkundea eta 
produkzio-ahalmena mugatu du. GEOen elikadura- 
eta ingurumen-segurtasunari buruz piztutako 
kezkak izan dira oinarri gaitzespen horretarako eta 
GEO laboreetatik eratorritako produktuen (haziak, 
landare-olioak, proteinak eta abar) merkaturatzeari 
ezarritako legegintza-mugetarako. Hala eta guztiz 
ere, kezka horiek ez dute datu zientifiko zorrotzen 
babesik eta, beraz, ez lukete mugatu behar labore 
bioteknologikoen erabilera eta hedapena nekazaritza-
ingurune iraunkorrean elikagaien produkzioa 
hobetzeko tresna osagarri eta beharrezko gisa (Lusser 
et al., 2018). 

Lehen GEO laboreak nekazaritza-ezaugarrietan 
oinarritu diren arren (hala nola: herbizidekiko 
erresistentzia, 88 milioi hektarea landuta, eta 
izurriteekiko erresistentzia, (22 milioi hektarea 
landuta), azken urteetan, pilatutako GEO gertaerak 
areagotu egin dira (78 milioi hektarearaino). Horietan, 
hainbat gene konbinatzen dira eta, beraz, nekazaritzako 
hainbat ezaugarri; GEO laboreen belaunaldi berri 
bat garatu da eta estres abiotikoei (lehorteak edo 
tenperatura altuak, kasurako) hobeto erantzuten diete 
landareek; horrek aurrerapen nabarmena ekarri du 
laboreak ingurumen-baldintza berrietara egokitu ahal 
izateko (http://www.isaaa.org/resources/publications/
briefs/53/pptslides/default.asp). 

Edizio genetikoko teknologia berriak aplikatzea 
landare-hobekuntzan eta nekazaritza-produkzioan

Aurrez adierazi bezala, honako hau da laboreen 
hobekuntzako gakoetako bat: gene baten edo hainbat 
generen funtzionaltasunean aldaketak identifikatzea 
hark landarearen nekazaritza-interesa ekartzen 
duen fenotipoan aldaketak sortzen baditu. Genoma-
sekuentzietako aldaketa gehienak modu espontaneoan 
(naturalean) edo induzituta (tratamendua eragile 
mutageno fisikoekin edo kimikoekin) gertatzen dira, 

Espezie basatien etxekotzetik labore 
bioteknologikoetara eta are haratago 

Nekazaritzaren jatorria nekazaritza-intereseko 
ezaugarri fenotipoak dituzten banakako landareen 
hautaketarekin dago lotuta: hazi-produkzio eta fruitu-
tamaina handiagoak, garapen begetatibo handiagoa, 
eta landareen iraunkortasuna ingurumen-estresak 
eta gaixotasunak direla eta. Adibide horietako 
gehienetan, gene bakarraren funtzionaltasuna 
aldatzearen ondorioz gertatu ziren fenotipoaren 
aldaketak eta etxekotzean zehar hautatutako 
lehen banakoen arkitekturaren aldaketak; berezko 
mutazioek edo birkonbinazio naturalek eragindako 
sekuentzia-aldakortasuna adierazten du horrek. 
Behaketan oinarritutako hautaketa horri esker, 
espezie asko etxekotu eta lehen laboreak sortu ahal 
izan ziren.

Genetikaren oinarriak aurkitzearekin batera, 
hautaketa- eta hobekuntza-prozesuei ekin zitzaien; 
ezaugarri interesgarriak zituzten banakoak gurutzatzen 
ziren, eta espezieen dibertsitate genetikoaren eta 
birkonbinaketa genetikoaren parametroak hartzen 
ziren aintzat, besteak beste. Hautaketa-prozesu 
hori bizkortu egin zen landare-espezieetako geneen 
karakterizazio funtzionalarekin eta landare-genoma 
nagusien sekuentziazioarekin, eta horrek aukera 
eman du fenotipo konplexuen (hainbat genek 
erregulatuak) eta fenotipo horiek zehazten dituzten 
aldaera genetikoen (gene-sekuentzietako aldaketak) 
arteko korrelazioa zehatzago identifikatzeko.

Nekazaritzan tresna bioteknologikoak aplikatzeari 
esker eta laboreetan beste landare-espezie edo 
organismo batzuetatik etorritako gene berriak 
txertatzeko gaitasunari esker, GEO laboreak ―edo 
labore bioteknolgikoak— sortu ziren eta nekazaritza-
produkziorako tresna berriak eskuragarri jarri ziren. 
Ukaezina da GEO laboreek nekazaritzan izan duten 
inpaktua; hain zuzen ere, 2017. urtean, 190 milioi 
hektareako azalera izatera iritsi zen, nagusiki 3 
laborerekin: artoa (arto-produkzioaren % 32 GEO 
da), soja (% 77 GEO) eta kotoia (% 80 GEO) (http://
www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/
pptslides/default.asp). GEO laboreen bilakaeran, 
bi parametro dira aipagarriak: azken 10 urteetan 
garapen-bidean dauden herrialdeetan teknologia 
hori bizkor txertatu izana, eta nekazaritza-intereseko 
(stacked traits) hainbat gene «biltzen» dituzten GEO 
barietateen kopurua, horrek intereseko fenotipoak 
ugaritu eta labore-kalitatea hobetzen baitu.

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/pptslides/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/pptslides/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/pptslides/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/pptslides/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/pptslides/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/pptslides/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/pptslides/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/pptslides/default.asp
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eukariotoen genomen ingeniaritzarako. Landareen 
kasuan, labore eraldagarrien espezie gehienetan 
genoman aldaketa heredagarriak lortzera bideratu dira 
ahaleginak, CRISPR/Cas9 teknologia erabilita, eta 
egiaztatu da mutazio espezifikoak eragin daitezkeela 
intereseko geneen sekuentzietan NHEJ konponketa-
mekanismoaren bitartez (Puchta, 2017). 

CRISPR/Cas9 sistema erabiliz, edizio genetikoko 
teknologia baliozkotu da, eta horrek iraultza 
ekarri du bioteknologiaren alorrean, oro har, 
eta bioteknologiaren eta landare-hobekuntzaren 
alorrean, bereziki; izan ere, ikerketa-laborategietan 
ezaugarritutako nekazaritza-intereseko geneen 
funtzionalitatea oso modu eraginkor eta bizkorrean 
baliozta daiteke intereseko laboreetan CRISPR/
Cas9 bitartez. Teknologia horrek GEO laboreen 
teknologiarekin duen garrantzia eta alde nagusia 
honetan datza: geneen funtzionalitatea modu 
espezifikoan ezgaitzeko (partzialki edo guztiz) 
erabil daiteke, eta, segregazio genetikoaren 
bitartez, genetikoki editatutako landareak lor 
daitezke, intereseko organismoaren genoman edizio 
genetikoa eragiteko eta bideratzeko beharrezkoa den 
transgenerik eduki gabe. Hala, edizio genetikoaren 
ondorioz sortutako landareak edo organismoak ezin 
dira bereizi mutagenesi espontaneo edo eragindako 
mutagenesiaren bitartez edo birkonbinaketa 
genetikoaren bitartez sortutakoetatik. Edizio 
genetikoko teknikek, duten zehaztasun-maila dela-
eta, espero ez diren ondorio (mutazio) gutxiago 
eragiten dituzte ausazko mutagenesiko teknikek 
baino (adibidez, GEOen laborantza eta merkaturatzea 
arautzen duen 2001/18/CE Zuzentarautik kanpo 
dauden mutagenesiko zenbait teknika).

Laboreen hobekuntzan edizio genetikoko teknologiak 
aplikatuta, labore-barietate berri ugari sortu dira, 
nekazaritza-interes handiko ezaugarriekin; hain 
zuzen ere, laboreak klima-baldintza berrietara 
egokitzeko prozesua sustatu eta arindu dezakete. 
Landare-barietate berri horietako asko eta asko 
Estatu Batuetan edo Argentinan merkaturatzen 
ari dira edo laster merkaturatuko dira, eta horrek 
paradigma berri bat sortuko du nekazaritzarako 
eta landare-bioteknologiarako. Edizio genetikoko 
tekniken zehaztasuna handiagoa da hobekuntza 
genetiko klasikoko prozesu askotan erabilitako 
ausazko mutagenesi-teknikena baino, eta, beraz, 
genomako xede-sekuentzian mutazioek duten 
posizioari dagokionez, esan liteke edizio genetikoko 
teknika berriak aplikatzearen ondorioz sortutako 
landare-barietatea hobeto ezaugarrituta egongo dela 

eta horiek zoriz banatzen dira genoman da, hau da, ez 
modu bideratuan. 

Duela hogei urte baino gehiago jada bazekiten 
landareen genomako DNAren leku jakin batean 
endonukleasa baten bidez kate bikoitzeko haustura 
bakarra eraginez gero (DSB, ingelesezko sigla) 
hainbat aldaketa genetiko eragin zitezkeela genoma 
horren DNAren sekuentzian haustura konpontzeko 
prozesuan. DNAn DSB haustura bat konpontzeko bi 
modu deskribatu dira: birkonbinazio homologoaren 
bitartez edo azken lotura ez-homologoaren bitartez 
(ingelesezko siglak HR eta NHEJ dira, hurrenez 
hurren; Puchta, 2017). DNAren konponketa-prozesu 
horiek aukera ematen dute helmugako sekuentzian 
(geneak) aurredefinitutako aldaketak txertatzeko, hala 
nola nukleotido bakar bat edo nukleotido multzo bat 
ezabatzea edo txertatzea, eta, beraz, gene-sekuentziak 
eta horien funtzionalitatea aldatzea (hura partzialki 
edo guztiz galtzea ekar dezake). Proposatu zen 
DNAn DSB hausturak konpontzeko teknologia hori 
baliagarria litzatekeela genoma-sekuentzietan aurrez 
hautatutako aldaketak egiteko; edizio genetiko esaten 
zaio prozesu horri. 

Genomak manipulatzeko eta editatzeko teknologia 
aplikatzeko aldez aurreko baldintza gisa, nukleasak 
behar ziren intereseko genearen DNAko sekuentzia 
jakin batean haustura modu espezifikoan egin ahal 
izateko. Nukleasa horietako zenbait –zink behatzdun 
nukleasak (ZFNs, ingelesez) eta patogeno-efektoreen 
nukleasa-transkripzioaren aktibatzaileak (TALENs, 
ingelesez), kasurako– azken 10 urteetan garatu eta 
aplikatu dira, genomak manipulatzeko eta editatzeko 
(Putcha, 2017). Hala eta guztiz ere, nukleasa horiek 
sekuentziak ezagutzeko duten espezifikotasuna oso 
mugatua da eta horrek DNAren DSB hausturak 
eragin ditzake genomaren oso antzeko tokietan, baina 
helmuga-lekuan bertan ez eta, beraz, aldaketak eragin 
ditzake behar ez diren genomaren sekuentzietan (off-
targets, ingelesez), eta horiek nahi ez diren ondorioak 
eragin ditzakete organismoen fenotipoan.

Streptococcus pyogenes bakterioaren sistemako 
CRISPR (Clustered Regulatory Interspaced 
Short Palindromic Repeats) konplexuko Cas9 
nukleasa proteinaren karakterizazioari esker, edizio 
genetikoaren alorrak lehen aldiz jarri du eskuragarri 
biologia molekularreko edozein laborategik modu 
zehatz eta bizkorrean erabil dezakeen tresna bat 
(Putcha, 2017). Sei urtean, edizio genetikoko 
tresnarik eraginkor eta zehatzena bilakatu da 
CRISPR/Cas9 eta, horregatik, oso erabilia da 
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fosfatoa) gehiago xurgatzea; ii) landareen erantzun 
fisiologikoak hobetzea nutrizio- edo ingurumen-
estresa sortzen duten egoeretan; iii) landareen 
hazkundea eta garapena sustatzea; eta iv) landareak 
lurzoruko organismo patogenoek —onddoek 
esaterako— eragindako infekzioetatik babestea, 
mikroorganismo onuragarri horiek patogenoen 
garapena galarazten duten konposatu biozidak sortzen 
baitituzte (Hiruma et al., 2016; Durán et al., 2019). 
Azterketa horiek aukera eman dute nekazaritzan 
erabiltzeko onuragarriak diren mikroorganismoen 
katalogoan beste mikroorganismo batzuk (bakterioak 
eta onddoak) gehitzeko (lehendik zeuden mikorrizak 
eta nitrogenoa f inkatzen duten bakterioak); 
horiek eragin onuragarriak dituzte laboreetan eta 
nekazaritzako jardueretan erabiltzen hasiak dira. 

Besteak beste, genomika, biologia konputazionala, 
bioteknologia eta sistemen biologia konbinatzen 
dituzten azterketek aukera eman dute lurzoruko 
mikroorganismoen komunitateak identifikatzeko, 
zeinen interakzioak laboreen f isiologian eta 
produkzioan ondorio onuragarriak maximizatzen 
dituen (Durán et al., 2018). Mikroorganismo 
«sintetikoen» komunitate horiek (SynCom ingelesez), 
lurzoruko mikrobiotaren azterketetan oinarrituta 
diseinatu dira, eta aukera handia ematen dute 
nekazaritza-produkzioa eta horren iraunkortasuna 
hobetzeko; izan ere, ongarrien eta produktu 
fitosanitarioen erabilera murrizten lagundu dezakete. 
Hala eta guztiz ere, badira teknologia hori aplikatu 
aurretik ebatzi beharreko erronkak, frogatu baita 
mikroorganismoen errendimendua aldatzen dela 
labore-baldintza errealetan aplikatzen bada; hori 
ingurumeneko hainbat faktoreren ondorioz gerta 
daiteke eta beren ugaltzean eragin dezake. Baditugu 
zenbait ezagutza-hutsune mikrobiotak laboreekin 
duen interakzio-dinamikari buruz eta laboreetan 
SynCom-ak aplikatzeko metodo onenei buruz, 
eta, horiei diziplinarteko hurbilketen bidez heldu 
dakieke. Esate baterako, potentzial handikotzat 
jotzen da mikroorganismoak hazietan edo bestelako 
formulatuetan nanokapsulatzea eta mikrokapsulatzea 
labore-lurzoruari aplikatzeko.

Nekazaritza iraunkorraren garapenean lagundu 
behar duten eta goraka ari diren beste bioteknologia 
batzuk

Landareen biologiaren eta haiekin lotutako 
mikroorganismoen ezagutzan, aurrerapen oso 

mutagenesi «klasikoko» tekniken bidez sortutako 
organismoak baino. Hortaz, baieztatu daiteke, halaber, 
edizio genetiko bidez lortzen diren barietateetatik 
eratorritako produktuak mutagenesi «klasikoko» 
tekniketatik lortutako barietateetatik eratorritakoak 
bezain seguruak edo are seguruagoak direla

Mikrobiota nekazaritza iraunkorraren zerbitzura

Nekazaritza-produkzioa lurzoruaren ezaugarri fisiko-
kimikoen eta horren dinamika biologikoaren mende 
dago, hau da, han dauden eta landare basatiekin zein 
laboreekin interakzioa duten mikroorganismoen 
komunitateen mende. Lurzoruko mikroorganismoen 
multzo horri mikrobiota esaten zaio. Ezaugarri 
hauek ditu: ez da uniformea eta aldaketak izaten ditu 
konposizioan (espezie mota) eta oparotasun erlatiboan, 
besteak beste, lurzoruaren ezaugarri fisiko kimikoen 
arabera, tokian tokiko eremu geografikoko ingurumen- 
eta klima-baldintzen arabera eta han hazten diren 
landare-espezieen biodibertsitatearen arabera (Gouda 
et al., 2018). Munduko biztanleria areagotzearekin 
batera, nekazaritza-errendimenduaren eskaerak ere 
izugarri egin du gora, eta horrek berekin ekarri du 
sintesi bidez sortutako ongarri kimikoak eskala 
handian ekoiztea laboreei hazteko eta garatzeko 
beharrezkoak dituzten elikagaiak emateko. Dena den, 
ongarrien erabilera masiboak eta laboreak gaixotasun/
izurriteen kontra babesteko produktu fitosanitarioen 
aplikazioak inpaktu negatiboa izan du nekazaritzako 
lurzoruen kalitatean eta haien emankortasunean, eta 
hondakin-arazoak eta lurreko uren eta akuiferoen 
kutsadura eragin ditu. Lur emankorreko nekazaritza-
lurren hedapena ia ezinezkoa denez, Lurreko eremu 
jakinetan izan ezik, beharrezkoa da nekazaritzako 
lurren emankortasunari eutsiko dioten eta haien 
kutsadura murriztuko duten teknologiak garatzea, 
nekazaritza iraunkorrerantz aurrera egin nahi bada. 

Genomikako teknologia modernoen aplikazioari 
esker, landareekin —eta bereziki haien sustraiekin 
(errizosfera)— interakzioa duten eta mikrobio-
komunitateak osatzen dituzten mikroorganismoak 
ezaugarritu eta identifikatu (sekuentziazio bidez) 
ahal izan dira. Azterketa horiek landare basatiekin 
eta laboreekin interakzioa duten eta landare-
espezie horietan onurak dituzten beste mikrobio-
espezie batzuen multzoa (bakterioak, onddoak eta 
oomizeteak) identifikatzen lagundu dute (Hiruma et 
al., 2017; Durán et al., 2019). Horien artean, hauek 
dira aipagarriak: i) sustraietatik elikagai (nitratoa eta 
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jarduteko duten modua ezaugarrituz eta nekazaritza-
produkzioko baldintzetan horien eraginkortasuna 
zehaztuz, komertzialki erabili ahal izango lirateke, 
eta, argi eta garbi, nekazaritza-produkzioaren 
iraunkortasunerako abantailak ekarriko lituzkete, 
agrobiologiko horiek prozesu fisiologiko endogenoak 
aktibatzen baitituzte eta konposatu biodegradagarriak 
baitira, sintesi kimikoen bidez sortutako produktu 
fitosanitarioek dituzten egitura artifizial askorekin 
gertatzen ez den bezala. 

Tresna bioteknologikoak landare-hobekuntzako eta 
nekazaritzako produkzio iraunkorreko prozesuetan 
aplikatzeko oztopo legalak

Aurrez deskribatutako teknologia biologiko eta 
tresna bioteknologiko berriak aplikatuz gero, 
hainbat abantaila eta osagarritasun ekarriko dituzte 
nekazaritza-produkzio iraunkorrak aurrez aurre 
izango dituen erronkak garaitzeko. Dena den, 
teknologia berri hori txertatzeko, arazo nagusi 
bati egin behar dio aurre: ez dago merkaturatzeko 
erregulazio espezifikorik, edo kasu askotan, asimetria 
dugu dagoen erregulazioaren eta alor jakinetan 
erregulazioa onetsi zenetik ezagutzan izandako 
aurrerapenen artean; horren ondorioz, erregulazio 
horiek zaharkituta geratu dira eta ez dira eraginkorrak 
edo oztopoak dira teknologia berrien merkataritza-
garapenerako (Lokko et al., 2018; Wats et al., 2017).

Egoera horren adibide da duela gutxiko Europar 
Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia (2018ko 
uztailaren 25ekoa). Honako hau ebatzi zuen: 
bideratutako mutagenesi-teknika berrien bidez lortutako 
organismoak (horien artean daude CRISPR/Cas9 edizio 
genetikoko teknologiak) GEOtzat hartu behar dira eta, 
beraz, horien erregulazioa Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2001/18/CE Zuzentarauan (ingurumenean 
genetikoki eraldatutako organismoak nahita askatzeari 
buruzkoan) bildutako betebeharrei lotuta egongo da. 
Zuzentarau horrek eta talde ekologisten presioak eragin 
dute, berez, labore bioteknologikoak edo transgenikoak 
Europan ez garatzea, Espainian landatutako 0,1 milioi 
hektarea MON810 arto salbuetsita. Europar Batasuneko 
Justizia Auzitegiaren ebazpenaren arabera, 2001/18/
CE Zuzentarauan bildutako betebeharrak aplikatzetik 
salbuetsita daude mutagenesi-tekniken bidez 2001/18/
CE Zuzentarauaren aurretik lortutako organismoak, edo 
zuzentarau horren aplikaziotik salbuetsitako mutagenesi-
teknika tradizionalen bidez lortutakoak, «horien 
biosegurtasuneko historia luzea dela-eta». 2001/18/CE 

nabarmenak egin dira azken urteetan. Aurrerapen 
horiei esker, molekula-erregulaziorako eta landare-
genetikarako mekanismo berriak identif ikatu 
ahal izan dira eta horiekin, orobat, nekazaritzako 
produkzio iraunkorragoa bultzatuko duten 
teknologia berriak garatu ahal izan dira. Teknologia 
biologiko (bioteknologia) berri horien artean, 
hauek dira aipagarriak (Borel et al., 2017): i) 
RNAren interferentzia-teknologia (ARNi); eta ii) 
jatorri naturaleko molekulen erabilera (lotutako 
landareenak edo mikroorganismoenak), landareen 
prozesu fisiologikoak erregulatzeko eta soroan 
aplikatu ahal izateko (konposatu agrobiologikoak/
bioestimulatzaileak). ARNi landareek duten babes-
mekanismo bat da, birusengatiko infekzioei aurre 
egiteko, eta honetan oinarritzen da: sekuentzia 
espezifikoa duten kate bikoitzeko RNA molekulak 
(ARNds) organismo batek erakar ditzake eta modu 
eraginkorrean desaktiba dezakete ARNds-aren 
sekuentzia bera duen organismo horren gene bat. 
Teknologia hori izurrite espezifikoei eraso egiteko 
erabili ahal izango litzateke, xede-izurritearen 
biziraupenerako funtsezko geneak ezgaituko 
dituzten ARNds molekula txikiak diseinatuz. Zenbait 
zientzialarik diotenaren arabera, ARNi mekanismoek 
izurriteei modu zuzenagoan eraso diezaiekete 
espektro zabaleko pestizidek baino; hala eta guztiz ere, 
oraindik ere arriskua dago izurritean xede-geneekin 
antzeko gene-sekuentzia partekatzen duten intsektu 
onuragarriek albo-ondorioak jasateko, 2013an 
Estatu Batuetako Nekazaritza Saileko zientzialariek 
egindako teknologia horren berrikusketan zehazten 
den bezala. 

Landareen prozesu fisiologikoen eta molekularren 
ezagutzan egindako aurrerapenari esker 
identifikatu ahal izan da landareen edo haiei 
lotutako mikroorganismoen biomolekula multzo 
bat, landareetan prozesu biologiko esanguratsuak 
aktibatzeko gai dena modu exogenoan aplikatzen bada. 
Biomolekula aktiboen multzo horri agrobiologiko 
edo bioestimulatzaile deritzo. Merkatuan, jada, 
baziren mota horretako biomolekulak, landare-
hormonak, adibidez; eta duela hamarkada batzuetatik 
hona, nekazaritzako produkzioan erabili dira. Azken 
urteetan, konposizio biokimiko desberdinetako 
biomolekula berri ugari identifikatu dira (peptidoak, 
lipidoak, karbohidratoak eta abar). Zeregin hauek 
dituzte, besteak beste: landare-garapeneko prozesuak 
erregulatzen dituzte, estres abiotikoei (lehortea, 
gazitasuna eta abar) erantzun egiten diete, eta 
landare-immunitatea eta patogenoekiko erresistentzia 
aktibatzen dute. Biomolekula berri horiek laboreetan 
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ekar baitezakete. Horren ondorioz, Europako 
nekazariak klimarekiko iraunkorragoak eta 
elikagarriagoak diren labore-barietateen belaunaldi 
berri bat gabe gera daitezke, eta hori premiazkoa da 
egungo erronka ekologiko eta sozialei larritasunez 
erantzuteko. Erabaki horren ondorio negatiboei buruz 
Europako bizitza akademikoko zientzien ikerketa-
komunitatearen adostasun sendoaren adierazgarri da 
adierazpen hau (http://www.vib.be/en/news/Pages/
European-scientists-unite-to-safeguard-precision-
breeding-for-sustainable-agriculture.aspx).

Agrobiologiko/bioestimulatzaileak eta RNAi 
teknologiak erregistratu eta merkaturatzeko eta 
nekazaritzan mikroorganismoak erabiltzeko ere 
antzeko zerbait gertatzen da, ez dago erregulazio 
espezifikorik; baina, azken kasu horretan, hein batean 
bada ere, ongarriei buruzko Europako erregulazio berria 
lagungarria suerta daiteke haien merkaturatzerako. 
Gizarteak nekazaritza iraunkorragoa eskatzen 
du, baina erregulazioak eta erabaki politikoek ez 
dute errazten eskaera horri erantzutea, eta horixe 
da Europako paradoxa. Gainera, beste herrialde 
batzuetan, erregulazioa dagoeneko ez da hain 
murriztailea teknologia berri horietako zenbaitetarako 
(adibidez, edizio genetikotik eratorritako barietateak 
ez dira GEOtzat hartuko AEBn, Argentinan eta abar), 
eta horrek negatiboki eragingo du gure nekazaritzako 
produkzioaren lehiakortasunean. 

XXI. mendeko gizarteak erronka handienetako bati 
egin behar dio aurre, alegia: laboreak ingurumen-
baldintza aldakorretara egokitzeko beharra bizkortzea 
eta baldintza horietan elikagaien produkzioa areagotzea 
eta, gainera, modu iraunkorrean lortzea. Erronka 
horren garrantzia ez da bateragarria eskuragarri 
dauden teknologia berrien erabilera baztertzearekin, 
egiaztatzen bada ez dutela ondorio negatiborik 
eragiten ekosistemetan. Hori guztia dela-eta, erronka 
hori gainditzeko, funtsezkoa izango da nekazaritza-
produkzioan eskuragarri ditugun tresna bioteknologiko 
modernoenak aplikatzea, hala nola GEO berriak eta 
edizio genetiko bidez sortutako landare-barietate 
berrien laboreak lantzea, eta mikroorganismo 
eta produktu agrobiologiko/bioestimulatzaileak 
erabiltzea, baldin eta landare-nutrizioa hobetzen 
badute, edo landareen fisiologia eta ingurumen-estresa 
sortzen duten egoeretarako erantzunak erregulatzen 
badituzte; izan ere, ingurumen-estresa sortzen duten 
egoera horiek areagotu egingo dira datozen urteetan, 
ingurumen-baldintza berrien ondorioz.

Zuzentarauaren aurreko mutagenesi-tekniken bidez edo 
mutagenesi tradizionalaren bidez lortutako organismoen 
talde horretan jasota daude egun merkatuan eskuragarri 
dauden landare-barietate asko eta asko eta, beraz, ez 
dute Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren ebazpen 
horren eraginik izan, zorionez.

Hauxe izango da Europar Batasuneko Justizia 
Auzitegiaren erabaki horren lehen ondorioa: 
landareen, animalien eta mikrooganismoen genoman 
aldaketa espezifikoak eta oso zehatzak egiteko aukera 
ematen duten bideratutako mutagenesi-teknika 
berriak —edizio genetikoko teknikak barne, CRISPR/
Cas9 kasurako— 2001/18/CE Zuzentarauan jasotako 
jakinarazpen- eta baimen-prozeduren mende jarri 
beharko direla, hau da, Europan GEOak landatzeko 
nahitaezkoak direnak. Erabaki horrek erregulazio-
maila berean jartzen ditu edizio genetikoa aplikatzetik 
sortutako organismoak eta transgenesi-tekniken bidez 
lortutakoak, teknologia horien aplikazioaren emaitza 
diren organismo guztiak GEOtzat hartzen baitira. 
EBren 2001/18/CE Zuzentarauaren interpretazio 
zorrotzean eta mutatutako organismoa lortzeko 
prozesuaren (eta ez azken produktuaren) araberako 
segurtasun-kontzeptuaren balorazioan oinarritzen 
da erabakia. Epaiak ez du baloratzen edizio 
genetikoko teknika berri horiek benetan mutagenesi 
tradizionaleko teknikek (dagoeneko Zuzentarautik 
salbuetsita daudenak) baino segurtasun-berme 
handiagoa edo txikiagoa eskaintzen ote duten. 
Alabaina, paradoxa eta inkongruentzia gertatzen 
da, hau da, mutagenesi-tekniken bidez (2001/18/
CE Zuzentarauaren aurrekoak) edo edizio genetiko 
bidez lortutako landare-barietate bera ez-GEOtzat 
eta GEOtzat hartuko da, hurrenez hurren, genetikoki 
(genomen sekuentzia mailan) bereizezina izan arren. 
Erabaki horrek ondorio esanguratsuak izan ditzake 
enpresa-sektoreko eta sektore publikoko I+G+b 
jardueretan eta, batez ere, oztopo da nekazaritza 
klima-aldaketara egokitzen lagun dezaketen labore-
barietate berriak garatzeko.

Bizitzaren eta landareen zientziak ikertzen dituzten 
Europako 85 zentro eta instituturen baino gehiagoren 
ordezkari diren zientzialari liderrek (Espainiakoak 
barne) jarrera-agiri bat babestu dute Europako 
arduradun politikoei eskatzeko landareen zientzian 
eta nekazaritzan berrikuntza urgentziaz babestu 
dezaten. Zientzialariak oso kezkatuta daude genoma 
editatzeko teknika modernoei buruz Europar 
Batasuneko Justizia Auzitegiak emandako azken 
epaiarekin, labore berritzaileak berez debekatzea 

http://www.vib.be/en/news/Pages/European-scientists-unite-to-safeguard-precision-breeding-for-sustainable-agriculture.aspx
http://www.vib.be/en/news/Pages/European-scientists-unite-to-safeguard-precision-breeding-for-sustainable-agriculture.aspx
http://www.vib.be/en/news/Pages/European-scientists-unite-to-safeguard-precision-breeding-for-sustainable-agriculture.aspx
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ZERO ELIKAGAI ALFERRIK GALTZEA. ELIKADURARAKO ESKUBIDEA BERMATZEKO URRATS GARRANTZITSU BAT

goseak eta, aldi berean, bederatzi pertsonatik batek 
desnutrizioa bizi du munduan; obesitate-indizeak 
bikoiztu egin dira 1980. urtetik 2014. urtera bitartean 
(FAO, et al., 2018). 

Gosetea munduan gora egiten ari den bitartean, 
kalkuluen arabera, munduan ekoizten diren elikagai 
guztien herena alferrik galdu edo hondatu egiten da. 
FAOren arabera, herrialde industrializatuek alferrik 
galtzen duten jatekoa Afrikako herrialde baten urteko 
elikagai-ekoizpenaren parekoa da (230 milioi tona): 
urtean, 95-115 kg hondatzen dira biztanle bakoitzeko 
Europan eta Ipar Ameriketan, eta 6-11 kg, Ipar 
Afrikan eta Hego Asian. 

Gaur egun elikagaiak ekoizteko eta banatzeko dugun 
sistemarekin, eta egungo kontsumo-ereduekin, zaila 
dirudi erronka horiei aurre egitea. Hori dela-eta, eta 
testuinguru horren pean, funtsezkoa da jakitea elika-
katean nola eta zenbat elikagai galtzen den alferrik 
eta elikagai hori zer motatakoa den eta nork galtzen 
duen, elikatzeko eskubidea gauzatzen laguntze aldera. 

Elikagaiak alferrik galtzea: zer da eta non gertatzen da? 

Zer da elikagaiak alferrik galtzea? Adostasun zabalik 
ez badago ere, gaur egun, hainbat definizio saiatzen 
dira elikagaiak alferrik galtzea, galtzea eta/edo 
xahutzea azaltzen.

Zaila gertatzen da definizio komunak bilatzea. 
Eginkizun horri nazioarteko hainbat erakundek 
heldu diote (FAO, Ekonomiako Lankidetza eta 
Garapenerako Erakundea -ELGE- eta FUSIONS, 
besteak beste), baita hainbat gobernuk eta nazio-
erakundek zein tokiko erakundek ere. Horrela, 
esate baterako, 2014an FAOk eta FUSIONSek 
galtzeari eta alferrik galtzeari buruzko definizio 
kuantitatiboa adostu zuten, eta ezarri zuten azkenean 
kontsumitzen ez den elikagai oro (eta elikagaia 
Codex Alimentariusek zehaztutakoaren arabera 
ulertuta) alferrik galtzen dela. Halaber, eta hainbat 

Elikadura-segurtasunaren erronkak eta paradoxak

Nazioarteko komunitatearen erronka handietako 
bat biztanleria osoa modu jasangarrian elikatzea da. 
Etengabe iristen zaizkigu biztanleria-hazkundeari 
eta biztanleria elikatzeari buruzko zifrak, eta kezkatu 
egiten gaituzte: bederatzi mila milioi pertsona 
2050ean eta 11 mila milioi 2100erako; kontzentrazioa 
hiri-eremuetan (biztanleriaren % 70 2050ean) eta 
dietak aldatzea elikagai prozesatuen (koipe-, azukre- 
eta gatz-indize handiagoekin) eta proteina gehiago 
(animalia jatorrikoak) dutenen alde. 

Nekazaritza-sektorea ahalegin handiak egiten 
ari da produktibitatea hobetzeko eta aurrerapen 
teknologikoak bultzatzeko, ikusirik biztanleria 
osoa elikatzekotan elikagaien ekoizpena % 50 
areagotu behar dela. Elikagaiak ekoizteko presioak 
natur baliabideak lortzeko lehia areagotzen du, eta 
baliabideak agortu egiten ditu (munduko landa-
eremuetako biztanleriaren ia % 40 ur gabezia duten 
arroetan bizi da). Aldi berean, elikagaiak ekoizteak 
klima-aldaketari egin beharko dio aurre. Tenperatura 
altuak eta muturreko gertakari klimatikoen 
aldakortasun eta intentsitate handiagoak mehatxu 
dira laboreen errendimendu orokorrerako. Horri 
loturik, izurriteek eta mugaz gaindiko gaixotasunek 
gora egiten ari dira, eta, aldi berean, antibiotikoekiko 
erresistentziak arriskua dakarkio gizakien osasunari.

Baina, elikatzeko eskubidea bermatzea eta Garapen 
Jasangarriaren Helburuak («Zero Gosetea») betetzea 
ez dago elikaduren ekoizpena areagotzera bideratutako 
eskaintzaren menpe bakarrik. Gaur egun, inkoherentzia 
nabarmenak gertatzen ari dira elikagaien banaketari 
dagokionez. Inkoherentzia horiek agerian uzten dute 
soluzioa eskaeran, gobernantza hobetzean, banaketan 
eta elikagaien erabileran ere badagoela. Egoera hori 
agerian uzten duten datu batzuk: 1990etik aurrera 
muturreko pobreziak behera egin badu ere, mundu 
osoan, oraindik ere, 700 milioi pertsonatik gora 
daude muturreko pobrezia-egoeran; behar ditugun 
elikagaiak kontuan hartuta, % 60 gehiago ekoizten 
dugu, baina, egunero, 40.000 pertsona hiltzen da 
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Elikagaiak alferrik galtzeaz ari garenean, elikagaiak 
baztertzeaz edo gizakiek kontsumitzeko seguruak 
eta elikagarriak diren elikagaiei bestelako erabilera 
emateaz (elikatzea ez dena) ari gara. Jatekoa modu 
askotara galtzen da alferrik: elikagaiak ez direlako 
optimo ikusten formari, tamainari eta koloreari 
dagokienez; kontsumo lehenetsiaren datatik hurbil 
daudelako, edo data hori pasatu dutelako; edo erabili 
ez delako edo baztertu delako. 

Elikagaien balio-katean zehar gertatzen diren 
galera eta alferrik galtzea argi eta garbi aldatzen 
da garabidean dauden herrialdeak diren ala 
herrialde garatuak diren. Garapen-bidean dauden 
herrialdeetan, galtzen diren elikagaien % 40tik 
gora hornidura-katearen hasieran eta bitarteko 
etapan gora galtzen da. Galera horien arrazoietako 
batzuk hauek dira: laboreak heldugabe jasotzea 
(kontsumorako egokiak ez diren elikagaiak dira), 
eta garraioan eta biltegiratzean elikagai horiek 
kontserbatzeko azpiegiturarik ez izatea. Herrialde 
industrializatuetan, ekoizpen-prozesuan galerak 
murrizteko tarterik oraindik egon badago ere, 
erronka nagusia elikagaien alferrikako galtze hori eta 
azken kontsumitzailearen produktu-eskaera altu hori 
murriztea da: etxearen barruan zein etxetik kanpo, 
lantokietan, eraikin publikoetan, ikastetxeetan, 
jatetxeetan, eta abar.

aukera izanda, Espainiako Nekazaritza, Elikadura eta 
Ingurumen Ministerioak (2015), EBko beste hainbat 
homologorekin batera, Europako Parlamentuak 
2012an (European Parliament 2012, 5. or.) ezarritako 
definizioa hartu du beretzat: 

«Arrazoi ekonomikoak edo estetikoak tarteko zein 
iraungitze-data hurbil dutelako, nekazaritzako 
elikagai-katetik baztertutako elikagai-multzoa, 
nahiz eta oraindik guztiz jangarriak eta egokiak izan 
gizakiontzat. Elikagai horiek, bestelako erabilera-
aukerarik ez izanik, hondakin bihurtzen dira; horrek, 
ingurumenaren ikuspuntutik, kanpo-efektu negatiboak 
eragiten ditu, baita kostu ekonomikoak eta enpresek 
mozkinak galtzea ere». 

Bi kontzeptu bereizi behar ditugu: elikagaiak galtzea 
eta alferrik galtzea. Elikagaiak galtzeaz ari garenean, 
ekoizlearen eta merkatuaren arteko hornidura-katean 
galtzen den elikagai oroz ari gara. Egoera hori uzta 
aurretiko arazoen ondorioa izan daiteke (izurriteen 
infestazioak edo uzta-bilketan izandako arazoak), 
baita erabileraren, biltegiratzearen, paketatzearen 
nahiz garraiatzearen ondorioa ere. Azpiegiturarik, 
merkaturik, prezio-mekanismorik edo lege-esparrurik 
ez egotea izan daitezke elikagaiak galtzearen 
arrazoietako batzuk. Hona elikagaiak galtzearen 
adibide bat: enbalatze ezegokiaren ondorioz garraioan 
zanpatzen diren tomateak. (1. irudia). 

1. irudia. Elikagai-katean zehar galtzen diren eta alferrik galtzen diren elikagaien definizioaren irudikapen grafikoa. 
Iturria: Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa, 2015.

Elikagai ekoizpen osoa

EZ giza-kontsumorako  
elikagaiak

Ez jateko  
moduko elikagaiak

Galerak  
uztan

Galerak  
prozesuan

Galerak  
banaketan

Ez kontsumitutako  
elikagaia

Ez kontsumitutako  
elikagaia

Elikagai ekoizpen osoa giza-kontsumorako

Jateko moduko elikagaiak

Uztatutako elikagaiak

Uzta ondorengo elikagaiak

Elikagai prozesatuak

Banaketa

Kontsumitutako  
elikagaia

Galerak eta hondakinak guztira



40

osoan zehar galtzen diren edo alferrik galtzen diren 
elikagaiak (azken kontsumitzaileak dituen galerak 
barne) erdira murrizteko konpromisoa hartu du. Nazio 
Batuek helburu hori ezarri izanaren arrazoietako bat 
hauxe da: kontsumitzaileek jatekoa nola eta zein 
modutara kontsumitzen duten (edo alferrik galduko) 
zuzenki lotuta dago garapen jasangarriarekin eta 
ingurumen-inpaktuekin. Baina horretarako, alde 
guztiek hartu behar dute parte: hasi ekoizletik eta 
azken kontsumitzaileraino. 

«Ekonomia zirkularra» deritzonarekin lotura 
duten kontzeptua eta ekintzak bat datoz kontsumo 
jasangarriarekin eta elikagaiak alferrik galtzearekin. 
Ekonomia zirkularra honela defini dezakegu: 
eskuragarri ditugun baliabideak (bai materialak, bai 
energetikoak) maximizatzen dituen ekonomia da, 
baliabide horiek ekoizpen-zikloan ahal denik eta 
denbora gehien iraun dezaten, hondakinak albait 
gehien murriztuz eta sortu diren hondakin horiek 
ahal denik eta gehien aprobetxatuz. Hortaz, ekonomia 
zirkularraren atal oso garrantzitsua da elikadura-
hondakinak murriztea edo berrerabiltzea. 

Aurretik aipatu dugun moduan, Europako Batzordeak 
Europan ekonomia zirkularra sustatzeko ekintza-
plan bat aurkeztu zuen 2015ean. Planak datozen bost 
urtean landu beharreko 54 neurri jaso ditu. Baliabideak 
erabiltzeari dagokionez Europa efizienteago bihurtzea 
du helburu ekintza-plan horrek: hondakin gutxiago 
sortu eta osasunerako eta ingurumenerako bermerik 
gorena izatea. Batzordearen iritziz, elikagaiak alferrik ez 
galtzea da lehentasunezko bost arloetako bat. Badirudi 
Espainiako Gobernuak ere ekonomia zirkularragoa 
lortzeko ekintza-plan bat aurkeztuko duela 2019an.

Elikagaiak alferrik galtzearen inpaktu sozialak eta 
ingurumenekoak

Elikagaiak alferrik galtzeak inpaktu handia sortzen 
du, mundu osoan, elikagaien segurtasunean eta 
banaketan. FAOren arabera, mundu osoan zehar, 815 
milioi pertsonatik gora daude gaur egun desnutrizio-
egoeran. Ekoiztutako elikagaien ia 1/3 alferrik galtzeak 
desberdinkeria eta distortsioa sortzen ditu elikadura-
sisteman. Munduan galtzen diren eta alferrik galtzen 
diren elikagaiak laurden bat murriztuko balira, 870 
milioi pertsona inguru elika litezke, eta, alferrik galtze 
hori Europan soilik saihestuz, 200 milioi pertsona ere 
elika litezke (Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen 
Ministerioa, 2015).

Esate baterako, Espainiak honako galera-banaketa du 
balio-katean zehar: % 39 fabrikazioan, % 5 banaketan, 
% 14 jatetxeetan eta % 42 etxeetan.

Kuantifikazioa eta galera murrizteko neurriak. 
Nazioen eta nazioarteko ahaleginak

ETokian-tokian, nazio-mailan eta maila globalean 
balio-katean zehar alferrik galtzen diren elikagaiak 
kuantifikatzen interesa duten azterketen kopuruak 
nabarmen egin du gora azken urteotan, eta bereziki, 
azken hamarkadan. Ordura arte, azterketa zientifikoak 
edo teknikoak eta iritzi publikoaren kontzientzia 
hutsala ziren. Alabaina, arian-arian, kuantifikazioa eta 
azterketak esponentzialki handitu dira, neurri handi 
batean elikagaiak alferrik galtzea maila globalean 
desnutrizioarekin eta elikagai faltarekin lotu delako, 
eta, halaber, horrek ingurumen-inpaktu handia 
sortzen duelako.

Oro har, gaur egun ekoizten den janari guztiaren 1/3 
inguru bota edo alferrik galtzen da elikadura-katean 
zehar; horrek esan nahi du mundu osoan 1,3 mila 
milioi tona urtean (Gustavsson et al., 2011). Nolanahi 
ere, gaur egun dauden azterketak ez datoz bat aztergai 
den elikadura-katearen atalarekin, aplikatutako 
metodologiarekin edo erabili diren definizioekin 
(bereziki, zer den zati jangarria eta zein ez kontuan 
hartuta). 

Hainbat herrialdetako gobernuek (Turkia, herrialde 
eskandinaviarrak, AEB eta, bereziki, Erresuma 
Batua eta Espainia) hainbat programa ezarri dituzte, 
kontsumitzaileari bideratuak, kate osoan zehar 
elikagaiak alferrik galtzearen inguruko informazioa 
emateko, eta hura prebenitzeko eta murrizteko. 
Halaber, azken bost urteotan, nazioarteko hainbat 
ekimen publiko eta instituzional burutu dira: 
besteak beste, Nazio Batuen Garapen Jasangarriaren 
Helburuei (GJH) buruzkoak (United Nations, 2015), 
edo Europar Batasunaren Ekonomia Zirkularrari 
buruzkoak (European Commision, 2015).

Garapen jasangarria lortzeko helburuen artean (Nazio 
Batuek proposatutako agenda, zeina 2030. urterako 
herrialde guztiek betetzeko konpromisoa hartu baitute), 
GJHetako 12 helburua («Kontsumo eta ekoizpen 
arduratsua») ekoizpen eta kontsumo jasangarriko 
ereduak bermatzen saiatzen da, ingurumen-onurak 
eta elikadura-segurtasun jasangarria lortze aldera. 
Aipatutako GJHetako 3. helburuak elikadura-kate 
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ekartzen duela pertsonako eta eguneko; horrek esan 
nahi du, pertsona batek egunean gainerako gauza 
guztietarako erabiltzen duen uraren (dutxa, edan, 
garbiketa, eta abar) ia seirena galdu egiten dela (Blas 
et al., 2018). Bukatzeko, elikagaiak alferrik galtzeak 
ere lotura du erregai fosil gehiegi erabiltzearekin 
nahiz bestelako ingurumen-arazorekin; nitrogenoak 
sortutako kutsadurarekin, kasurako. 

«Elikagai gehiago, alferrik galtze gutxiago», 
Espainiako eredua

Kuantif ikazio eta kontzientziazio adibiderik 
esanguratsuenetako bat Espainian dago. Gobernuak, 
2013az geroztik, «Elikagai gehiago, alferrik galtze 
gutxiago» izeneko estrategia ezarria du. Programa 
hori (Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen 
Ministerioa, 2015) Ministerioaren ekimen bat da 
(MAPA), etxeetan, industrian eta soroetan izaten 
den alferrik galtzea kuantifikatzeko eta mugatzeko 
asmoz, baita alferrik galtze horrek ingurumenean 
duen eragina murrizteko asmoz ere. 

Horrenbestez, honako hau da programa horren 
helburua: etxeetan alferrik galtzen diren elikagai 
guztiak kuantifikatzea; kontsumitzailearen portaera 
ezagutzea; alferrik galtzen diren elikagaiei eta 
horren arrazoiei buruzko informazioa lortzea; 
eta familietan kontzientziazio handiagoa sortzea 
elikagaiak alferrik galtzearen aurkako borrokan. 
Informazioa Penintsulako eta Balear Uharteetako 
etxeetan egindako inkestetatik (4.000 etxetako 
lagina) lortzen da. Kopuru horretatik erdia MAPAren 
erosketa-panelari dagokio (eskaner bat erabiliz, etxe 
bakoitzean egunero egiten diren erosketak jasotzen 
dituen programa). Gainerako 2.000 etxe erabilera-
panelari dagozkio (MAPAren beste programa bat: 
etxeetako asteko kontsumoa jasotzen da, erabilitako 
errezeten informazioa barne). 

Inkestek etxeetarako erositako elikagai eta edari 
guztiak jasotzen dituzte, eta alferrik galdutako bi 
elikagai-mota bereizten ditu:

■n Hondatu, iraungitze-data gainditu nahiz bestelako 
arrazoiren batengatik zaborretara botatzen diren 
elikagaiak: erabili gabe, erositako moduan, 
kontsumitzaileak inolako prestaketarik egin gabe.

■n Kozinatu ondoren alde batera utzitako produktuak; 
hau da, etxean prestatu eta zaborretara botatzen 

Elikagaiak galtzeak eta alferrik galtzeak esan nahi 
du elikagai horiek ekoizteko erabilitako eskulana, 
ura, energia, lurra eta bestelako natura-baliabideak 
oker erabili direla. Alferrik galtzea eta ingurumena 
lotzen dituzten azterlanek (berriki landuak) honelako 
galderak egin dituzte: janaria botatzeak zer ondorio 
sortzen ditu gas-isurpenetan edo natura-baliabideetan 
(uraren erabilera, kasurako)? Elikagaiak alferrik 
galtzea murriztuta, ingurumen-hobekuntza 
esanguratsuak lor litezke?

Hainbat azterlanek agerian utzi dute elikagaiak alferrik 
galtzea murriztuta, berotegi-efektuko gas-isurpenak 
(BEG) nabarmen murriztuko liratekeela. Izan ere, 
elikadura-kate luze-zabal osoan galtzen edo alferrik 
galtzen diren elikagai guztiek BEGak sortzen dituzte 
ekoizpen-prozesuan. Isurpen horiek saihets zitezkeen 
elikagai horiek ekoitzi izan ez balira. Bestela esanda, 
kontsumitzen ez diren elikagaiak soil-soilik kutsatzera 
«bideratutako» elikagaiak dira; alferrik galdutakoak 
ez balira, ez litzateke besterik ekoitzi behar (horrek 
sortzen dituen isurpenak kontuan hartuta). Horrela, 
esate baterako, Europar Batasunean urtean 88 milioi 
tona elikagai alferrik galtzeak (173 kg pertsonako) 
berarekin dakar 170 milioi tona CO2 isurtzea. Isurpen 
horiek isurpen global guztien % 8 dira, mundu osoan 
errepide bidezko garraioaren antzekoak. 

Alferrik galdutako elikagaien eta horiek ekoizteko 
behar izan diren natura-baliabideen arteko loturari 
buruz mundu osorako egindako ikerketa batek 
(Kummu el al., 2012) ondorioztatu zuen sortutako 
kcal guztien ia % 25 galdu egiten direla katean 
zehar; horrek esan nahi du 614 kcal pertsona eta 
egun bakoitzeko. Galdutako elikagaien tasa horren 
ondorioz, natura-baliabideen % 23 inguru ere 
(ur geza, soroak eta ongarriak) galdu egiten dira. 
Halaber, alferrik galdutako elikagaiak ekoizteko 
«alferrik erabilitako» soroen hedapena (urteko 198 
milioi hektarea) Afrikak landatzeko dituen lurren 
hedapenaren ia berdina da; hortaz, elikagaiak 
alferrik galtzea saihestuko balitz, mila milioi 
pertsona inguru elika litezke soro gehiagorik erabili 
beharrik izan gabe. Azkenik, azterlan horrek berak 
jasotzen duenaren arabera, elikagaiak alferrik galtzea 
saihestuz gero, urtean 28 milioi tona ongarri aurrez 
litezke.

Urari soilik dagokionez, berriki landutako beste 
azterlan batek ondorioztatu du Espainian etxeetan 
erositakoaren % 4 «bakarrik» alferrik galtzen bada 
ere, galera horrek 19 litro ureztatze-ur alferrik galtzea 
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bizimodu jasangarriei buruzko sentsibilizazioaren eta 
heziketaren bitartez
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diren errezeten partea, platerean sobratu direlako 
edo hozkailuan denbora batez egon direlako.

Emaitzen arabera, azken bi urteetan (2016 eta 2017), 
Espainian etxeetan alferrik galdutako elikagaiak 
1,3 eta 1,23 milioi tona izan ziren, hurrenez hurren. 
Horrek esan nahi du batez beste 75 kg inguru janari 
botatzen dela etxe bakoitzean eta urtean. Kilogramo 
horietatik % 85 erabili gabeko elikagaiak dira, eta 
gainerako % 15 kozinatutakoak, plateretik edo 
hozkailutik botatzen direnak. Espainiako etxeetan 
alferrik gehien galdu ziren elikagaiak laranjak, ogia, 
esnea eta sagarrak izan ziren. Oro har, ugarienak 
frutak eta barazkiak dira, eta horiekin batera, zenbait 
esneki, bereziki udaberri/udan.

Ondorioak 

Ekoizpenean edozein hobekuntza egitetik haratago, 
elikagaien eskaera hobetzeko politikekin eta 
estrategiekin uztartu behar dira elikagaiak ekoizteko 
efizientzia areagotzera bideratutako neurriak, 
eta elikagaiak arduraz eta modu jasangarrian 
kontsumitzeko ereduak sustatu behar dira.

2050. urteari begira garapen jasangarria lortuko 
bada, nahitaezkoa da elikagaien alferrikako galera 
murriztea. Elikagaiak alferrik galtzea murriztearen 
ondorioz, onura garrantzitsuak lor daitezke gizartean 
eta ingurumenean, eta egoera horren aitzindariak 
kontsumitzaileek izan behar dute; izan ere, gaitasun 
handia dute gosetea eta energiaren eta uraren 
erabilera murrizteko, baita elikagai horiek landatzeko, 
ekoizteko, garraiatzeko eta kozinatzeko beharrezkoak 
diren beste baliabide batzuk murrizteko ere.

Maila globalean elikagaiak alferrik galtzea murriztuz 
gero (edo are hobeto, deuseztatu), elikatzeko 
eskubidea bermatzen lagundu u ahal izango da, 
eta gaur egun ditugun banaketa- eta desnutrizio-
arazoetarako irtenbide argia da. Kontsumitzaileen 
kontsumo-portaerak eta -ereduak aldatzea gauzagarria 
izango da baldin eta kontzientzia hartzen badugu 
eta horretan murgiltzen bagara, kontsumoari eta 
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alde batetik, elikadura-larrialdietako jardunbideak 
aztertzen dituztenak daude, emaitza azkarrekoak, 
eta egoera horietan baliabideak erabiltzea eraginik 
gabekotzat ere jo dezakete, baldin eta bizitza bat 
dirutan balioztatu badaiteke; bestetik, egoera 
horiek lantzen ez dituztenak daude, uste dutelako 
garapenerako lankidetzaren lorpenak gutxieneko 
egonkortasun politikoa dagoen gobernagarritasun-
testuinguruetan lortzen direla, herrialdeekin epe 
ertainera eta luzera begirako politikak, programak 
eta proiektuak martxan jar daitezkeen egoeretan, 
jarraipena egiteko eta ebaluatzeko aukera gehiago 
eskaintzen dutenetan, egiaztatutako aurrerapenetara 
egokitzen joateko konponbide iraunkorretara iritsi 
arte. Artikulu hau lehen multzokoen artean dago; 
izan ere, uste dugu amorala dela ez jorratzea ekintza 
humanitarioak muturreko elikadura-segurtasun falta 
arintzeko egiten duen lana. Kalkuluen arabera, gerrako 
zauri baten ondorioz hiltzen den pertsona bakoitzeko 
lau hiltzen diren elikagairik edo sendagairik ez 
izateagatik. Beraz, irakurleak ez du harritu behar 
aurrena aipatzen den eragilea Gurutze Gorriaren 
eta Ilargi Erdi Gorriaren Nazioarteko Mugimendua 
delako, eta ez FAO. 

Oso garrantzitsua da kontuan izatea lan-esparruak 
oso ezberdinak direla nazioarteko lankidetzako 
eragileentzat. Bake-testuinguruetan, eta legitimotzat 
hartzen diren gobernuak daudenean, Parisko 
Hitzarmeneko eraginkortasun-printzipioen 
jardunbide-esparrua darabil garapenerako 
lankidetzak; hau da: hartzaile diren herrialdeek 
abiarazitako laguntza eskuratzea, hartzaile diren 
herrialdeen estrategiekin lerratzea agentziak, 
ikuspegia eta ekintzak bateratzea haien artean, 
emaitzak neurtzea eta kontuen berri ematea elkarri. 

Aitzitik, hondamendi naturalei, gatazkei edo biei 
dagozkien testuinguru humanitarioetan, bizitzak 
salbatzea izaten da lehentasuna, eta aurrez aipatutako 
printzipio horiek desiragarriak diren arren eta ahal den 
heinean aplikatzen diren arren, printzipio humanitarioei 
uzten zaie tokia: humanitatearen printzipioak bizitzak 
salbatzeko eta sufrimendua arintzeko eskatzen du, 

Garapen Iraunkorrerako Politiken Zuzendaritza Nagusia, Kanpo Gaietarako, Europar Batasunerako eta 
Lankidetzarako Ministerioa

María Abad 

NAZIOARTEKO LANKIDETZAREN EGITASMOAK MUNDUKO GOSEA MURRIZTEN LAGUNTZEKO

Ar tikulu honetan aurkezteko aukeratutako 
egitasmoen bidez, ikuspegia zabaldu nahi izan 

dugu, eskolako jangela batean elikagaiak banatzetik, 
ureztapen bat jartzetik edo nekazaritzan trebatzeko 
eskola bat jartzetik haratago. Jardunbide horiek 
guztiak ezinbestekoak dira oraindik, baina horiekin 
batera, badaude beste batzuk ere, ez hain ezagunak. 
Akaso ez dira izango nazioarteko lankidetzako 
eragileek elikadura-segurtasuneko programa 
tradizionalagoetan egiten dituzten egitasmoen 
tamainakoak, baina arazoaren konplexutasunera 
behintzat egokitzen dira, eta funtsen eskasiak 
baimentzen ditu; beraz, egoerari erantzuten dioten 
esperientziak dira guztiak. 

Elikadura-segurtasunaren kontzeptua 1970eko 
hamarkadan sortu zen, eta munduko eta nazioko 
elikagaien ekoizpena eta erabilgarritasuna zituen 
oinarrian. 80ko hamarkadan, eskuragarritasunaren 
ideia batu zitzaien horiei, ekonomikoa nahiz fisikoa. 
Eta 90eko hamarkadan, gaur egungo kontzeptura 
iritsi ziren, kaltegabetasuna eta lehentasun kulturalak 
ere txertatu ostean. Elikadurarako eskubidea berretsi 
zuten, 1966ko eskubide ekonomikoen, sozialen eta 
kulturalen itunean ere aitortzen zena. 

FAOk, Elikadura eta Nekazaritzarako Erakundeak, 
elikadurari buruzko munduko goi-bileran onartu zuen 
elikadura-segurtasuna dagoela baldin eta pertsona 
guztiek uneoro baldin badituzte fisikoki, sozialki eta 
ekonomikoki eskuragarri bizitza aktibo eta osasuntsu 
bat eduki ahal izateko beren eguneroko behar 
energetikoak eta elikagai-lehentasunak asetzeko 
adina elikagai kaltegabe eta hazkurritsu. 

Definizio horrek lehentasunezko lau alderdi 
planteatzen ditu: erabilgarritasuna, eskuragarritasuna, 
erabilera eta aurreko hiru alderdi horiek denboran 
egonkor mantentzea. Kaltetuekin batera hiru alderdi 
horien sakoneko arazoak ulertuz egin du aurrera 
nazioarteko lankidetzak zenbait lan-lerrotan. 

Gosearen aurkako borrokaren gaia jorratzerakoan, 
bitan banatuta egoten dira zabaltzen diren artikuluak: 
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laguntza goseak zegoenari jana emateko oinarrizko 
printzipiotik sortu zen, itxuraz horixe zelako pertsona 
heldu bakoitzari eguneko 2.200 kilokaloriako 
oinarrizko saski bat emateko modurik errazena. 
Nazioarteko agentziek batzuetan gutxitu egin behar 
izan dute kopuru hori gatazka ahaztu egin denean, 
deserosoa denean eta hornidurarako funtsak falta 
direnean. Alabaina, modalitate hori inondik inora ez da 
erraza. Elikagai-krisi errepikakorrak jasaten dituzten 
komunitateetako asko elikagai-edukiontziak iristen 
diren puntuetatik urrun egoten dira geografikoki, edo 
setiatuta, eta elikagaiak erosten direnetik hiruzpalau 
hilabete behar izaten dituzte edukiontziek iristeko. 
Beharren ebaluazio egoki bat egitea, zaurgarriak 
direnak identifikatzea eta albo-ondorio ahalik eta 
gutxien sortuz aritzea ere zaila da. Nazioarteko 
lankidetzak modalitate horri lotuta dituen erronka 
logistikoen eta teknikoen ideia bat egiteko aukera 
ematen digute faktore horiek. 

Asmoa beti izaten da laguntza hori pixkanaka 
murrizten joatea komunitateek beren buruaskitasuna 
berreskuratzen dutenean edo laguntza esku-hartze 
iraunkorragoen bidez lortzeko aukera dutenean, esate 
baterako, nekazaritzako eta arrantzako lanabesen 
nahiz hazien bidez, bizitzeko bitartekoak berriz 
ezartzen dituztenean. Azken puntu horri dagokionez, 
kontuan hartu behar da, gosea izan arren, jasotako 
zerealen zati bat hurrengo uztarorako gorde 
dezaketela nekazariek, eta hazi horiek ez badira 
autoktonoak edo ez badira ingurura egokitzen, 
etorkizuneko uztak eta auzokoenak suntsi ditzakete. 
2000. urtean, adibidez, Zambiak, Hegoaldeko Afrika 
osoari eragiten zion krisiaren erdian, uko egin zion 
artoa aleetan jasotzeari: elikagai gisa, hazi hibridoak 
direnez, kontsumitu aurretik ehotzea ordaintzeko 
eskatu zion beste emaileren bati, baina, tamalez, inork 
ez zuen bere gain hartu hori. 

Elikagai-laguntzaren banaketa orokorrak ikuspegi 
asistentzial batetik sortu ziren, eta txukun funtzionatu 
ahal izateko, beharrezkoa da garaiz egitea banaketa, 
baina ez behar baino lehen, besteak beste, tokiko 
uztei lehia egin eta prezioak hondoratzea saihesteko; 
era berean, mendekotasuna ere ez da luzatu behar. 
Saskiak behar besteko ugaritasuna izan behar du, 
tokiko ohituretara egokituta egon behar du, eta 
ongi jakin behar da zeinek duen beharra. Helduei 
energia, lekale-proteinak eta landare-olioak emateko 
joera dago; umeei eta amei sendotutako elikagaiekin 
aberasten zaizkie dietak; eta bi urte baino gutxiagoko 
umeei nutrizio- eta bitamina-osagarriren bat ematen 
zaie. 

diskriminaziorik gabe; inpartzialtasunarenak eskatzen 
du ez diskriminatzeko naziotasuna, arraza, erlijioa, 
baldintza soziala, kredoa, ideologia eta gatazkako 
bandoa edozein izanda ere; neutraltasunak liskarretan 
eta eztabaidetan ez parte hartzera derrigortzen du 
eragile humanitarioa; eta independentziak esan nahi du 
erakunde humanitarioek erakundearen beraren erabaki 
propioak oinarri hartuta egiten dutela lan, baldintzapen 
politikoak alde batera utzita, bai beren jatorrizko 
herrialdeetan, bai lan egiten duten herrialdeetan. 

Eraginkortasun-printzipioek gobernuekin eta tokiko 
agintariekin eskuz esku lan egitea dakarte; bien 
bitartean, gatazka-testuinguruetan Nazioarteko 
Zuzenbide Humanitarioaren printzipioak 
aplikatzearen ondorioa da agentzia bilateralak ezin 
direla hedatu gatazka-guneetan, gatazka horretan 
zuzenean nahasita ez badaude ere ez. Gainera, eta 
deigarria izan daitekeen arren, Segurtasun Batzordeak 
ekintza edo ekintza-falta erabakigarria izan duen 
krisietan Nazio Batuen agentziek esku hartzearen 
aurka daude ahots batzuk. 

Behar adina elikagai al dago?

Erabilgarritasuna elikagaien ekoizpen-mailaren, 
pilatutako izakinen kopuruaren, elikagaien 
merkataritza garbiaren eta elikagai-laguntzaren 
mende dago. Kalkuluak egiteko, kontuan hartu behar 
dira uztaren osteko galerak eta elikadura-kate osoan 
izandako galerak ere. 

Nazioarteko lankidetzak elikagaien erabilgarritasuna 
hobetzea jarri du erdigunean, elikagaien ekoizpena 
handituz, elikagaien merkataritza-balantze garbia 
hobetuz, elikadura-kate osoan gutxituz galerak, eta, 
ezinbesteko kasuetan, elikagai-laguntza handituz. 

Elikagai-laguntza jenerotan. Biztanleak jazarpenaren 
mende daudenean 

Kritikak jaso izan dituen arren, elikagai-laguntza 
jenerotan banatzearen modalitatearen eraginkortasuna 
egiaztatuta dago. Ekintza humanitarioaren 
historiarekin lotura estua izan du muturreko egoeretan. 
Egoera horietan, zenbait biztanle kontsumitzeko 
behar adina elikagai ez dagoen tokietan egoten dira, 
normalean gatazkengatik, konfinamenduengatik 
edo hondamendi natural handiengatik. Elikagai-
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GGNBk balantzan jarri behar izan zuen pilotuen 
eta boluntarioen segurtasuna. Oso espezializatutako 
pertsonak izaten horiek, eta paleten ibilbidea oso ondo 
ezagutu behar izaten, kalte pertsonalak saihesteko 
drop-zones izenekoetan; era berean, egiaztatu 
behar izaten dute onuradunek elikagai horiek eta 
abar onartzeko moduko egoera fisiologikoa dutela, 
eta ikusi behar izaten dute ea behar bezain txikia 
ote zen elikagaiak borrokalarien esku geratzeko 
arriskua. GGNBk arrisku handia hartzen du operazio 
horietan, gatazkan nahasitako alderdi guztiek haren 
inpartzialtasuna aitortzearen mende jartzen duelako 
langileen segurtasuna, eta hori kolokan jartzen da 
setiatutako biztanleei lagunduta. Hori zuzentzeko 
GGNBk duen modu bakarra da etengabe elkarrizketa 
humanitarioan aritzea gatazkako alde guztiekin, 
iristeko beste modu batzuk ere lortzeko eta gosea 
gerrako arma gisa erabiltzea saihesteko. Horretarako, 
erakutsi behar du biztanleei laguntza ematen diela 
dauden tokian daudela. 

Ekoizpen-bitartekoak birgaitzea, hobetzea edo 
zabaltzea: ganaduen gaixotasunak saihesteko eta 
kontrolatzeko programak 

Hausnarkari txikien izurritea, ardi-izurritea eta 
ahuntz-izurritea izenarekin ere ezagutzen dena, 
animalia horiei eragiten dien gaixotasun oso 
kutsakorra da. Behin sartzen denean, aziendaren 
%90 ere gaixotu dezake birusak, eta hilgarria da, 
kutsatutako animalien %30 eta %70 artean hiltzen 
dira. Hausnarkari txikien izurritearen birusak 
ez die eragiten gizakiei; alabaina, eragiten duen 
hondamendiak eragina du haragian eta esnean 
egoten den animalia-proteinen erabilgarritasunean, 
eta, ondorioz, elikadura-segurtasunari kalte egiten 
dio. Abereen gaitz hori Afrikako, Ekialde Hurbileko 
eta Afrikako eskualde askotan dago zabalduta gaur 
egun; hain zuzen, eskualde horietan 1.700 milioi 
ganadu-buru inguru daude, munduko ardi- eta 
ahuntz-aziendaren %80 inguru. 2016ko abenduan, 
gaitzarekin kutsatutako antilope-espezie basati baten 
lehen kasua hauteman zen Mongolian, eta, pixka bat 
beranduago, 2018ko ekainean, Europar Batasunera 
ere iritsi zen, Bulgarian hauteman baitzen lehen 
kasua. 

Izurrite hori artzaintzaren mende bizi den familia baten 
artaldera iristen bada, familia horrek guztia gal dezake 
denbora gutxian; beraz, ezinbestekoa da gaitza saihestea 
eta hari aurre egitea. Horregatik, 2015ean, herrialde 

Muturreko egoerak eta aukera-marjina txikiarekin 
egoera horiek aritzen dituzten esku-hartzeak aztertu 
egin behar direla nabarmentzeko asmoz, tamalez 
existitzen jarraitzen baitute, artikulu honek, lehenik 
eta behin, normalean elikadurarekin lotzen ez den 
eragile batek egiten dituen elikagai esku-hartze 
kritikoak baina bizitzak salbatzeko ezinbestekoak 
azalduko ditu. Gurutze Gorriaren eta Ilargi Erdi 
Gorriaren Nazioarteko Mugimendua da eragile 
hori, eta munduko sare humanitariorik handiena da, 
herrialde guztietan baitago presente eta milioika 
boluntario baititu. Siriako biztanleei ematen dien 
laguntzari buruz hitz egingo dugu.

Siria, 2011. urtearen aurretik, oraindik ere herrialdea 
suntsitzen ari den eta itxura batera amaierarik ez duen 
gerra zibila hasi aurretik, gariaren esportatzaile garbia 
zen. Gaur egun, haren ekoizpena duela bi hamarkadako 
mailara gutxitu da, eta produktibitate handieneko 
lurretako batzuk kutsatuta daude gatazkagatik, 
eta minaz beteta. Artikulu hau idazteko unean, 
Iheslarientzako Nazio Batuen Goi Mandatariaren 
(UNHCR) kalkuluen arabera, 6,6 milioi pertsona 
zeuden lekualdatuta herrialde barruan, eta hiru milioi 
setiatutako eta iristeko oso zailak edo ezinezkoak diren 
guneetan. Borroken arteko eten urrietan eta normalean 
errespetatzen ez direnetan bakarrik irits daiteke giza 
laguntza eta elikagai-laguntza horietara, nahiz eta 
Nazio Batuen Segurtasun Batzordeko kide guztien 
oniritzia izan. Horregatik, benetan muturrekoak diren 
kasuetan bakarrik gauzatzen diren elikagai-banaketa 
jardunbideak aktibatu dira, jardunbide horiek banaketa 
egiten duten langileentzat eta boluntarioentzat nahiz 
batzuetan balizko onuradunentzat arrisku handiak 
baitituzte, bai eta kostu handiak ere. Horrek guztiak 
dilema batean jartzen ditu agentzia humanitarioak: 
dauden abaguneez baliatuz iristeko oso zailak 
diren guneetako biztanleengana iritsi edo biztanle 
gehiagorengana iritsi. 

Jardunbide horietako bat da airetik, paraxuten bidez, 
elikagaiz betetako paletak botatzea boluntarioek 
jaso eta banatzeko. Ikuspegi logistikotik eta 
segurtasun-ikuspegitik azken aukera izaten da. 
Eztabaida handiak eragin izan dituzte jaurtiketa 
horiek, eta Sudango eta Siriako gaur egungo krisien 
aurretik urteak zeramatzaten halakotik egin gabe. 
Alabaina, zoritxarrez setiatutako Siriako hirietan 
eskasia hainbestekoa izan denez, Gurutze Gorriaren 
Nazioarteko Batzordeak (GGNB) bide horri ekitea 
erabaki zuen, bere segurtasuna bere ikurraren, 
ospearen eta aitortzaren mende utziz. Kontuan 
hartu beharreko beste faktore batzuen artean, 



46

altuek eragindakoa zenean. Hala, elikagai-krisi 
egoeretan, diru-transferentziez baliatzea proposatu 
zuten agentziek, elikagaiak eskuratzeko aukerarik 
ez zutenek horretarako aukera izan zezaten modu 
malguagoan eta duinagoan. Modu horretan, gainera, 
nazioarteko agentziek ez zeukaten elikagai-bolumen 
handiak erosi eta mugitu beharrik, eta garaiz 
has zezaketen jarduera eta beharrik ez zegoenean 
ken zezaketen, mendekotasunik ez eragiteko eta 
merkatuko eskaintza eta eskaera orekatzeko, ahalik 
eta distortsiorik txikiena sortuz. 

Programa horiek bankuko billete fisikoak, kupoiak 
edo txartel elektronikoak banatzen dituzte, eta 
aurretik baimendutako dendetan erabil daitezke. 
Aurrez elikagaiak eskuratzeko arazoak dituzten 
pertsona gisa identifikatutako onuradunei ematen 
zaizkie, zuzenean gastatzeko. Diru-kantitaterik 
handiena familiako buru diren emakumeei ematen 
zaie, eta likidezia gehiegizkoa bada, egiaztatuta 
dago emakume horiek oinarrizko beste ondasun 
batzuk eskuratzeko erabiltzen dutela dirua, hala nola 
higiene-produktuak edo berokiak. Ezin da saihestu 
azkenean diruaren zati bat funtsezkoak ez diren nahiz 
desiragarriak ez diren erabileretara bideratzea, baina 
azterketek erakutsi dute desbideraketa hori txikiagoa 
dela gehiegizko elikagai-laguntzak batzuetan sortzen 
zuen elikagaien birsalmentarekin alderatuta. Eta 
noski, modalitate horri esker, tokiko merkatuak ere 
dinamizatzen dira. Horrek ondorio neurgarriak ditu 
tokiko ekonomian, eta, era berean, ondorio ukiezinak 
ere baditu komunitateen arteko bizikidetzan, esate 
baterako, harrera-biztanleriek beren habitat propioa 
desorekatuta ikusten dutenean errefuxiatuen eta 
herrialdearen barruan lekualdatutakoen bat-bateko 
etorreraren eraginez. Transferentziei esker, egoera 
berriak dakarren presioak zilegi diren negoziorako 
aukera berriak ere ekartzen ditu. 

Gizarte-programa zabalagoetan jasotako diru-
transferentziak, hau da, gizarte babeserako 
programak izenekoetan jasotakoak, duela denbora 
batetik erabiltzen dira errenta ertaineko eta altuko 
herrialdeetan, pobreziari eta desnutrizio kronikoari 
aurre egiteko. Esate baterako, Brasilgo Fome 
Zero eta Mexikoko Sin Hambre México Prospera 
programek arrakasta handia izan dute pobreziari 
eta desnutrizio kronikoari nahiz adinari dagokiona 
baino neurri txikiagoa izatearen arazoei aurre egiteko. 
Ameriketako Estatu Batuetan, elikagai-laguntzarako 
programaren bidez, elikagaiak, nutrizio-osagarriak 
edo kupoiak ematen zaizkie beharra duten herritarrei. 
Ikusirik, beraz, posible dela jarduera horri eustea, 

horietako goi-kargudunek eta albaitaritza-arduradunek 
izurrite hori kontrolatzeko eta desagertzeko estrategia 
bat onartu zuen Abidjanen, Boli Kostan, 1942an gaitza 
lehen aldiz deskribatu zen herrialdean. 2018an berritu 
egin zuten estrategia hori, eta haren ildoek bat egiten 
dute behi-izurria desagertzea eragin zuen kanpaina 
arrakastatsuaren printzipioekin. 

Ezarritako prebentzio- eta kontrol-neurrien artean 
honako hauek daude: animalien mugimenduak 
kontrolatzea, eta, horretarako, beharrezkoa da mugaz 
gaindiko lankidetza egotea; kaltetuta dauden edo susmo 
txarrekoak diren etxaldeak berrogeialdian jartzea; 
eta gaitza agertu den guneen inguruan eta arrisku 
handiko guneetan bakunak ematea. Bakunak emateak 
kostu nahiko txikia du, eta neurri oso eraginkorra 
da; alabaina, izurrite horrek diru-sarrera txikiak eta 
ganaduei lotutako zerbitzu ahulak eta gutxi hornituak 
dituzten herrialdeetan izan dezakeen hedapenaren 
eraginez, ezinbestekoa da finantza-laguntza eta 
laguntza teknikoa garaiz ematea. Horregatik, 
ezinbestekoa da nazioko, eskualdeko eta nazioarteko 
behatokiei laguntza ematea, bai eta animalien osasun-
larrialdien zentro bateratu bat egotea ere FAOren, 
Animalien Osasunaren Mundu Erakundearen eta 
Osasunaren Mundu Erakundearen artean. Hausnarkari 
txikien izurritea 2030erako desagertzea da helburua. 

Elikagaiak eta haiek ekoizteko bitartekoak 
eskuratzeko aukerarik ba al dago?

Elikagaien eskuragarritasuna funtsezkoa den arren, 
elikadura-segurtasunik ezaren arrazoia, askotan, 
merkatuetan dauden elikagaiak eta haiek ekoizteko 
bitartekoak eskuragarri ez egotea izaten da. Arazo 
horrek jatorri fisikoa izan dezake, esate baterako, 
biztanleria isolatuta egotea edo azpiegiturarik 
ez izatea; edo arrazoi ekonomikoak ere egon 
daitezke, esate baterako, elikagaiak edo bitartekoak 
eskuratzeko finantza-baliabiderik ez izatea prezioak 
garesti daudelako edo kontsumitzaileek eta ekoizleek 
diru-sarrera txikiak dituztelako. 

Erosahalmena berreskuratzea elikagaiak 
eskuratzeko: diru- edo kupoi-transferentziak

Ikusi zen elikagai-laguntzak ondorio negatiboak 
izan zitzakeela arazoa elikagaiak erosteko baliabide 
ekonomiko falta zenean edo arazoa elikagaien prezio 
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bezala, hala nola Kenyako somaliarren eta Aljeriako 
sahararren iraupen luzeko krisietan ez bezala, 
horietatik %7 bakarrik daude konfinatuta. Alde 
handiarekin, Turkia da errefuxiatu gehien dituena, 
%64, baina oinarrizko gizarte-zerbitzuek Jordanian 
eta Libanon dute presiorik handiena. Libanon, Siriako 
gatazkako errefuxiatuen kopurua ia milioi batekoa 
da, hau da, herrialdeko biztanleriaren seiren bat 
adinakoa, eta horrek per capitako errefuxiatu gehien 
dituen herrialdea bihurtzen du. Han, Nazio Batuen 
Elikagaien Mundu Programak txartel elektronikoak 
banatzen dizkie aurrez identifikatutako familiei, 
errefuxiatuen familiei nahiz beren oinarrizko elikagai-
beharrak ase ezin dituzten harrera-familiei, eta 
bitarteko biometrikoen bidez egiaztatzen da helburu 
horretarako erabiltzen direla txartelak. Nortasun-
datuen gaineko konfidentzialtasuna bermatzen da, 
funtsezkoa baita haien segurtasunerako. Hilero 27 $ 
kargatzen zaizkie pertsonako, eta aurrez hitzartutako 
herrialdeko 500 saltokitan erabil daitezke txartelak. 

Ekoizpen-bitartekoak berreskuratzea: erregulazioa 
eta negoziazio kolektiboa lurren gehiegizko 
metaketa geldiarazteko 

Laborantza-lurren metaketaren terminoa ingelesezko 
land grabbing terminoaren interpretazio bat da; 
akaso, azken hori adierazgarriagoa da, lehen 
edukitako zerbait desjabetzea ekartzen baitu gogora. 
Nekazaritzako ekoizle tradizionalei eskura zituzten 
bizi-bitartekoak eteteari buruz ari da, indarrez edo 
erosketa nahiz truke bidez, nekazariei bidezkoak edo 
gardenak iruditzen ez zaizkien akordioak erabilita. 
Lur horiek ustez eraginkorragoak izango diren 
nekazaritzako ustiategi handi bihurtzea izaten da 
helburua. Ez dira, ordea, iraunkorrak izaten beti, eta 
askotan ez da konpentsaziorik ematen komunitate 
horiek galdutako elikagai-ekoizpenagatik. Izan 
ere, normalean, ekoizpen handiko ustiategi horiek 
uztaren esportazioan aritzen dira, eta, langileak 
kontratatzen dituzten arren, ez dituzte beti kaltetutako 
komunitateetakoak kontratatzen, edo ez dute familia 
osoa kontratatzen. Edonola ere, nekazaritzako 
soldatapeko langile bihurtzen dituzte nekazariak, eta 
askotan desabantailan egoten dira negoziazioetan. 

Kontzeptuaren definizioa bera oso eztabaidagarria 
da. Izan ere, nazioarteko zenbait erakundek 
inbertsiogileen artean atzerriko gobernuren bat 
egotea eskatzen dute kontzeptua onartzeko, gora 
egiten ari diren herrialdeetako gobernu subiranoek 

oso segmentatuta, elikagai-krisiaren amaiera 
begiztatzen den testuinguruetan helburuetako bat 
da larrialdietarako diru-programen eta nazioko 
gobernuek behin-behinean jar ditzaketen programen 
arteko koordinazioa bermatzea. Koordinazio horrek 
egon behar du esku-hartze nutrizional eta sozialetan 
nahiz ama-umeen osasunari lotutakoetan ere, krisi 
berriak sortzeko arriskuak saihesteko edo arintzeko. 

Nazioarteko lankidetzaren esparruan, Nazio Batuen 
Elikagaien Mundu Programa da diru-transferentzien 
agentzia liderra. Milurteko honetako lehen 
hamarkadaren erdialdetik hasita, hobetu eta askotariko 
testuinguruetara egokitu du elikagai-laguntzaren 
modalitate hori. Hala, hamabost urte eskasetara, 
programaren jardueraren laurdena hartzen du, nahiz 
eta oraindik, modu okerrean, jenerotan emandako 
laguntzaren banaketa orokorrak egiteagatik bakarrik 
ezagutzen den programa. Aldi berean, Elikagaien 
Mundu Programak programa horien zenbait alderdi 
gizarte zibileko erakundeen esku uzten ditu. Izan 
ere, kapilaritate handiagoa dutenez, onuradurak 
identifikatzen dituzte eta laguntza behar bezala 
erabiltzen dela egiaztatzen dute haiek. Espainiako 
lankidetza ofizialak finantzatu zuen Elikagaien 
Mundu Programaren kupoi- eta diru-transferentzien 
lehen programa garrantzitsua, 2010ean. Era berean, 
Europar Batasuneko lehendakaritza zuenean, 2010ean, 
gure herrialdeak lortu zuen Europar Batzordeak 
elikagai-arretari buruzko komunikatu bat onartzea, 
eta komunikatu horrek elikagai-arreta zabaldu egiten 
zuen, modalitate hori nahiz nutrizioko eta larrialdietako 
esku-hartzeak eta bizitza-bitartekoak birgaitzea sartuz. 
Aldi berean, Espainiak eta EBk elikagai-laguntza 
arautzen zuen tresna juridikoaren bilakaera sustatu 
zuten, eta gutxieneko betebehar batzuk ezarri zizkieten 
sinatzaileei. Elikagai Laguntzaren Hitzarmenak edo 
Londreskoak Elikagai Arreta izena hartu zuen. 

Modalitate hori testuinguru humanitario zailetan nola 
ezar daitekeen azaltzeko, Siriako errefuxiatuei Libanon 
ematen zaien arreta aipatuko dugu. Jatorrizko hirietan 
eta herrietan bizi diren beren aberkideek ez bezala, 
ez dute elikadura-segurtasunik, batik bat elikagaiak 
eskuratzeko baliabideak falta zaizkielako. Beren 
harrera-herrialdeak biztanleria handiago bati jaten 
emateko behar adina elikagai inportatzeko gaitasuna 
badu, baina baldin eta eskaera diruduna egonez gero. 
Artikulu hau idazteko unean, Iheslarientzako Nazio 
Batuen Goi Mandatariaren (UNHCR) kalkuluen 
arabera, 5,7 milioi lagunek ihes egin dute Siriatik, 
eta Turkian, Egipton, Iraken, Libanon eta Jordanian 
babestu dira. Errefuxiatuen beste krisi batzuetan ez 



48

eta kide guztien eta kide bakoitzaren elikagai-gustuei 
erantzungo dietela, haien adina, sexua, jarduera eta 
baldintza fisikoak kontuan hartuta; eta, era berean, 
elikagai horiek, kontsumitzen direnean, nutrizio- 
eta segurtasuna baldintza onetan egongo direla eta 
zuzentasunez banatuko direla. 

Erabilera biologiko desegokiak desnutrizioa edo 
malnutrizioa eragin ditzake. Mediku-patologiak 
dira biak. Maiz, bost urte baino gutxiagoko haurren 
eta gakotzat jotzen diren zenbait biztanle-talderen 
nutrizio-egoera hartzen da erreferentziatzat, hala nola 
bularra ematen ari diren amena eta nerabeena, izan 
ere, fase horietako elikagai- edo osasun-gabeziek 
ondorio larriak dituzte epe luzera begira, batzuetan, 
ondorio iraunkorrak ere bai. 

Zenbait azterketak egiaztatzen dute haurren 
desnutrizioa murriztera bideratutako politikak eta 
programak direla komunitateen garapen osoari begira 
inpakturik handienetakoa dutenak, eta programa 
horiek sektore bat baino gehiago hartu behar 
dituztela, tartean osasunaren, ur eta saneamenduaren, 
hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen sektoreak. 
Munduko Bankuak egindako kalkuluen arabera, 
desnutrizio kronikoaren prebentzioan inbertitutako 
euro bakoitzeko 11 € itzultzen dira tokiko ekonomiara; 
anemiari aurre hartzen bazaio, 12 €; eta amagandiko 
edoskitze esklusiboa egiten bada, 35 €. 

Desnutrizioa ondare negatiboa da, jaio baino lehen 
transmititzen baitie amak seme-alabei. Umetokian 
hasten dira nutrizio txar baten ondorioak; adinez 
heldu egindakoan jarraitu egiten dute; eta belaunaldi 
batetik bestera transmititzen dira. Malnutrizioak 
haurren belaunaldiak harrapa ditzake pobrezia-ziklo 
batean; nutrizio ona, berriz, batik bat haurtzarokoa, 
garapenerako eta haur horien nahiz beren herrialdeen 
etorkizun osasuntsurako funtsezko elementua da. 
Etapa kritikoa lehen mila egunak izenez ere ezagutzen 
den etapa da. Tarte horretako nutrizio-lorpenek 
bizitza osoan egingo diote mesede haurrari; aitzitik, 
nutrizio-galerak dakarren kalteak betirako irauten du, 
hazkundeko funtsezko etapetan nutrizio egokirik ez 
izateak dakartzan galerak ezin baitira berreskuratu 
atzera eraginez. Desnutrizio kronikoak (adinari 
dagokion baino pisu txikiagoa) dieta desegoki eta 
urriarekin izaten du zerikusia; desnutrizio akutuak 
(garaierari dagokion baino pisu txikiagoa), berriz, 
jaiotzean izandako pisuarekin, edoskitzearekin, 
gaixotasunekin eta higienearekin ere lotura estua du. 
Osasunaren Mundu Erakundearen eta UNICEFen 
arabera, amagandiko edoskitze esklusiboa ezinbestekoa 

beren biztanleen elikadura bermatzeko asmoz egiten 
duten “nekazaritza-kolonizazio berria” (hala deitzen 
diote batzuek) jartzeko erdigunean. Gizarte zibileko 
zenbait erakundek, berriz, inbertsio ez-iraunkorreko 
funts pribatu handiek egiten duten metaketan jartzen 
dute arreta; horietako batzuek Europako herrialdeen 
kapitala izaten dute, eta, paradoxikoki, horietako 
zergadunak izaten dira garapenerako laguntza-
programa ofizialetara diru gehien bideratzen dutenak. 

Zoritxarrez, ezagunak dira Asia hego-ekialdeko 
eta Afrika ekialdeko lur-metaketen kasuak. Palma-
olioaren ustiapen ez-iraunkorrera bideratzen dira 
lur horiek, eta deforestazioari lotutako ondorio oso 
larriak eragiten dira. Elikadura Segurtasunaren 
Mundu Batzordearen aditu-taldeak landu zuen 
gaia, elikadura-segurtasunari lotutako politikak 
eztabaidatzeko munduko foro nagusiak, lurrak 
edukitzeari eta nekazaritzako nazioarteko inbertsioen 
borondatezko gidalerroen bidez nahiz palma-olioaren 
landaketarako gidalerro arduratsuen bidez (RSPO). 
Alabaina, kaltetutako herrialdeetako gizarte zibilaren 
ustez bietako bakar batek ere ez die erantzuten 
lekualdatutako biztanlerien interesei.

Hagako Nazioarteko Zigor Gorteak 2016ko irailaren 
15ean emandako sententzia ospetsuarekin etorri zen 
inflexio-puntua. Kaltetutako nekazariei jaramon 
eginez (giza eskubideen defentsan aritzen diren 
zenbait elkarteren babesa zuten horiek), iragarri zuen 
tramitera onartuko zuela Kanbodiako lur-metaketa, 
bere eskumeneko gai gisa hartuta. Kanbodiako 
gobernuak berak eta zenbait enpresa-taldek egindako 
metaketari buruzko kasua zen, eta gorteak esan zuen 
sistematikoak diren eta eragin serioa duten metaketa-
kasuak “gizateriaren aurkako krimen” gisa epaitu 
daitezkeela. Horri esker, eta oraindik sententziarik 
ez dagoen arren, Nazioarteko Zigor Gorteak, 
nazioarteko lankidetzaren erakunde nagusiak, pauso 
bat eman zuen nazioarteko jurisprudentzia loteslearen 
garapenean, eta, harekin batera, giza eskubideen 
arloko nazioarteko gobernantzarako funtsezko 
elementua dela iritzita hura finantzatzen duten 
herrialdeek. Espero da EBk gaiari lotutako ahalik eta 
lege finena eta gardenena garatzea laster. 

Egokiak eta seguruak al dira elikagaiak? 

Kontsumoaren eta erabilera biologikoaren 
dimentsioak aurreikusten du etxean dauden 
elikagaiek nutrizio-beharrei, dibertsitateari, kulturari 
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eta, 2019tik, besteak beste, Maliko Gobernuak 
mediku-tratamendutzat hartzen dituzte RTUFak. 

Panazea al dira? Ez. Haien erabilera arrazoituta 
dago desnutrizio larria dagoenean jada, eta 20 
milioi haurren kasua da hori gaur egun; alabaina, 
haien erabilera ez dago hain arrazoituta desnutrizio 
moderatua dagoenean, eta are gutxiago prebentzio 
gisa erabiltzen direnean; izan ere, haurren eta 
amen beharretara eta ingurura egokitutako dieta 
bat bakarrik da iraunkorra aipatzen ari garen 
biztanleria-bolumenarentzat. Gainera, merkataritza-
interesak, eta, ondorioz, haien kostua ere ez daude 
eztabaidatik aparte, zerbaitengatik ezagutzen dira 
munduan Plumpy’Sup R eta Plumpy’Nut R izenez 
(Nutrisetek erregistratutako marka komertzialak). 
2010eko udan, desnutrizioak Niger berriro suntsitu 
zuenean, produktu horien izakin guztiak UNICEFek 
zituen erosita, eta hark hornitzen zituen nazioarteko 
GKEak. Gerora, beste enpresa batzuk ere hasi ziren 
ekoizten, kostu txikiagorekin eta tokiko produktuekin, 
hasieran Indian eta gero Afrika Ekialdean. Aldi 
berean, elikagai terapeutiko bat edo sendagai bat eta 
laguntza-modalitate bat dira. Zoritxarrez, inork ez 
du jarri I+G+b programa bat, neurri batean behintzat 
solidarioa dena. Erantzukizun sozial korporatiboko 
programa moduan egitura zezakeen, edo lankidetza-
printzipio publiko-pribatu gisa garapenerako 
nazioarteko agentziaren batekin. 

Dietak dibertsifikatzea eta egokitzea ekoizpena 
dibertsifikatuta: akuikultura familiarra 

Baliabide hidrikoetan munduko hirugarren herrialderik 
aberatsena da Kolonbia, eta biztanleentzako 
askotariko proteinak, gantz-azidoak, bitaminak eta 
mikromantenugaiak dituen dieta bat bermatzeko, 
ibaiko arrantzari eta akuikulturari laguntzea erabaki 
zuen hango gobernuak duela hamabost urte. Programa 
zabala da, eta ataletako bat da arrain-hazkuntzako 
urmaelak garatzea Magdalena, Orinoco eta Amazonas 
ibai-arroetan, «itxilekuak», espezie natiboak jarriz 
zingiretan. Arrantzale-komunitateei eta haien familiei 
egiten die mesede neurri horrek. Urmaelak, ura, 
arrainen osasuna eta tresnak modu egokian erabiltzeari 
esker, urte osoan zehar hobetzen da haien dieta, kalterik 
eragin gabe, eta soberakinak modu seguruan bideratzen 
dira eraldaketara eta merkataritzara. 

Uretako kateak zenbait neurri eskatzen ditu 
elikagaien kaltegabetasuna babesteko; izan ere, 

da sei hilabetera arte, eta bi urtera arte jarraitu behar 
du, pixkanaka bestelako elikagaiak ere sartuz. 

Haurren desnutrizio akutuari aurre egitea: 
kontsumitzeko prest dauden elikagai terapeutikoak 

80ko eta 90eko hamarkadetan, haurren desnutrizio 
kroniko akutuaren aurkako borrokan, lurraldeko 
leku jakin batzuetan desnutrizio akutu moderatua 
zuten bost urtetik beherako haurrentzako nutrizio-
zentro gehigarriak ezartzen lagundu zuen 
nazioarteko lankidetzak, bai eta desnutrizio akutu 
larria zutenentzako nutrizio-zentro terapeutikoak 
ezartzen ere, normalean osasun egituretatik gertu, 
lotutako osasun-konplikazioengatik. Indartutako 
elikagaiekin eta esne terapeutikoekin tratatzen 
zituzten han. Kaltetu gabeko gainerako haurrek, 
elikagai-laguntza jasotzen bazuten, Elikagaien 
Mundu Programaren Corn-Soya-Bean (CSB) 
jasotzen zuten askotan. Ez zituela behar adina 
proteina eta mikromantenugai egiaztatu zuten, eta, 
gainera, horietako batzuen finkapena ere saihesten 
zuela, adibidez, zinkarena, sojagatik. Gero sendotu 
egin zuten, CSB++ lortzeko. 

2005eko elikagai-krisiaren ostean, haurren 
desnutrizioa kopuru oso handietara iritsi zen. 
Hala, Gosearen aurkako Ekintza eta Mugarik 
Gabeko Medikuak GKEek eta beste batzuek eskala 
handiagoan jarri zituzten martxan nutrizio-programa 
komunitarioak, eta bost urtetik beherakoentzat 
bereziki garatutako produktu batzuk erabili zituzten: 
kontsumitzeko prest dauden elikagaiak, Ready-to-
Use-Food (RUF) eta Ready-to-Use-Terapeuthic Foods 
(RTUF) izenekoak. Bere garaian, panazea ziruditen 
produktu horiek; izan ere, kostu nahiko txikia zuten 
nazioarteko lankidetzarentzat, dolar bat errazioko 
eta eguneko, eta desnutrizioaren aurka tratatzen 
zituzten haurrak, eta suspertu egiten zituzten. RUFak 
esne deshidratatuarekin, olioarekin, kakahueteekin, 
zerealekin, bitaminekin eta mineralekin daude eginda. 
Deshidratatuta daudenez eta banakako ontzietan 
egoten direnez, ez dago kutsatzeko arriskurik, eta 
zapore oso gozoa dutenez, haurrei gustatu egiten 
zaizkie. Haurren egoera monitorizatu ostean, eta 
ez badago konplikaziorik, aldian behin unitate 
mugikor bidez banatzen dira, amek edo anai-arrebek 
kaltetutakoekin zentroetara joan beharrik ez izateko, 
eta gainerako haurren zaintza edo nekazaritzako lanak 
edo eskola utzi beharrik ez izateko. Gosearen aurkako 
Ekintzak, Mugarik Gabeko Medikuak erakundeak, 
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Alerta goiztiarreko sistemek funtzionatzea eta gune 
bateko edo komunitate jakin bateko elikagai-gabeziei 
buruzko ahalik eta ebaluaziorik zehatzena egitea izaten 
da elikadura-segurtasunik ezari lotutako edozein 
egonkortasun-programa babesteko modurik onena. 
Alabaina, gai hori xehetasunez aztertu dugunez beste 
atal batean, beste bi egitasmo aztertuko ditugu orain. 

Fidelizazioa nekazari txikien soberakinen 
salmentekiko, diru-sarrerak berriz inbertitzeko 

Asiako eta Afrikako nekazari askorentzat zaila da 
irauteko adinako gutxienekoa baino gehiago lortzea. 
Ez dute lortzen uztaren zati bat soberan geratzerik garai 
zailei aurre egiteko edo inbertitzeko eta aurrera egiteko. 
Kontrako klima-fenomenoak ugaritzen ari dira, eta 
suntsitzaileagoak dira; lur goldagarriak degradatzen ari 
dira; eta nekazaritza-bitarteko eta -metodo iraunkorrek 
aparteko gastua eskatzen dute. Biltegiratze tradizionala 
erabiliz gero, askotan errudimentarioa izaten da, eta 
laboreak berotan eta hezetasunean uzten dira, hau da, 
izurriteen mende; hala, Saharaz hegoaldeko Afrikan 
galerak %30era ere irits daitezke. Bide-azpiegiturarik 
eta garraiorik ez egoteak zaildu edo eragotzi egiten 
du alferrik galdu aurretik soberakinak merkatuan 
saltzeko aukera. Horrek guztiak urtean zehar egundoko 
ezegonkortasuna ekartzen du landutako beren produktu 
propioen nahiz artzantzako buruen eskuragarritasunari 
begira nahiz besteek ekoitzitakoen salmenta- eta 
erosketa-prezioei begira. Egonkortasun-falta hori 
errepikatu egiten da, eta elikagaien eskuragarritasun 
txikienak eta preziorik altuenek “gose-arrakala” 
deitutakoarekin bat egin ohi dute, hau da, aurreko 
uzta amaitu eta hurrengoa oraindik jaso gabe dagoen 
ereite-garaiaren bueltan. Gainera, munduko herrialde 
askotan, emakumeek ereiten dute, eta haiek falta 
direnean, anai-arreba txikiagoen zaintza arreba pixka 
bat zaharragoen esku geratzen da, eta horrek ere 
hainbat ondorio negatibo ditu beren nutrizioan.

Elikagaien Mundu Programa da munduan oinarrizko 
elikagai gehien erosten dituen agentzia. Horietatik 
%80 inguru eskuragarri dauden garapen-bidean 
diren herrialdeetan erosten ditu, eta, ahal bada, 
tokiko, nazioko edo eskualdeko erosketei ematen 
die lehentasuna. Urtean mila milioi U$D inguru 
gastatzen ditu, eta haren erosketa estrategiek aurrera 
egin dute nekazari txikiei laguntzen dieten erosketa-
jardunbideak hartzeko; hala, landa-komunitateen 
erresilientziari eta produktibitateari laguntzen die. 

elikagaien bidez transmititzen diren gaixotasunetako 
asko ez dira larriak helduentzat, baina posible 
da haurrei, adinekoei, bularra ematen ari direnei 
eta gaixoei arazoak eragitea. Hala, inpaktua 
maximizatzeko eta arriskuak minimizatzeko, IICAren 
(Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura) laguntza teknikoarekin gauzatu da 
programa. Nekazaritzan espezializatutako erakunde 
iberoamerikarra da hura, eta eskualdeko kide diren 
estatuen ahaleginak babesten ditu, horien funtsekin 
nahiz beste herrialde batzuek ematen dituztenekin, 
nekazaritzaren garapena eta landa-garapena lortzeko 
eskualdean. Kolonbiako egitasmoa Hegoa-Hegoa 
lankidetza-modalitatearen adibide bat da, herrialde 
batek bere esperientziak esportatzen baititu beste 
batzuetara, kasu honetan, Panamara eta Venezuelara. 

Beti egoten al dira behar adina elikagai egoki edo 
beti eskuratu al daitezke? 

Aurreko hiru alderdiekin batera, garapenerako 
nazioarteko lankidetzak elikadura-segurtasunari 
lotuta bilatzen duen laugarren alderdia egonkortasuna 
izaten da. Une jakin batean biztanleen elikadura 
egokia izan arren, erabateko elikadura-segurtasunik 
ez dutela esaten da baldin eta elikagaien behar 
bezalako eskuragarritasunik ez badute bermatuta 
modu iraunkorrean; izan ere, gabezia hori arrisku bat 
da nutrizio-egoerarentzat. 

Eskuragarritasunari kalte egiten diete lehorteek, 
uholdeek, hotz-boladek eta aurkako beste klima-
baldintza batzuek. Egonkortasuna hobetzera 
bideratuta egoten dira horiei buruzko ohartarazpenak 
egiten dituzten, horiei aurrea hartzen dieten eta 
horien ondorioak arintzen dituzten programak, bai 
eta elikagaien nahiz elikagai-izakinen prezioen 
aldakortasuna saihesten dutenak ere. 

Egonkortasuna hobetzera egoten dira bideratuta zikloari 
edo urtaroari lotutako aldi baterako segurtasun-faltari 
aurre egiten dioten programak. Askotan, nekazaritza- 
eta arrantza-kanpainekin izaten dute zerikusia horiek, 
bai urteko une jakin batzuetako elikagaien ekoizpen-
faltagatik, bai zenbait nekazaritza-kanpainaren 
(hala nola kafearena edo kotoiarena) mende dauden 
soldatapeko biztanleen baliabide-faltagatik. Urtaroari 
lotutako arrakala zikliko horiek gertatzen dira diru-
sarrera oso txikiko hirietako biztanleek urtean prezio-
aldakuntza handiak izaten dituzten elikagaiekiko 
mendekotasun handia dutenean ere. 
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 Egitasmoak haren «hiru defentsa-lerroen» 
subsidiariotasun-printzipioa aipatzen du; hala, 
elikagai-talka kasuetan, tokiko erreserbak erabili 
behar dira aurrera; horiek nazioko erreserbekin berritu 
behar dira; eta naziokoak, berriz, eskualdekoekin. 
Hiru osagai biltzen ditu: eskualdeko erreserba fisiko 
eta finantzario bana; nazioko erreserba publikoak 
handitzea; eta azken horien arteko koordinazioa 
hobetzea. Zerealekin hornitzen dira labore-erreserbak: 
artatxikiarekin, basartoarekin, artoarekin, arrozarekin 
eta «gari» izenekoarekin (juka-tuberkuluen prestakin 
hartzitua). 

Ustez, ECOWASen eskualdeko erreserba-ereduak 
krisietan bakarrik ez, baizik eta krisien ostean 
susperraldia eta erresilientzia sustatzeko ere balio 
dezake. Horregatik, beste eskualde batzuetan ere 
kopiatu da eredua, eta horien artean esanguratsua da 
ASEAN +3 Rice Reserve (Asiako Hego-ekialdeko 
Nazioen Elkartea) egitasmoaren kasua. Japoniako, 
Txinako eta Koreako Errepublikako lankidetzaren 
partaidetza eta babesa du, eta eskualdeko elikagai-
lankidetza sistema horren helburua da eskualdeko 
elikagai- eta nutrizio-segurtasuna lortzea merkatuak 
distortsionatu gabe. 

Modu klimatikoan eta ingurumenarekiko 
iraunkortasunez elikadura-segurtasunaren alderdi 
guztien gainean arituko den munduko elikadura-
sistema adimentsu baten alde: alferrik galtzen diren 
elikagaiak gutxitzea 

Amaitzeko, aipatutako lau alderdiei aurre egiten 
dien esku-hartze bat aipatuko dugu; gainera, 
gizarteko hainbat sektoretan alerta eragiten duen 
fenomeno bat azaltzen du, elikadura-segurtasunik 
ezari nahiz ingurumenari eragiten baitie: elikadura-
kate osoan, soro eta itsasoetatik hasi eta azken 
kontsumitzaileengana arte alferrik galtzen diren 
elikagaiei buruz ari gara. Gai hori sakon aztertu da 
dosier honetako beste artikuluetako batean. Gaiari 
buruzko hainbesteko kontzientzia dagoenez, 2030 
Agendaren eta garapen iraunkorraren testuinguruan 
“klima aldetik adimentsua den munduko elikagai-
sistema” bati buruz hitz egiten hasita gaude; hau 
da, aldi berean elikadura-segurtasunik ezari aurre 
egiteko nekazaritzako produktibitatea handitzen duen 
eta klima-aldaketara hobeto egokitzen den sistema 
bati buruz, eta, era berean, nekazaritako elikagaien 
katean negutegi-efektua eragiten duten gasen isurketa 
murrizten duen sistema bati buruz. 

Aurrerabiderako Erosketa Programaren bidez (P4P, 
Purchase For Progress, ingelesezko siglekin), 
Munduko Elikagai Programak elikagaien %10 
nekazari txikiei erosteko konpromisoa hartu 
du. Horretarako, aliantzak egiten ditu bizpahiru 
nekazaritza-ziklotan beren uztaren zati bat programari 
saltzeko konpromisoa hartzen duten nekazariekin. 
Esandakoa betetzen duen eroslea izateaz gain, 
Munduko Elikagai Programak, ordainetan, trebatze-
planak nahiz beren ustiategietan inbertsioak egiteko 
pakete mikro-finantzario txikiak ere ematen dizkie 
nekazariei. Hala, ustiategien bideragarritasuna 
hobetzen dute, eta, horri esker, beren familien 
elikadura-segurtasuna ere bai. P4P programak harrera 
ona izan du emakume nekazarien artean. 

Elikagai-erreserbak 

2008ko munduko elikagai-krisiaren ondorioz, 
munduko zenbait eskualdetan erabat garestitu 
ziren oinarrizko laboreen prezioak, edo sekulako 
gorabeherak izan zituzten prezioek, esate baterako, 
Mendebaldeko Afrikako eskualdeetan. Horren 
ondorioz, 80ko hamarkadako zereal-merkatuen 
liberalizazioaren ostean bolada batez gutxietsita egon 
ostean, elikagai-erreserben aldeko argudioek indarra 
hartu zuten berriro. Aurrez ere, 2005ean Sahelen zati 
bati suntsitu zuen elikagai- eta nutrizio -krisi larriaren 
ostean, egon zen erreserba publikoak igotzeko 
interesa (edonola ere, erreserba horiek ez ziren behar 
adinakoak izan 2008an), nazioarteko laguntzarekiko 
mendekotasun gutxiago izateko eta subsidiariotasun-
printzipiora itzultzeko. 

Afrika Mendebaldeko Estatuen Ekonomia Erkidegoak 
(ECOWAS ingelesezko siglekin) eskualdeko elikagai-
erreserba bat sortzea erabaki zuen. Batik bat kide diren 
estatuek finantzatzen eta hornitzen dute, eta Europar 
Batasunaren eta Espainiako lankidetzaren laguntza 
du. Azken horrek presentzia sendoa du eskualdean, 
Abujako adierazpenaren esparruan. Aurrez, funts 
propioekin lagundu zien Nigerreko elikagai-
mekanismoari (ondo funtzionatu zuen), egoitza Lomen 
duen ECOWASen Nekazaritzarako eta Elikadurarako 
Eskualdeko Agentziari (RAAF) eta Nekazaritza 
Inbertsioen Eskualde Planaren ezarpenari. Horrez 
gain, lankidetzarako ordezkari-erregimenean, elikagai-
erreserba babesteko EBren proiektuaren ataletako bat 
gauzatzen du, eta eskualdean elikadura-segurtasunaren 
egonkortasuna bermatzeko ECOWASen egitasmo 
estrategiko handia eratzen du. 
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estrategia eraginkorragoak, egokituagoak eta 
iraunkorragoak diseinatzeko.

Amaierako gogoetak 

Gizakiaren obra da gosea; izan ere, badaude behar 
adina elikagai eta haiek eskuratzeko bitartekoak. Gosea 
gerra-arma gisa erabiltzea da egoerarik makurrena. 
Gaur egun erabilera hori gaitzetsita dago, gosearen eta 
gatazken arteko Nazio Batuen Segurtasun Batzordearen 
2417 Ebazpenaren bidez. Espainiak, EBk eta gizarte 
zibileko plataforma askok orain gutxi, 2018an, lortu 
zuten ebazpen hori onartzea. 

Nekazaritzan, arrantzan eta abeltzaintzan inbertsioak 
eginda egiten da gosearen aurka, baina ez horrela 
bakarrik. Ikerketaren, legeen, azpiegituren, klimaren 
aldeko ekintzen, birbanaketa-politiken, merkataritza-
politiken koherentziaren, emakumeen eta neskatilen 
ahalduntzearen eta bakearen bidez ere egiten da. 

Argigarri moduan testuinguru humanitarioen eta 
garapen-testuinguruen arteko bereizketa hain 
kategorikoa erakusten saiatu ostean, errealitatea 
bestelakoa da, lausoa eta arina. Krisi batetik 
egiturazko arazo batera arteko bilakaeran, 
eta alderantziz, garapenerako laguntzak duen 
jarraipenak, artikulazioak eta koherentziak gainditu 
gabeko ikasgaia izaten jarraitzen du nazioarteko 
lankidetzarentzat. Gosearen aurkako borrokak ere ez 
du gainditzen ikasgaia.

Zerk funtzionatzen du benetan? Galdera horren 
aurrean, irismen txikia du azterketa metodologikoak; 
izan ere, muga metodologiko handien mende dago 
eraginaren neurketa, eta kanpokotasunak egon arren 
zenbait parametroren arabera funtzionatzen duten 
ebaluazioek diru-kopuru handiak eskatzen dituzte, 
eta egiteko denbora-tarte handiak behar izaten dira. 
Lankidetza-agentziek ez dute nahi izaten dirua 
gastatzerik beren politikei eusteko ebidentzia-
azterketetan, eta ondorioen zain ez egoteko joera dute. 

Are zailagoa izaten da esleipena; hau da, zehaztea 
arrakasta eta porrot bakoitzaren zenbateko zatia 
dagokion eragile jakin batek sustatutako programari. 
Azkenik, esanak esan, kaltetuen iritziak ez dira kontuan 
hartzen, besteak beste, ez dutelako agentzien lankidetza-
politikei buruzko botorik ematen. Emango balute, 
profesionalok seguru sorpresa asko hartuko genituzkeela 
emaitzekin. n

Batik bat ekoizpenean, uzta jaso ostean, biltegiratzean 
eta garraioan izaten dira galerak, eta horiek 
murriztea lortzen badugu, erabilgarritasunaz ariko 
gara hizketan. Zerbaitengatik da oso esanguratsua 
galeren proportzioa gutxien garatutako herrialde 
defizitarioetan. Banaketan eta kontsumoan izaten diren 
galerei buruz hitz egiten dugunean, handizkako eta 
txikizkako saltzaileen portaerarekin, janari-salmenta 
zerbitzuekin eta trebeziekin lotura zuzena izanik, 
eskuragarritasunaz ariko gara, galerek prezioen igoera 
ekartzen dutelako. Tarteko etapetan eta etxeetan 
elikagaiak babesteko ohitura txarrei buruz hitz egiten 
dugunean, nutrizio- eta kontsumo-jardunbide okerrei 
buruz ari gara, eta horiek ondorio oso txarrak izan 
ditzakete amaierako kontsumitzaileentzat, batik bat 
haien osasuna dagoeneko kaltetuta badago edo talde 
zaurgarriren batekoak badira, hala nola umeak edo 
adinekoak. Eta, azkenik, alferrik galdutako elikagaiak 
murrizteko eta elikagaiak hobeto babesteko ahalegina 
egiteari buruz ari garenean, kalitate oneko elikagaien 
horniduraren egonkortasuna hobetzeari buruz ari 
gara, bai eta ingurumenari begira iraunkorrak diren 
jardunbideei buruz ere, azken batean guztientzako 
elikadura handiagoa eta hobea ekarriko baitu horrek. 

Aurreko hori azaltzeko, Irish Aid Irlandako 
lankidetzak sustatutako programa bat erabiliko dugu. 
Proportzioan, ez da hain apala, herrialdeak historikoki 
konpromiso irmoa izan baitu munduko herrialderik 
pobreenetako gosearen aurkako borrokan, bere 
agintaldian defendatu zuen bezala, herrialdeak gosete 
handiak izan zituelako xix. mendean gertatutako 
patata-izurritearen eraginez; hain zuzen, izurrite 
hark sarraskia eragin zuen biztanleen artean, eta 
bizirik iraun zutenetako askok eta askok emigratu 
egin zuten. Eta azalpenak emateko, finantzaketan 
gure programatik ia antipodetara dagoen Irish Aid-en 
programa bat aztertuko dugu: Timor-Lestek oraindik 
ere bide luzea du aurretik, baina hango haurren 
desnutrizioa murriztu egin da azken hamarkadetan. 
SAVE FOOD egitasmoaren barruan dago proiektua, 
eta FAOk eta FIDAk elkarrekin sustatzen dute. 
Ikerketa aplikatuko proiektu bat da. Abiapuntu 
gisa, 2015ean, artoaren eta arrozaren uzta jaso 
osteko galeren puntu kritikoak identifikatu zituzten, 
oinarrizko zerealak baitira horiek timortarrentzat. 
Horretarako, ez dituzte galeren eragileak bakarrik 
identifikatzen, esate baterako, onddoak, baizik eta 
horiek zergatik egiten duten eraso ere aztertzen 
dute, esate baterako, ea eurite-garaian babesa eta 
aireztapena falta izan dituzten edo tresna eta zaku 
kutsatuak erabili ote diren. Hala, galeren benetako 
arrazoiak zerrendatu dituzte galera horiek murrizteko 
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CEIGRAM, UPMko Ekonomia eta Nekazaritza Politikako katedraduna; FAOko zuzendariorde nagusi ohia 
José María Sumpsi Viñas

GOBERNANTZA GLOBAL BERRI BAT MUNDUKO GOSEA DESAGERTZEKO

1. 2007-2008 urteetako munduko elikagai-krisia

2007 amaieratik 2008ko ekainera bitartean, 
nekazaritzako prezioek bat-bateko igoera handia 
izan zuten nazioarteko merkatuetan. Nekazaritzako 
nazioarteko prezioen indizea, nekazaritza-produktuen 
prezioen batezbesteko haztatuaren igoera adierazten 
duen indizea, %70 handitu zen hilabete gutxian, eta 
produktu batzuena, hala nola arrozarena, %100, eta 
hura oinarrizko elikagaia da garapen-bidean diren 
herrialdeetako familientzat (FAO, 2008). Aurrez, 
inoiz ez zen gertatu halakorik. Aurrekari bakarra 
1972koa zen. Urte horretan, SESBek zerealen eta 
olio-aleen uzta txikia izan zuen, eta AEBek SESBera 
egin beharreko esportazioak enbargatzea dekretatu 
zuten. Gerra Hotzaren barruko beste neurri bat izan 
zen, arrazoi politikoa, eta hurrengo urtean, SESBek 
uzta ona izan zuenez, normaltasuna itzuli zen aleen 
nazioarteko merkatuetara. Alabaina, 2007-2008 
urteetako krisiak produktu gehiagori eragin zien, 
eta arrazoi askok1 eragindakoa izan zen. Ondoren, 
bost urtean (2008-2013), muturreko gorabeherak 
izan ziren nazioarteko nekazaritza-merkatuetan2, 
eta horrek ezegonkortasun handia eragin zuen 
nekazaritza-politiketan, nekazaritzaren nazioarteko 
merkataritzan, errentetan, inbertsioei buruzko 
nekazarien erabakietan eta garapen-bidean ziren 
herrialdeetako familien elikadura-segurtasunean.

2007-2008 urteetako krisitik ateratako ondorio 
nagusietako bat izan zen Nazio Batuen sistema 
prestatuta zegoela hondamendi naturalei eta haiek 
elikadura-segurtasunean zuten eraginari aurre 
egiteko; hain zuzen, Nazio Batuek hainbat mekanismo 
dituzte, batik bat funtsak eta laguntzak, hondamendi 
naturaletan abiarazten direnak. Aitzitik, Nazio 

1. 2007-2008 urteetako munduko elikagai-krisiaren arrazoiak 
aztertzeko, ikusi Sumpsi (2012), «La crisis alimentaria 
mundial: causas, retos y soluciones». Foment del Treball. 
2138 zk., 2012, 5-27 orriak.

2. Sumpsi (2011), «Volatilidad de los mercados agrarios y crisis 
alimentaria”. Revista Española de Estudios Agrosociales y 
Pesqueros 229 2/2011, 11-34 orriak.

Batuetan ez zegoen inolako mekanismorik prezioen 
tsumamiari aurre egiteko, hala deitu baitzitzaion 
nekazaritza-prezioek nazioarteko merkatuetan 
izandako eztandak eragindako munduko elikagai-
krisiari. Hondamendi natural bat bezain larria edo 
larriagoa izan zen, 60 herrialderi eragin baitzien, batik 
bat garapen-bidean ziren eta elikagaien inportatzaile 
garbiak ziren herrialdeei, gehienbat Afrikakoei. 
Han daude elikadura-segurtasunik ezaren tasarik 
handienak eta han dago biztanleen azpinutriziorako 
prebalentziarik handiena ere. FAOren arabera, 
2007-2008 urteetako elikagai-krisiaren ondorioz, 
azpinutrizioa zuten pertsonen kopurua ehun milioian 
handitu zen3. 

Garapen-bidean ziren herrialdeek larrialdiko eta epe 
motzera begirako hainbat neurrirekin erreakzionatu 
zuten krisiaren aurrean, eta haietako gehienen 
helburua zen elikagaien prezioak merkatzea, gizarte-
ordenari lotutako arazo larriak ari baitziren sortzen, 
baita krisi politikoak ere. Hartutako neurrien artean, 
honako hauek nabarmendu ziren: muga-zergak 
murriztea, elikagaiei zergak murriztea, elikagaiak 
diruz laguntzea, elikagaiei gehienezko prezioak 
ezartzea, larrialdiko elikagai-erreserbak erabiliz 
elikagai-laguntza ematea, nekazaritzako ekoizpen-
bitartekoak diruz laguntzea eta zenbait nekazaritza-
produkturen esportazioak mugatzea nahiz debekatzea. 
Alabaina, neurri horiek guztiek, inportazioen faktura 
handitzearekin batera, defizit publikoaren igoera 
handiak eragin zituzten herrialde horietan, eta 
inportazioak finantzatzeko ere arazo larriak izan 
zituzten. Egoera hain estua izanik, Nazioarteko Diru 
Funtsak kreditu bigunak onartu behar izan zituen 
urgentziaz herrialde horientzat, eta gehienezko 
prezioak ere ezarri behar izan zituen oinarrizko 
elikagai batzuentzat. 

Nazioarteko agentziek oso azkar erreakzionatu zuten 
2007-2008 urteetako munduko elikagai-krisiaren 
aurrean. Hala, 2007ko abenduan, Initiative on 

3. FAO (2009), The State of Food and Agriculture (SOFA), 
Erroma.
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egin ziren aurreko hamarkadetan. Hain zuzen, 
konferentzian, garapen-bidean diren herrialdeetan 
nekazaritza garatzeko eta elikagaien ekoizpena 
handitzeko 22.000 milioi dolarreko baliabideak 
jarriko zituztela iragarri zuten zenbait estatuburuk 
eta gobernuetako nahiz garapenerako bankuetako 
zenbait presidentek, nahiz eta azkenean jarritako 
aparteko dirua, hau da, aurreikusi gabekoa, askoz 
gutxiago izan, %20 inguru, nazioarteko goi-bileraren 
bat dagoenean eta krisi jakin bati aurre egiteko 
funtsak iragartzen diren bakoitzean gertatzen den 
bezala. Alabaina, amaierako adierazpen urardotua 
izan zen konferentziako puntu ahula; izan ere, 
ezinezkoa izan zen parte hartu zuten 183 herrialdeak 
ados jartzea elikagaien prezioen igoera gelditzeko 
oso garrantzitsuak ziren gai delikatuetan, hala nola 
zerealetatik eta olio-aleetatik abiatuta bioerregaiak 
ekoizteko eta erabiltzeko diru-laguntzen luzapenari 
lotutako gaietan eta nekazaritza-esportazioei 
murrizketa kuantitatiboak edo zergak kentzeari 
lotutako gaietan7. Arrazoi hauengatik ez zen posible 
izan gairik gatazkatsuenetan eta delikatuenetan 
akordioak egitea: FAOko kide diren herrialdeek 
askotariko interes propioak zituztelako, Nazio 
Batuen agentzietan erabakiak hartzeko erabiltzen den 
guztien adostasunaren arauak zaildu egiten zuelako 
akordioak lortzea eta interes nazionalak jarri zirelako 
interes globalen aurretik. Antzeko zerbait gertatzen 
da klimari lotutako goi-bileretan; hain zuzen, porrot 
egin zuten zenbait goi-bileraren ostean, Parisko 
Hitzarmena egitea lortu zuten 2015ean, isurpenen 
murrizketa herrialdeentzat loteslea ez izateari eta 
akordioa eta amaierako adierazpena urardotu zuten 
beste zenbait konturi esker. 

2. 2007-2008 urteetako elikagai-krisian ikasitako 
irakaspenak

Batik bat hauek dira 2007-2008 urteetako 
munduko elikagai-krisian ikasitako irakaspenak: 
1) nekazaritzarako eta elikadurarako munduko 
gobernantza-sistema berri baten beharra zegoela; 
2) merkatuetako informazioaren eta alerta 

7. AEBek uko egin zioten amaierako adierazpenean elikagaien 
bidez bioerregaiak ekoizteko laguntza-politikari edonolako 
murrizketa-motaren bat ezartzeari, eta Argentinak uko 
egin zion adierazpen horretan esportazioei edonolako 
murrizketaren bat edo zerga-murrizketaren bat ezartzeari. 
Hain zuzen, AEBek nahiz Argentinak mota horretako 
politikak aplikatzen zituzten, hurrenez hurren.

Soaring Food Prices (ISFP)4 egitasmoa ezarri zuen 
FAOko zuzendari nagusiak. Epe laburreko neurrien 
programa handizale bat gauzatu zuten, elikagaien 
ekoizpena handitzeko hurrengo kanpainan. Hain 
zuzen, inoizko uztarik handiena izan zen, ez bakarrik 
nazioarteko agentzien ekintzengatik, baizik eta 
batik bat prezioen igoerari nekazariek emandako 
erantzunagatik, garatutako herrialdeetan bereziki5. 
Alabaina, segituan geratu zen agerian nazioarteko 
agentzia nagusien arteko koordinaziorik eza zela 
nazioarteko sistemak elikagai-krisi global, konplexu 
eta izugarrizkoari benetako erantzun eraginkor bat 
emateko arazo nagusietako bat. Horregatik, 2008ko 
apirilaren amaieran, Nazio Batuen idazkari nagusiak 
bilera bat antolatu zuen Nazio Batuen agentzia, 
programa eta funts guztien arduradun nagusiekin 
nahiz Bretton Woods sistemako (Munduko Bankua, 
Nazioarteko Diru Funtsa eta Munduko Merkataritza 
Erakundea) agentzien arduradun nagusiekin. Bilera 
horretan High Level Task Force on the Global 
Food Security Crisis (HLTF) sortu zuten, munduko 
elikagai-krisirako. Haren lehendakaria Nazio Batuen 
idazkari nagusia zen; lehendakariordea, FAOko 
zuzendari nagusia; eta kideak, aipatutako agentzia 
guztietako zuzendariak edo presidenteak. Helburu 
hauek zituen HLTFk: agentzia bakoitzak martxan 
jarritako programak eta ekintzak koordinatzea, 
ekintza-plan global bat sortzea6 eta munduko elikagai-
krisiak gehien kaltetutako garapen-bidean ziren 
herrialdeetan ekintza-plan global hori aplikatzen zela 
eta eraginkorra zela ziurtatzea. 

2008ko ekainean, elikagaien prezioen igoeraren unerik 
gorenean, goi-mailako nazioarteko konferentzia 
bat egin zuten Erroman, FAOren egoitzan. Lorpen 
handiak izan zituen konferentzia horrek, hala nola 
nekazaritzaren eta elikaduraren garrantzi estrategikoa 
onartzea eta elikadura-segurtasunaren nazioarteko 
agendara itzultzea. Bazirudien helburu hori lortzeko 
bidean zegoela jada, eta, horregatik, nekazaritzara 
bideratutako garapenerako laguntza nahiz Munduko 
Bankuak eta garapenerako eskualde-bankuek 
finantzatutako nekazaritzako inbertsioak murriztu 

4. ISFP Country responses to the food security crisis: Nature 
and implications of the policies pursued. By Mulak Demeke, 
Guendalina Pangrazio and Materne Metz, FAO (2009).

5. Aleen ekoizpena %10 handitu zen 2009an, baina hazkunde 
horretatik %9 garatutako herrialdeek eragindakoa izan 
zen, eta %1 bakarrik garapen-bidean diren herrialdeek 
eragindakoa.

6. High Level Task Force on the Global Food Security Crisis 
Updated comprehensive framework for action. 2010eko 
iraila.
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da azken urteetako paradoxa dramatikoetako bat: 
garatutako herrialdeetako gobernuek ehunka mila 
milioi bideratu dituzte bankuak erreskatatzera 
eta onbideratzera, baina ez dute baliabideen behar 
adinako ekarpenik egin munduko gosea minimora 
murrizteko edo desagertzeko. 

Nekazaritzaren garapenerako eta elikadura-
segurtasunerako programen f inantza-laguntza 
handitzeko nazioarteko komunitateak egindako 
ahaleginen artean, honako hauek nabarmendu 
ditzakegu: 2009ko abuztuan L’Aquilan egindako 
G-8 zabalduaren goi-bileran onartutako L’Aquilako 
egitasmoa, 20.000 milioi dolarreko funts bat 
sortu zuena hiru urterako; eta Munduko Bankuak 
kudeatutako Nekazaritzarako eta Elikadura 
Segurtasunerako Munduko Programa (GAFSP), 
emaile askoko funts fiduziario bat dena, 2009an 
G-20ak adostutako egitasmo bat. Lehenean, %30 ere 
ez zen jarri finantzaketa berri gisa; eta, bigarrenean, 
lau herrialdek bakarrik jarri zituzten funtsak (AEBek, 
Kanadak, Hego Koreak eta Espainiak9). Zapatero 
presidente zela, Espainiako lankidetzaren ugaritasun-
urteak ziren, baina GAFSPen funtsak ez ziren 1.000 
milioi dolarretara iritsi, beraz, argi eta garbi, behar 
baino diru gutxiago izan zuen. 

Merkatuko indarrei, eskaerari, eskaintzari eta stockari 
buruz ikasitako irakaspenari dagokionez, ikusi zen 
faktore horiek esplikatzen zituztela neurri handi 
batean 2008ko prezioen gailurrak, are gehiago, 
gobernuen eta nazioarteko agentzien ekintzek eta 
programek baino gehiago azaltzen zituztela prezioen 
gailurren osteko prezioen jaitsierak ere. Aitzitik, 
ekintza horiek garrantzitsuak izan ziren elikagaien 
inportatzaile garbiak diren gutxien garatutako 
herrialdeetako gosea murrizteko, esate baterako, 
Nazio Batuen Elikagaien Munduko Programaren 
elikagai-laguntza, gobernuen gizarte-laguntzak eta 
FAOren epe motzera begira elikagaien ekoizpena 
handitzeko programak. Esan behar da 2008ko 
ekainaren osteko eta 2009ko prezioen jaitsierak 
2008ko eta 2009ko uztak apartak izatearen ondorio 
izan zirela, elikagaien eskaintza nabarmen handitu 
baitzen bi kanpaina horietan. Beste era batera esanda, 
nekazaritzako prezio handiak ikusita, nekazarien 
erantzuna izan zen elikagaien ekoizpena handitzea, 

term measures proposed in inter-agency assessments by G. 
Viatte, J. De Graaf, M Demeke, T. Takahatake and M. Rey 
de Arce FAO, WFP, IFAD 2009.

9. Espainiak egin zuen ekarpenik handiena GAFSPen, 250 
milioi dolar.

goiztiarren sistemak hobetzeko beharra zegoela; 
3) nazioarteko eta nazio barruko I+G+b sistema 
eta haren finantzaketa hobetzeko beharra zegoela, 
berrikuntza teknologikoak eta bioteknologikoak 
sortzeko eta, modu horretan, elikagaien munduko 
ekoizpena handitu ahal izateko, ingurumena eta 
baliabide naturalak hondatu gabe eta klima-aldaketa 
larriagotu gabe; 4) garrantzitsua zela garapen-bidean 
diren herrialdeetan nekazaritzaren garapenerako eta 
elikadura-segurtasunerako programen finantzaketa 
handitzea; 5) merkatuko indarrek garrantzia zutela 
2007-2008 urteetan elikagaien nazioarteko prezioek 
izandako eztanda eta merkatuaren ondorengo 
mugimenduak azaltzeko. 

Artikuluaren gainerako zatian, ikasitako lehen 
irakaspenean oinarrituko gara, hori baita ekarpen 
honen alderik garrantzitsuena. Dosier honetako beste 
artikulu batzuk bigarren eta hirugarren irakaspenetan 
oinarritu dira. Atal honetan, labur-labur, laugarren eta 
bosgarren irakaspenak landuko ditugu, eta ordutik zer 
gertatu den aztertuko dugu. 

Garapen-bidean diren herrialdeetan nekazaritzaren 
garapenerako eta elikadura-segurtasunerako 
programen finantzaketa handitzeari dagokionez, 
igoera txiki bat ikusi da, baina ez da aski 
nekazaritzaren garapenerako finantzaketa-beharrei 
erantzuteko eta hark hazkunde ekonomikoaren motor 
gisa aritzeko, landa-eremuetako pobrezia arintzeko 
eta elikadura-segurtasuna hobetzeko aukera izateko. 
Arazoa da gobernu horiek egundoko finantzaketa-
premiak dituztela funtsezko beste sektore batzuetako 
inbertsioei erantzuteko, hala nola hezkuntzakoei, 
osasun-arlokoei eta azpiegituretakoei, eta dituzten 
baliabideak mugatuak direla. Nazio Batuen agentziek, 
Munduko Bankuak eta garapenerako eskualde-
bankuek egin dute ahaleginen bat, baina ez behar 
adinakoa. Arrazoietako bat 2008 eta 2009 urteetako 
finantza-krisia izan da. Garatutako herrialde askok 
ehunka mila milioi dolarren finantza-baliabide 
publikoak erabili zituzten bankuak eta finantza-
erakundeak erreskatatzeko eta onbideratzeko, eta 
horrek mugatu egin zituen nekazaritzara eta elikadura-
segurtasunera bideratutako garapenerako laguntzak 
handitzeko aukerak. Nazio Batuek egindako kalkuluen 
arabera, munduko gosea izugarri murrizteko edo 
desagertzeko, hamabost urtean urtero 30.000 milioi 
beharko dira garapen-bidean diren herrialdeetan 
nekazaritza garatzeko8. Hain zuzen, hauxe izan 

8. Kopuru hori ateratzeko kalkuluak kontsultatu ahal izateko, 
ikusi hau: Responding to the food crisis: synthesis of medium 
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elikagai-krisi global berriak izateko arriskua 
murriztea, eta, gertatuz gero, haren ondoriorik 
negatiboenak arintzea. 

Aliantza globalaren puntu hori txertatzen zuen 
2008ko ekaineko amaierako adierazpena herrialde 
guztiek onartu zuten arren, inork ez zekien benetan 
zertan zetzan, nola eraiki behar zen eta zeinek izan 
behar zuen liderra. 2009ko urtarrilean, elikadura-
segurtasunari buruzko nazioarteko konferentzia bat 
egin zuten Madrilen, Ban Ki-Moon Nazio Batuen 
idazkari nagusiak eta Rodriguez Zapatero Espainiako 
presidenteak deituta, 2008ko ekaineko konferentziari 
jarraipena emateko. Azkar eta modu eraginkorrean 
nekazaritzarako eta elikadurarako gobernantza global 
berri bat lortzeko aukerak zalantzan jartzen zituzten 
bi elementu ikusi ziren konferentzia horretan. Alde 
batetik, 2008ko ekaineko goi-mailako konferentzian 
iragarritako 22.000 milioietatik %20 bakarrik jarri 
zirela frogatu zen, eta emaitza negatiboa zen hori, 
gobernantza global berriaren helburuetako bat 
baitzen baliabide berriak ematea garapen-bidean 
ziren herrialdeetan nekazaritza-garapenerako eta 
elikadura-segurtasunerako programak finantzatzeko. 
Bestetik, ikusi zen aurrez aurreko bi jarrera zeudela 
nekazaritzari eta segurtasunari buruzko gobernantza 
global berriaren oinarrian egongo zen aliantza global 
hori sortzeko prozesuaren liderra nork izan behar 
zuen erabakitzeko orduan: batzuek proposatzen 
zuten Nazio Batuak izatea aliantza global horren 
liderra, hain zuzen, garapen-bidean ziren herrialdeek 
defendatzen zuten jarrera hori, FAOko zuzendari 
nagusia buru zutela; beste batzuek proposatzen zuten 
G-8a izatea aliantza globalaren liderra, hain zuzen, 
gehien garatutako herrialdeek defendatzen zuten 
jarrera hori. Beraz, beste behin ere, garapen-bidean 
ziren herrialdeen eta garatutako herrialdeen jarreren 
arteko liskar klasikoa zegoen. 

Bi jarreren arteko eztabaidak 2009ko apirilera arte 
iraun zuen nazioarteko komunitatean, eta tentsio-uneak 
ere izan ziren FAOn. Azkenean, FAOko zuzendari 
nagusiak lortu zuen nekazaritzarako eta elikadurarako 
gobernantza global berria Nazio Batuetan finkatzea, eta 
ez G-8an, garatutako herrialdeek nahi zuten bezala. Bi 
gertaera aprobetxatzen asmatu zuen FAOko zuzendari 
nagusiak. Lehena zen inork ez zuela argi zertan zetzan 
benetan aliantza global horrek; bigarrena, berriz, 
adostasun handia zegoela aliantza global horrek ez 
zuela instituzio berri baten sorrera ekarri behar, aurrez 
ere nazioarteko instituzio eta erakunde asko zeudelako 
nekazaritzarekin eta elikadurarekin zuzeneko edo 
zeharkako lotura zutenak. Testuinguru horren erdian, 

batik bat garatutako herrialdeetan, eta gobernuek eta 
nazioarteko agentziek ekoizpena handitzeko jarritako 
programei esker baino gehiago, nekazarien ekoizpen 
horri esker etorri zen nekazaritzako prezioen jaitsiera. 
2008-2012 urteen artean, nekazaritzako prezioek 
igoera eta jaitsiera gogorrak izan zituzten hurrenez 
hurren, eta horrek muturreko aldakortasun-bolada 
eragin zuen nazioarteko nekazaritza-merkatuetan, eta, 
beste behin ere, merkatuko indarrek azaltzen dituzte 
neurri handi batean prezioen igoera eta jaitsiera 
horiek. 

3. Nekazaritzarako eta elikadurarako gobernantza 
global berri baterako bidea

2007-2008 urtetako munduko elikagai-krisitik 
eta haren ostean etorritako 2008-2012 urteetako 
nazioarteko nekazaritza-prezioen muturreko 
aldakortasunetik (prezioek igoera handiak izan 
zituzten 2010ean eta 2012an) ikasitako irakasgai 
nagusia izan zen gobernantza global berri baterako 
beharra zegoela nekazaritzan eta elikaduran. Hain 
zuzen, 2008ko ekainean, elikagaien prezioen eta 
munduko elikagai-krisiaren eztanda betean, Erroman 
egindako goi-mailako nazioarteko konferentziako 
adierazpeneko punturik garrantzitsuenetako bat 
izan zen aitortzea nekazaritzarako eta elikadurarako 
gobernantza global berri baten beharra zegoela, 
modu horretan munduan elikagai-krisi berriak izatea 
saihesteko, eta, elikagaien munduko krisi berriren 
bat gertatzen bazen, azkar erantzuteko neurriak 
hartzeko, halakorik ez baitzen gertatu 2008ko krisian. 
Frantziako presidente Sarkozyrena izan zen hitzaldirik 
distiratsuena, eta nekazaritzaren eta elikaduraren 
gobernantza global berriak hiru zutabe izatea 
proposatu zuen: aliantza global bat nekazaritzarako 
eta elikadurarako, maila handiko aditu-talde bat 
elikadura-segurtasunari lotutako gaietarako eta 
garapen-bidean diren herrialdeetako nekazaritza 
garapenerako eta elikadura-segurtasunerako 
programentzako finantza-mekanismo bat. 

Herrialdeek babestu egin zuten adierazpenaren puntu 
hori; izan ere, sinetsita zeuden hain globalizatutako 
ekonomia eta merkatuetan herrialde bakar bat ere ez 
zela gai modu isolatuan elikagai-krisi global berri 
bat saihesteko edo nekazaritza-merkatuen muturreko 
gorabeherak murrizteko. Bat zetozen gehienak: 
nekazaritza-merkatuei eragiten zieten nazioko eta 
nazioarteko politikak koordinatzeko ekintza bateratu 
bati esker bakarrik lor zitekeen modu eraginkorrean 
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CFSren erreformak aurrerapauso handia ekarri zuen, 
eta batzorde hori nekazaritzarako eta elikadurarako 
gobernantza global berriaren funtsezko zutabe bihurtu 
zen. Bost elementu nagusi izan zituen erreformak: 
1) Inklusiboagoa egitea CFS, gobernuez gain, 
nazioarteko agentziek, gizarte zibilak (nekazaritza-
erakundeak eta GKEak) eta sektore pribatuak ere 
parte hartzen baitute; 2) Idazkaritza indartsuagoa 
izatea, lehen FAOk bakarrik parte hartzen baitzuen, 
eta orain, FAOk, Elikagaien Mundu Programak eta 
IFADek ere bai; 3) Funtzio gehiago izatea CFSk, 
ez baitu gosearen aurkako borrokan izandako 
aurrerapausoen jarraipena bakarrik egiten, baizik 
eta munduko elikadura-segurtasunari eragiten 
dioten politika publikoen koordinazioan ere funtzio 
garrantzitsua du; 4) Elikadura-segurtasun globalari 
buruzko goi-mailako aditu-talde bat sortzeari esker, 
munduko elikadura-segurtasunari eragiten dioten 
faktoreak eta politikak zehazteko analisirako gaitasun 
handiagoa izatea; 5) Finantza-baliabide gehiago 
izatea, eta, ondorioz, ekintzarako gaitasun handiagoa. 

G-8aren goi-bilera 2009ko uztailean egin zen 
L’Aquilan, eta zabalagoa izan zen, nazioarteko 
agentziek, G-8an ez zeuden garatutako herrialde 
batzuek, tartean Espainiak, eta garapen-bidean ziren 
herrialde batzuek ere parte hartu baitzuten (G-20aren 
ildotik). Amaierako adierazpenean, nekazaritzarako 
eta elikadura-segurtasunerako L’Aquilako egitasmoa 
abiatu zuten. Egitasmo horrek bultzada bat eman 
zien elikadura-segurtasunaren arloko nazioarteko 
akordioei, 20.000 milioi dolarreko funts bat sortu 
baitzen hiru urterako, elikadura-segurtasuneko 
programak finantzatzeko. L’Aquilako egitasmoak 
aitortzen du pobrezia eta gosea erdira murrizteko 
bidea (milurtekoko garapen-helburuetako aurrena) 
ez dela elikagai-laguntza ematea, baizik eta 
garapen-bidean diren herrialdeetan nekazaritza 
garatzea. 2009ko uztaileko L’Aquilako adierazpenak 
funtsezko bost printzipio ezarri zituen, garapenerako 
laguntzaren eraginkortasunari buruzko Parisko eta 
Akkrako adierazpenen ildoekin bat eginez. Hauek dira 
printzipio horiek: 1) garapen-bidean diren herrialdeen 
lidergoa duten plan nazionalak babestea; 2) epe 
laburrera, ertainera eta luzera begira nekazaritzako 
ekoizpena handitzeko eta elikagaiak modu onean 
eskuratzeko neurriak biltzen dituzten plan nazionalak 
babestea; 3) emaileen, garapenerako laguntzaren 
onuradun diren gobernuen, interes-taldeen eta 
nazioarteko agentzien arteko koordinazioa hobetzea, 
mundu-mailan nahiz eskualde- eta nazio-mailan; 4) 
nazioarteko agentzia teknikoek eta finantza-agentziek 
funtsezko rola izatea 5) elikadura-segurtasunaren 

FAOko zuzendari nagusiak Elikadura Segurtasunaren 
Munduko Batzordea (CFS, ingelesez) erreformatzeko 
eta haren funtzioak zabaltzeko eta haren rola indartzeko 
proposamen adimentsua egin zuen. Egoitza FAOn 
zuen batzorde hori 1996ko goi-bileran sortu zuten, 
goi-bilera horretan egindako akordioei eta gosearen 
aurkako munduko borrokaren aurrerapenei jarraipena 
egiteko, baina bizitza oso ahula izan zuen, baliabiderik 
eta funtziorik ez zuelako. Hala, urteak pasatu ahala, 
ezertarako balio ez zuela geratu zen; hain zuzen, 2008ko 
krisian ez zuen ezer egin. Herrialde bakar batek ere 
ezin izan zion uko egin proposamenari; izan ere, forma 
ematen zion aliantza globalaren ideia etereoari, eta, 
gainera, ez zuen erakunde berri bat sortzea eskatzen, 
baizik eta dagoeneko bazegoen bat erreformatzea, 
berriz aktibatzea eta indartzea. Garatutako herrialdeek 
azkenean babestu egin zuten proposamena, baina 
ez zuten irrika handiarekin hartu, aliantza globala 
eta nekazaritzarako eta elikadurarako gobernantza 
global berria Nazio Batuetan finkatzen baitzituen, eta 
garatutako herrialde batzuei ez baitzitzaien gustatzen 
hori, batik bat AEBei. 

Nekazaritzarako eta elikadurarako gobernantza 
global berri bati buruzko bi jarreren arteko tirabirek, 
eztabaidek eta proposamenek jarraitu egin zuten. 
CFS erreformatuta, FAOko zuzendari nagusiak lortu 
zuen nekazaritzarako eta elikadurarako gobernantza 
globalaren arkitektura instituzionala Nazio 
Batuetan finkatzea; alabaina, herrialde pobreetako 
nekazaritzaren garapenari eta elikadura-segurtasunari 
laguntzeko f inantza-mekanismoaren gaian, 
gobernantza global berriaren elementu garrantzitsu 
batean, argi eta garbi G-8ak zuen lidergoa. Era 
berean, G-8aren barruan ere iritzi ezberdinak zeuden 
finantza-mekanismoari buruz. Europako herrialdeek, 
batik bat Frantziak eta Alemaniak, nekazaritza-
garapenerako nazioarteko funtsa (IFAD) izatea nahi 
zuten, Nazio Batuen nekazaritzarako funts bertikal 
bat; herrialde anglosaxoiek, hala nola AEBek, 
Kanadak eta Australiak, Munduko Bankuaren funts 
fiduziario bat izatea proposatu zuten. 

Gobernantza global berriari buruzko bi jarreren 
arteko eztabaidek eta proposamenek, garapen-bidean 
ziren herrialdeen (FAOren zuzendari nagusia buru 
zutela) eta G-8ko herrialde garatuen artekoek, bi data 
garrantzitsu izan zituzten: 2009ko apirila, FAOren 
barruan CFS erreformatzeko eztabaidak hasi ziren 
unea, eta 2009ko uztaila, G-8ak L’Aquilan egindako 
goi-bileraren hilabetea, non L’Aquilako egitasmoa 
onartu baitzen nekazaritzarako eta elikadura-
segurtasunerako. 
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kudeatzea eta haren ondorio negatiboak arintzea11. 
Nazioarteko agentziek egindako lanak agerian 
jarri zuen aldakortasuna ez zela egiturazko zerbait, 
baizik eta urteak iraun zitzakeela. Era berean, 
erakutsi zuen haren ondorioak oso negatiboak izaten 
direla garapen-bidean diren herrialdeetako familia 
pobreentzat, nekazarientzat (ziurgabetasunagatik, 
eta horrek optimoak ez diren inbertsioak egitea 
erabakitzea dakarrelako) nahiz garapen-bidean 
diren herrialdeetako finantzentzat; eta, horregatik, 
beharrezkoa zela nazioaren barruan nahiz nazioartean 
neurriak hartzea. Aldakortasunaren ondorioak 
saihesteko, kudeatzeko eta murrizteko nazioarteko 
agentziek G-20ari proposatutako neurrietako batzuk 
onartu egin ziren, eta beste batzuk neurri batean 
bakarrik onartu ziren edo baztertu egin ziren. 

Hauek dira onartu zirenetako batzuk: 1) Prezioei 
eta nekazaritza-merkatuei buruzko informazioa 
hobetzea, eta, horretarako, AMIS (Agricultural 
Market Information System) sortu zuten FAOn. 
FAOko, IFADeko eta Elikagaien Mundu Programako 
adituek osatutako idazkaritza du, eta prezioei eta 
nekazaritza-merkatuei buruzko informazio hobea, 
osoagoa eta eguneratuagoa izaten lagundu du. Hain 
zuzen, laguntza hori baliagarria da prezioen igoera 
azkarrek eta gogorrek eragindako elikagai-krisiak 
saihesteko; hala, garapen-bidean diren herrialdeetako 
nekazaritza-ministerioetako estatistika-zerbitzuetako 
langileentzako prestakuntza-programa bat ere jarri 
da martxan. G-20ko herrialdeek finantzatzen dute 
AMIS, eta nekazaritzako estatistikak hobetzeko 
plan estrategikoak egiten ditu, bai eta funtsezkoak 
diren aldagai batzuen kalkuluak egiteko metodologia 
bateratzeko plan estrategikoak ere, hala nola stockei 
buruzkoak, konfidentzialtasun-kontuengatik oso 
zaila baita horiei buruzko benetako datuak izatea; 
2) I+G+b arloko sistemak indartzea, nekazaritzako 
produktibitatea handitzeko; 3) Krisi humanitarioei 
eta merkatuko krisiei aurre egiteko elikagai-erreserba 
estrategikoak sortzen laguntzea eskualde-mailan; 
4) Elikagai-laguntzarako erosketetan, herrialde 
esportatzaileek esportazioetarako ezarritako 
murrizketetatik edo debekuetatik salbuetsita egotea 
Elikagaien Mundu Programa. 

Neurri batean onartutakoen artean zegoen 
etorkizuneko eta aukeren merkatuan erregulazio 
berriak sartzea. Neurrietako batzuk onartu zituzten, 

11. Hori izan zen Europar Batzordeko zazpigarren esparru-
programako Understanding and coping with food markets 
volatility towards more Stable World and EU food SystemS 
ULYSSES (2012-2015) proiektuaren ondorioetako bat.

plan nazionalei finantza-laguntza iraunkorra ematea, 
jarraipena eta ebaluazioa eginez eta kontuen berri 
emanez. Bost printzipio horiek Erromako printzipioak 
bihurtu ziren 2009ko azaroan FAOk, Elikagaien 
Mundu Programak eta IFADek antolatuta egindako 
elikadura-segurtasunaren munduko goi-bileran. Goi-
bilera horretan onartu zuten CFS erreformatzea ere.

2009 amaieran Pittsburghen egindako G-20aren 
bileran, L’Aquilako egitasmoaren garapenaren 
parte gisa, GAFSP sortu zuten (Global Agricultural 
and Food Security Program), emaile askoko funts 
fiduziario bat, herrialde pobreenetan nekazaritzaren 
garapenerako eta elikadura-segurtasunerako plan 
nazionalak finantzatzeko, batik bat Afrikan. 

Zoritxarrez, eta lehen aipatu dugun bezala, nekazaritza-
garapenerako eta elikadura-segurtasunerako programak 
finantzatzeko akordio horiek ez zuten eragin handirik 
izan10. Baieztapen hori egin dezaket pertsonalki 
dudalako horren berri, FAOko zuzendariorde nagusia 
izanik, FAOren ordezkaria izan nintzelako 2009an 
eta 2010ean L’Aquilako egitasmoaren jarraipen-
batzordean eta GAFSPen zuzendaritza-batzordean. 

Esan dezakeguna da gaur egun nekazaritzarako 
eta elikadurarako gobernantza berria denaren 
arkitekturaren oinarriak eratu zirela 2009an. Bi zutabe 
ditu: FAOn egoitza duen CFS batzordea eta G-20a.

2011n, lehendakaritza Frantziak zuenean, 
nekazaritzako merkatuen aldakortasuna izan zen 
G-20aren gai nagusia, hala proposatu baitzuen 
Frantziak. 2008tik aurrera ikusitako muturreko 
aldakortasunaren arrazoiei eta ondorioei buruzko 
nahiz aldakortasuna murrizteko eta haren ondorio 
negatiboak murrizteko neurriei buruzko txosten 
bat prestatzeko eskatu zien G-20ak nazioarteko 
agentziei. 2011ko apirilean entregatu zuten txosten 
hori, eta 2011ko uztailean egin zuten hari buruzko 
eztabaida nekazaritzako ministroen bileran. Onartu 
egin zituzten nazioarteko agentziek proposatutako 
neurrietako batzuk; beste batzuk, berriz, baztertu. 
2011ko azaroan G-20ak Nizan egindako goi-bileraren 
amaierako adierazpenean txertatu ziren. 

Aldakortasuna murrizteko helburua betetzea 
oso zaila da; alabaina, posible da aldakortasuna 

10. L’Aquilako egitasmoaren kasuan, arazoa izan zen emaile 
ziren herrialde gehienek beren ekarpenetan goi-bileraren 
aurretik onartuta eta aurrekontuetan jasota zeuden partidak 
sartu zituztela; hala, aparteko baliabide berriak ez ziren 
20.000 milioitik 3.000 milioira ere iritsi.
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merkatuetako prezioen bat-bateko igoerak azkar 
transmititzen direla merkatu nazionaletara, baina 
jaitsierak polikiago iristen direla garapen-bidean diren 
herrialdeetako merkatu nazionaletara, merkatu horien 
inperfekzioengatik, askotan oligopolio-egiturak 
dituztelako eta horrek herrialde horiei kalte egiten 
dielako. Merkatuetan gerta daitekeena iragartzeko 
merkatuek duten adimena ere nabarmen hobetu da, 
gutxienez epe laburrera begirakoa, alerta goiztiarreko 
sistemen bidez eta uzten aurreikuspenen bidez. 

Nekazaritzako prezioei eta merkatuei buruzko 
informazio hobea izateak eta haiek adimentsuagoak 
izateak gardentasun handiagoa ekarri du 
merkatuetara, eta nazioarteko agentziek ere (FAO, 
Elikagaien Mundu Programa, IFAD, Munduko 
Bankua, OCDE, IFPRI, USAID) sinesgarritasun 
handiagoa lortu dute. Prezioen informazioari buruzko 
zerbitzu onak, alerta goiztiarreko sistemak eta uztei 
buruzko aurreikuspenak izaten dituzte horiek. Horri 
esker, merkatuen balizko krisiak iragartzen nahiz 
saihesten laguntzen da; izan ere, krisi bat datorrenean 
edo gertatzen denean, kaltetutako sektoreetako 
adituekin bilerak antolatzen dira herrialdeetan, 
egoerari buruzko eztabaida egiten da haiekin 
eta neurri jakin batzuk hartzeko edo ez hartzeko 
gomendatzen zaie. Herrialdeek kasu egin ohi diete 
agentzien gomendioei, eta lehen ez bezala, gutxienez 
egoera ez da okertzen orain. 2008ko apirilean, krisi 
betean, arrozaren esportatzaile garrantzitsuak ziren 
Asiako zenbait herrialdek esportazioak debekatzeko 
proposamena egin zuten, arrozik gabe geratzeko 
eta herrialde barruko prezioak asko garestitzeko 
beldurrak eraginda. FAOk berehala antolatu zituen 
zenbait bilera herrialde horiekin, eta azaldu zien ez 
zegoela eskasiari lotutako arazo larririk munduan, 
kalkuluen arabera hurrengo urtean merkatuan egongo 
zen uztaren kopurua oso handia izango zela eta 
handik gutxira arroz gehiegi izango zela merkatuetan, 
beraz, ez zela beharrezkoa hain neurri gogorra 
hartzea, garapen-bidean diren herrialdeentzat arroza 
oinarrizko elikagaia denez, ondorio oso negatiboak 
ekar zitzakeelako. Ez zieten kasurik egin FAOren 
gomendioei, eta arrozaren esportatzaile nagusiak 
ziren bost herrialdeetatik hiruk debekatu egin zituzten 
arrozaren esportazioak, eta astebeterako arrozaren 
prezioak bikoiztu egin ziren nazioarteko merkatuan. 
2010ean, prezioak berriro ere bat-batean igo zirenean, 
gariaren esportazioak debekatu zituen Errusiako 
Federazioak, baina FAOrekin batera merkatuaren 
egoera aztertu eta bi hilabetera, eta ikusita egoera 
ez zela hain larria, debekua kentzea erabaki zuen. 
2012ko krisian, zerealei eta sojari egin zien kalterik 

esate baterako, kopuruei, prezioei eta etorkizuneko 
eta aukeren merkatuetako operadoreei buruzko 
informazioa gardenagoa izatea; beste batzuk, ordea, 
ez zituzten onartu, esate baterako, merkatu horietan ari 
zitezkeen operadoreak mugatzea eta saio batean gerta 
zitezkeen kotizazioen igoerei eta jaitsierei gehienezko 
mugak ezartzea, AEBak eta beste herrialde batzuk 
aurka zeudelako. 

Baztertutako neurrien artean zeuden zereal- eta olio-
aleekin bioerregaiak ekoizteko eta erabiltzeko diru-
laguntzak mugatzea eta herrialde esportatzaileen 
esportazioen murrizketak nahiz debekuak mugatzea. 
Azken kasu horretan, gutxienez lortu zen neurria 
aplikatu aurretik herrialdeak Munduko Merkataritza 
Erakundeari horren berri eman beharra edukitzea; 
hau da, arrazoitu beharra izatea zergatik hartzen 
zuen neurri hori, arrazoitu beharra izatea merkatuan 
ez zegoela distortsioa eragin gabe eragin bera izan 
zezakeen bestelako neurri alternatiborik, zenbait 
denboran aplikatuko zuen azaltzea, eta esportazioei 
eta munduko merkatuari nola eragingo zien azaltzea. 

Gainera, amaierako adierazpenean Dohako Errondako 
negoziazioak azkartzeko eskatu zuten, nazioarteko 
nekazaritza-merkataritzaren liberalizazio-prozesuaren 
fase berri bati ekiteko. Ez zuen ezertarako balio izan, 
erronda horretako negoziazioak erabat geldituta 
zeudelako nahiz Munduko Merkataritza Erakundea 
bera ere erabat geldirik zegoelako, hurrengo atalean 
azalduko dugun bezala. 

4. Nekazaritzarako eta elikadurarako gobernantza 
global berri baterako bidean aurkitutako argi-itzalak 

Argi-ilunez beteta dago 2009an hasitako 
nekazaritzarako eta elikadurarako gobernantza global 
berri baterako bidea. Aurrerapauso garrantzitsuak 
lortu dira, batik bat nazioarteko eta eskualdeetako 
nekazaritza-merkatuen informazioan eta adimenean, 
garapen-bidean diren herrialdeetako merkatu 
nazionaletan aurrerapauso horiek txikiagoak 
izan diren arren eta nazioarteko prezioak prezio 
nazionaletara transmititzeko mekanismoak oraindik 
ondo ezagutzen ez diren arren. Gai garrantzitsua da 
azken hori. Esate baterako, 2008ko krisian, 2008ko 
ekainetik aurrera nazioarteko prezioak jaisten hasi 
arren, handik hilabete batzuetara ere garapen-bidean 
ziren herrialde askok prezio altuekin jarraitzen 
zuten. Horrek esan nahi du akaso asimetria bat egon 
daitekeela prezioen transmisioan; hau da, nazioarteko 
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Hortik etorri zen AMISen (Agricultural Market 
Information System) sorrera. Hark G-20ko kide 
diren herrialdeetako merkatuen informazioa eta 
gardentasuna hobetzen lagundu du; hain zuzen, 
herrialde horiek egiten dute nekazaritza-ekoizpenaren 
%80 eta nekazaritzaren nazioarteko merkataritzaren 
%85. Horrez gain, munduko elikadura-segurtasunari 
eragiten dioten politikak koordinatzeko saiakerei 
ere lagundu die AMISek, aurrerapausoak oso 
mugatuak izan diren arren. G-20aren akordioen 
artean, nabarmentzekoak dira elikagai-erreserben 
eskualde-sareak13 sortzeko egindako finantza-
ekarpena eta nekazaritzako produktibitatea handitu 
ahal izateko I+G+b sistema indartzeko egindako 
ekarpena ere. Halaber, G-20ari esker sortu zen 
GAFSP Munduko Bankuan, hain zuzen, L’Aquilako 
egitasmoa aplikatzeari esker. Beste gai batzuetan, 
ordea, ia ez da aurrerapausorik egon, esate baterako, 
etorkizuneko eta aukeren nekazaritza-merkatuen 
erregulazioan. Munduko Merkataritza Erakundearen 
Dohako Errondako negoziazioak azkartzeko eta 
ixteko eman duen babesa ere asmo onen adierazpen 
bat bakarrik izan da, ez baitu ezertarako balio izan. 
G-20aren alde ilun nagusia da kontsultarako eta 
koordinaziorako organo bat dela, eta ez duela inolako 
gaitasunik hartzen dituen ebazpenak eta akordioak 
betearazteko; hala, batzuk betetzen dira, eta beste 
batzuk, konplexuenak eta delikatuenak, ez dira 
betetzen. Elikadura-segurtasun globala hobetzeko 
beren finantza-ekarpenak handitzeko egindako 
akordioak dira gutxien betetzen direnetako batzuk14. 

Alabaina, guztia estaltzen duen itzalen bat 
egotekotan, Dohako Erronden blokeoa da hori, eta are 
gehiago, Munduko Merkataritza Erakundearen gaur 
egungo eraginkortasunik eza. Uruguaiko Errondan 
hasitako nekazaritzaren nazioarteko merkataritzaren 
liberalizazio-prozesuarekin jarraitzeko neurri-
sorta garrantzitsua zuen Dohako Errondak, eta 
sorta hori blokeatuta geratu zen egoera geopolitiko 
berriagatik, bipolarra izatetik multipolarra izatera 
pasatu baitzen mundua, eta 2007-2008 urteetako 
elikagai-krisiagatik. Krisi horrek garapen-bidean 
ziren herrialde askoren jarrera aldatzea eragin zuen, 
krisi horrek eragindako hondamena jasan baitzuten, 
eta liberalizazioa babestetik protekzionista izatera 

13. Europar Batasunak 56 milioi eurorekin finantzatzen du 
Mendebaldeko Afrikan eskualdeko elikagai-erreserba bat 
sortzeko proiektu bat.

14. Gehien garatutako herrialdeek GAFSPi egindako ekarpenak 
oso urriak izan dira, eta gauza bera gertatzen da nekazaritzako 
nazioarteko ikerketa-sistema (CGIAR) indartzeko funtsekin.

handiena prezioen igoerak, baina proposatu ere ez 
zen egin produktu horien esportazioak debekatzea 
edo mugatzea, izan ere, FAOren eta nazioarteko 
beste agentzien prezioei eta merkatuei buruzko 
azterketek, analisiek eta txostenek erakutsi zuten ez 
zela beharrezkoa. Beraz, informazio-sistema hobeei 
eta nekazaritza-merkatuen adimenari esker, krisiak 
saihesteko edo haiek maneiatzeko lehen baino hobeto 
prestatuta dago mundua. 

Aurreko atalean ikusi dugun bezala, aurrerapauso 
instituzional garrantzitsuak eman dira nekazaritzarako 
eta elikadurarako gobernantza global berri baten 
eraikuntzan, eta CFSren erreforma eta G-20aren 
elikadura-segurtasun globalari buruzko agenda 
nabarmentzen dira horien artean. CFS batzordeari 
dagokionez, haren sorrerak aurrerapen handiak 
ekarri ditu munduko gosearen bilakaeraren 
jarraipena egiteko, eta, elikadura-segurtasuneko 
goi-mailako aditu-taldeak egindako azterketen 
bidez, haren arrazoiak aztertzeko. Zalantzarik gabe, 
munduan azpinutrizioa duten biztanleen prebalentzia 
murrizteko neurriak diseinatzen eta politika 
eraginkorragoak erabakitzen laguntzen du horrek, bai 
eta interes handiko gaiei buruzko gidalerroak ezartzen 
ere, esate baterako, lurrak edukitzeari edo atzerriko 
inbertsioei buruzkoak, lurrak erosteari buruzkoak 
barne12. Baina itzalak ere badaude CFSren rolean, eta 
elikadura-segurtasun globalaren hobekuntzan haren 
eragina espero baino txikiagoa izatea eragiten dute 
horiek. Horietako bat da gidalerroak borondatezkoak 
direla, herrialde batzuek ez dituztelako babesten, eta 
batzordearen arauek esan dutelako osoko bilkuran 
onartzeko beharrezkoa dela guztien adostasuna. Hala, 
irtenbide bakarra izan da boluntario bihurtzea, eta 
horrek eraginkortasuna kentzen die. Gainera, CFSren 
erreforman sartutako funtzio berrietako bat, elikadura-
segurtasunean eragin negatiboa izan dezaketen 
politika nazionalen koordinazioa (hori da esaterako 
bioerregaien kasua), ez da gauzatu, herrialde askok 
ez dutelako nahi beren politikak nazioarteko mailan 
koordinatzerik, horrek subiranotasunaren galera 
dakarrela uste dutelako. 

G-20ari dagokionez, haren ekarpen nagusietako bat 
izan zen nekazaritza-merkatuen aldakortasunaren 
gaia aukeratzea gai nagusi gisa 2011ko G-20aren 
bilerarako, Frantziako lehendakaritzak proposatuta. 

12. Nutrizioari eta elikadura-segurtasunari buruzko ildo bat 
dago martxan orain, eta haren helburua da aztertzea dieta-
motak nola eragin dezakeen elikadura-segurtasunean eta 
klima-aldaketan.
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lituzke. Alabaina, nazionalismoa, protekzionismoa 
eta aldebakartasuna nagusi diren nazioarteko 
testuinguru berrian ezinezkoak dira aurrerapauso 
horiek. Aditu eta pertsona esanguratsu batzuek CFSk 
herrialde bakoitzari hiru urtez behingo txostenak 
egitea defendatu dute, elikadura-segurtasunean 
egindako aurrerapausoen jarraipena egiteko eta 
herrialde bakoitzarentzat gosea murrizteko ezarritako 
helburuak betetzen diren ikusteko. Haien arabera, 
derrigorrez bete beharrekoak izan behar dute helburu 
horiek15, eta zigortu egin behar dira helburuak 
betetzen ez dituzten herrialdeak, Nazioarteko 
Diru Funtsak kanpo-zorra murrizteko eta oreka 
makroekonomikoei eusteko politika eta zerga-
neurri egokiak aplikatzen ez dituzten herrialdeekin 
egiten duen bezala16. Beste batzuek esaten dute 
elikadurarako eskubideak derrigorrezko bihurtu behar 
duela benetan gauzatzeko, gaur egun borondatezkoa 
baita FAOko kide diren herrialdeentzat17. Eta autore 
batzuek arau berritzaileak dituen gobernantza global 
bat ere proposatu dute eskubide hori errealitate izan 
dadin18. Proposamen horiek guztiek, zalantzarik 
gabe, nekazaritzarako eta elikadurarako gobernantza 
globala indartuko lukete, eta munduko gosea 
azkarrago desagertzeko lagungarri izango lirateke, 
baina oraintxe bertan eta etorkizunean, epe laburrera 
eta ertainera begira behintzat, utopia bat dira. 

Gauza bera esan daiteke nekazaritza-garapenerako eta 
elikadura-segurtasunerako programak finantzatzeko 
herrialde garatuenen f inantza-ekarpenei eta 
garapenerako laguntzari buruz. Finantza-krisiak gogor 
kolpatu ditu gehien garatutako ekonomiak, eta ahuldu 
egin dituzte ekarpenak. Era berean, nazionalismoaren 
eta aldebakartasunaren testuinguruak («aurrena 
Amerika, eta gainerakoak ustel daitezela» da Trumpen 
gobernuaren maxima) ezinezko egiten du nazioarteko 
finantza-akordioren bat lortzea herrialde pobreetako 
elikadura-segurtasuneko programak babesteko. 
Horregatik, mekanismo berri eta irudimentsuak 
diseinatu beharko dira programa horiei laguntzeko 

15. Vivero, J. L. (2012). A Binding Food Treaty: A post-MDG 
Proposal Worth Exploring, OPEX memorandum, 173. zk., 
Fundación Alternativas.

16. Ikusi Moratinos, M. A. (2013). La lucha contra el hambre, 
Ediciones Turpial.

17. Ikusi Nazio Batuen elikadura-segurtasunerako errelatorearen 
txostenak.

18. MacMillan, A., and Vivero, J. L. (2011). The Governance of 
Hunger Innovative. Proposals to Make the Right to Food a 
Reality. Hemen: Martin Lopez, M. A. eta Vivero, J. L., ed. 
New Challenges to the Right to Food, CEHAP, Editorial 
Huygens, 2013.

igaro baitziren, beren herrialdeetako nekazaritza eta 
elikadura-autarkia defendatzeko. Gainera, 2007-2008 
urteetako krisiaren eraginez, herrialde batzuek eskatu 
zuten esportazioen murrizketen arloko diziplina 
sartzea nekazaritzako neurri-sortan, eta herrialde 
askok uko egin zioten horri. Negoziazioak are gehiago 
konplikatu zituen horrek. Baina Dohako Erronda ez 
da geldirik dagoen bakarra, Munduko Merkataritza 
Erakundea bera ere blokeatuta baitago inbaditzen 
gaituen nazionalismo- eta protekzionismo-boladaren 
aurrean. Trump presidentea dago egoera horren buru, 
nahi eta komeni bezala jartzen eta kentzen baititu 
muga-zergak, Munduko Merkataritza Erakundearen 
rola lotsagarri utziz eta gutxietsiz. Hain zuzen, 
hura da nekazaritzaren nazioarteko merkataritza 
liberalizatzeko akordioak betearazteko gaitasuna 
duen nekazaritzarako eta elikadurarako gobernantza 
globaleko instantzia bakarra, akordioak betetzen ez 
dituzten herrialdeei zigorrak ezartzeko mekanismo 
bat biltzen baitu. 

5. Nekazaritzarako eta elikadurarako gobernantza 
globalaren etorkizuna 

Nekazaritzarako eta elikadurarako gobernantza 
globalarentzako arkitektura berri bat eraikitzeko 
2009an hasitako bideak argi-ilunak baldin baditu, 
gaur egungo egoera, eta batik bat etorkizunekoa, 
itzalekin ez, baizik eta ilunpean ageri da. Hain 
zuzen, nazionalismoen boladak eta Trump 
presidenteak hasitako protekzionismo-boladak, 
Erresuma Batuko brexitak eta Italiako gaur egungo 
gobernuak nahiz Brasilgo Bolsonaro presidenteak 
mehatxatu egiten du gobernantza globalean aurrera 
egiteko eta multilateralismoa indartzeko saiakera 
oro, eta atzera egiten ere ari gara. Adibideetako 
bat da Trumpek klima-aldaketari buruzko Parisko 
Akordiotik ateratzea erabaki izana, ondorio larriak 
dituen atzerapauso bat izateaz gain, Nazio Batuen 
sistemak eta multilateralismoak ordezkatzen duten 
guztiarekiko mespretxua esan nahi baitu. 

Nekazaritzarako eta elikadurarako gobernantza 
globalak CFS aktiboago batekin egin behar luke 
aurrera; ere berean, funtsezkoak diren gaietarako 
gidalerroak onartu behar dituenean nahiz politika 
nazionalen arteko bateratasuna bermatzeko 
politikak koordinatu behar dituenean, guztien 
adostasunarekin egiteko araua erlaxatu behar luke, 
eta derrigorrezkoak diren akordioak eta arauak 
betearazteko zigor-mekanismoak ezarri behar 
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finantzaketa lortzeko. Arazoa da akordio globalak 
behar direla mekanismo horiek hain globalizatutako 
ekonomia batean aplikatu ahal izateko, adibidez, 
nazioarteko transakzioei Tobin tasa edo beste tasaren 
bat aplikatzeko eta jasotako dirua azpinutrizio-tasa 
handiak dituzten herrialdeetako elikadura-segurtasuna 
hobetzeko programak finantzatzeko erabili ahal 
izateko, baldin eta baldintza jakin batzuk betetzen 
badituzte. Beste behin ere CFSk funtsezko rola izan 
behar luke baldintzen ezarpenean, programen emaitzen 
ebaluazioan eta gutxien garatutako herrialdeen artean 
finantzaketaren banaketa egiterakoan. Alde horretatik, 
dagoeneko badago esperientzia on bat bete beharreko 
baldintzei, herrialdeei baliabideak esleitzeko irizpideei 
eta emaitzak ebaluatzeko irizpideei dagokienean; hain 
zuzen, Munduko Bankuaren GAFSP da hori. Arazoa 
da emaile askoko funts fiduziario horrek baliabide oso 
gutxi izan dituela. 

Ondorioa da f inantza-baliabideak lortzeko 
mekanismo berriak diseinatzearekin eta aplikatzearen 
bakarrik (herrialdeen doaintza gero eta txikiagoetatik 
ezberdinak), eta CFSk funtzio berriak txertatzearen 
bakarrik, hala nola funtsak jasotzeko, garapen-bidean 
diren herrialdeei funtsak esleitzeko, eta funtsak 
jasotzen dituzten garapen-bidean diren herrialdeek 
elikadura-segurtasunean izandako aurrerapausoak 
neurtzeko irizpideak ezartzearekin bakarrik, 
aurrerapauso handia emango litzatekeela 2030erako 
bigarren GIHa lortzeko: goserik gabeko mundu bat. 
Amets egitea doan da. 
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GOMENDATUTAKO LIBURUA

2001eko urrian kaleratu zen «Gosea Zero programa: 
elikagaien segurtasun-politikarako proposamena 
Brasilerako»; orduan, presidentegai zen Luiz Inacio 
Lula da Silvak aurkeztu zuen 
Brasilgo Herritartasun Institutuan. 
Eztabaidek eta proposamenek 
elikagai-segurtasunaren eta 
gosearen aurkako borrokaren 
auziak hartutako garrantzia 
erakusten zuten, eta gaia 
lehentasun nazional bihurtu zen; 
Estatuaren ekintza planifikatuaren 
eta erabakigarriaren bitartez 
ekin zitzaion auziari, parte-
hartze sozialak bultzatuta. 
2003an, Lula presidentearen 
garaipenarekin, Gosea Zero 
Programa gobernuaren estrategia 
nagusi bilakatu zen. Programa 
hori oinarri izanda, herrialdearen 
politika ekonomikoak eta sozialak 
bideratu ziren. Gosearen eta 
pobreziaren aurkako borrokan, 
egiturazko eta larrialdietarako 
politikak ere osatuz joan ziren. 
Familia-nekazari tzarentzat , 
berariazko politika berriak jarri 
zituzten abian, eta elikagai- eta 
nutrizio-segurtasunaren (SAN) 
politika nazionalerako lege-
esparrua egin eta onetsi zuten.

Gosea Zero Programak oso 
emaitza onuragarriak izan zituen 
Brasilen. Izan ere, espero zutena 
baino hamar urte lehenago lortu 
zuen herrialdeak Milurtekoko 
Garapen Helburuetako lehen 
xedea betetzea. 2015erako muturreko pobrezia 
eta gosea erdira murriztea zen xede hori. 2005etik 
aurrera, Brasil nazioarteko erreferentzia bihurtu 

zen pobreziaren eta gosearen aurkako borrokaren 
politikengatik. Izan ere, 2008an, FAOk, Brasilgo 
esperientzian oinarrituta, Goserik gabeko 

Latinoamerika ekimena 
jarri zuen abian, espainiar 
lankidetzaren donazio 
handi batekin. Ondoren, 
gosea zero xedea Garapen 
Jasangarrirako Helburuetako 
(GJH) edo 2030 Agendako 
bigarren xede bihurtu zen: 
«Munduan gosea amaitzea». 

Liburuaren hasieran, Lulak 
2001ean aurkeztu zuen 
Gosea Zero Egitasmoa 
azaltzen da, baita hori Estatu-
politika bihurtu baino lehen 
(2003an, Lula boterera iritsi 
zenean) jaso zituen kritikei 
emandako erantzuna ere. 
Zati interesgarrienetariko 
bat Gosea Zero programa 
martxan jartzeko abian jarri 
zuten azpiegitura legala 
da. Brasilgo Gosea Zero 
Programaren esperientziak 
egindako ibilbidearen 
momentu desberdinak 
ulertzeko, funtsezko zenbait 
testu legal aurkezten ditu. 
Programaren jarraipenean eta 
ebaluazioan hautemandako 
arazoen inguruan, gogoetak 
aurkezten ditu liburuak; 
arazo horiek programa 
gauzatzean eta horren 
garapenean azaldu ziren. 

Halaber, arazo horiek gainditzeko zenbait aldaketa 
ere aurkezten ditu liburuak, programaren funtsezko 
eragile sozialen arteko eztabaidetatik jasoak. 

Liburuaren hasieran, Lulak 
2001ean aurkeztu zuen Gosea 
Zero Egitasmoa azaltzen da, baita 
hori Estatu-politika bihurtu baino 
lehen (2003an, Lula boterera 
iritsi zenean) jaso zituen kritikei 
emandako erantzuna ere. Zati 
interesgarrienetariko bat Gosea 
Zero programa martxan jartzeko 
abian jarri zuten azpiegitura 
legala da. Brasilgo Gosea Zero 
Programaren esperientziak egindako 
ibilbidearen momentu desberdinak 
ulertzeko, funtsezko zenbait testu 
legal aurkezten ditu. Programaren 
jarraipenean eta ebaluazioan 
hautemandako arazoen inguruan, 
gogoetak aurkezten ditu liburuak; 
arazo horiek programa gauzatzean 
eta horren garapenean azaldu ziren. 
Halaber, arazo horiek gainditzeko 
zenbait aldaketa ere aurkezten ditu 
liburuak, programaren funtsezko 
eragile sozialen arteko eztabaidetatik 
jasoak. 
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ekoizpenari eta bertako merkatuei dagokienez. 
Nekazaritza-familia txiroei Estatuak beren ekoizpen-
soberakinak merkatu-prezioaren gainetik erosiz gero, 
helburu hori lor zezaketen. Baina horrek arazoak 
ekar zitzakeen nekazarientzako zuzeneko laguntzak 
murriztu ahal izateko, Munduko Merkataritza 
Erakundearen esparruan ezarritako konpromiso 
berriak bete behar baitzituzten. 

2006an, Lula Presidentearen lehen agintaldiaren azken 
urtean, FAOk ebaluazio bat egin zuen. Programaren 
ezarpenaren lehen urteetan ikasitako ikasgai nagusien 

artean, hauek dira nabarmendu 
beharrekoak: garrantzitsua 
da elikagai-segurtasunerako 
sektore anitzeko ikuspegi 
hartzea, eta, hori ziurtatzeko, 
erakunde-hitzarmenak ezarri 
beharko dira produkzioarekin, 
kalitatearekin eta elikagaien 
kontsumoarekin zerikusia 
duten erakundeen konpromiso 
bateratu bat lortzeko, baita 
osasunarekin, elikadurarekin 
eta hezkuntzarekin zerikusia 
duten gaietan ere; Gizarte 
zibilak Programaren diseinu 
eta inplementazioan duen 
rola ere garrantzitsua da, 
CONSEA (Elikagai eta nutrizio 
segurtasunaren Kontseilua) 
bezalako erakundeak sortzeko 
duen konpromisoaren bitartez 
edo gosearen aurkako 
elkartasun nazionalen bitartez; 
programaren diseinuan, 
ezinbestekoa da landa-, hiri- 
eta metropoli-eremuetan 
berariazko azpiprogramak 

egitea; funtsezkoa da kontrol-prozesu bat ezartzea 
Programan hobekuntzak egiteko, prozesu dinamiko 
bat bihurtzen baita programa; Programaren kostu 
operatiboak handiak dira, batez ere elikagaien 
laguntza-transferentzia monetarioetako programa 
sozialetan txertatzen denean, baina Programaren 
onurak ere handiak dira; zaila da azpiko kausei 
eta kausa estrukturalei eskainitako enfasiaren, eta 
biztanleria kalteberenaren elikagai- eta nutrizio-
segurtasunean epe motzean lortutako hobekuntzen 
artean oreka lortzea. 

Gosea Zero Programaren oinarrizko bi osagaiak 
hauek izan ziren: alde batetik, Elikagai Txartela 
Programa (beharrezkoak ziren testu legalen bitartez 
sortua), elikaduraren segurtasun eza pairatzen 
zuten familia kaltebera eta txiroenentzat; eta 
beste alde batetik, Elikagaien Erosketa Programa, 
programa horrek familia-nekazaritzara zuzendutako 
erosketa publikoak sustatu nahi zituen. Gosea Zero 
programaren esparru kontzeptualaren abiapuntua 
ez zen elikagaien eskuragarritasun-arazo bat soilik, 
elikagaiak eskuratzeko arazo ekonomiko bat baizik. 
Beraz, gosearen aurkako borroka eta pobreziaren 
aurkako borroka programan 
sartu beharreko gaiak ziren. 
Horri dagokionez, liburuak 
Programaren aldaketa eta 
arrakasta handitzat aurkezten 
du Elikagai Txartela 
sartu izana baldintzapeko 
transferentzia monetarioen 
Bolsa Familia (familia poltsa, 
euskaraz) programan; horren 
helburu nagusia muturreko 
pobreziaren aurkako borroka 
zen. Integrazio horri esker, 
elikaduraren eta nutrizioaren 
segurtasun eza zuten familiek 
er renta- t ransferentz iak 
bateratu ahal izan zituzten. 
Laguntzaz baliatuko zen 
biztanleria definitzen eta 
aukeratzen lagundu zuen 
bateratze horrek, baita 
laguntza sozialen hartzaileen 
kontrola eramaten ere, hori 
izan baita arazo praktiko 
nagusienetako bat laguntza 
sozial horiei dagokienez. 

Elikagaien Erosketa Programa Gosea Zero 
Programaren arrakasta handienetako bat izan zen, 
izan ere, familia kalteberenentzako elikagaien zati 
garrantzitsu bat familia-nekazaritzatik eskuratzea 
lortu zuten. Horrela bi helburu lortu zituzten: 
familia kalteberen elikagai-segurtasuna hobetzea eta 
familia txiroen nekazaritzaren ekoizpena handitzea 
eta, ondorioz, haien diru-sarrerak. Hala, elikagai-
laguntzak dakartzan arazo klasikoei aurre egin 
zieten: tokiko ekoizpenaren sustapen faltari eta haren 
izaera disruptiboari (are eta okerragoa) nekazaritza-

Elikagaien Erosketa Programa 
Gosea Zero Programaren arrakasta 
handienetako bat izan zen, izan 
ere, familia kalteberenentzako 
elikagaien zati garrantzitsu bat 
familia-nekazaritzatik eskuratzea 
lortu zuten. Horrela bi helburu lortu 
zituzten: familia kalteberen elikagai-
segurtasuna hobetzea eta familia 
txiroen nekazaritzaren ekoizpena 
handitzea eta, ondorioz, haien diru-
sarrerak. Hala, elikagai-laguntzak 
dakartzan arazo klasikoei aurre egin 
zieten: tokiko ekoizpenaren sustapen 
faltari eta haren izaera disruptiboari 
(are eta okerragoa) nekazaritza-
ekoizpenari eta bertako merkatuei 
dagokienez. 
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baten esperientzian dago oinarrituta, Brasilgo Gosea 
Zero Programan, hain zuzen. Elikagaien segurtasun-
programa baten konplexutasun kontzeptual eta 

operat ibo guzt iak 
ezagutzen laguntzen du, 
hainbat alderditan eragina 
izan behar duelako, 
elikagaien ekoizpenean 
zein  kontsumoan, 
eta, aldi berean, 
pobreziaren aurkako 
borrokaren programa 
sozialekin bat egin behar 
duelako, eta horrek 
hainbat erakunderen 
koordinazioa dakar. 
Elikagai-segurtasunaren 
prog ramek du ten 
dimentsio eta sektore 
anitzeko izaerak landa-
eremuen garapenerako 
programen antza du, eta, 
ondorioz, konplexutasun 
kontzeptual, legal eta 
operatibo berdinak 
partekatzen dituzte. 
Eta landa-eremuen 
garapenerako politikak 
bezala, Elikagai eta 
Nutrizio Segurtasuneko 
politikak borondate 
politiko irmo bat 
eskatzen du estatu-
politika bihurtzeko, 
denbora luzez mantendu 

beharrekoa; izan ere, emaitzak ez dira urte gutxiren 
buruan ikusten. n

Azkenik, liburuaren amaieran, zenbait aholku 
agertzen dira Latinoamerikan elikagaien segurtasun-
politika bat ezartzeko. Aholku horien artean, hauek 
dira azpimarragarriak: 
elikagaien segurtasun-
politika bat ezartzeko 
berariazko erakunde edo 
agentzia sortzea; erakunde 
horrek politika guztiak 
koordinatuko ditu eta 
bere aurrekontua izango 
du; Latinoamerikako 
gizarte zibilaren artean 
ez dago f inkatuta 
antolakuntzan eta parte-
hartzean oinarritutako 
kultura, eta ezinbestekoa 
da politika horiek izaera 
partizipatiboa izatea; 
garrantzitsua da hiriko 
eremuetarako elikagaien 
s eg u r t a s u n - p o l i t i k a k 
ezartzea; biztanleria 
txiroenarentzako elikagai-
laguntzan oinarritutako 
elikagaien segurtasun-
politikak txertatu behar 
dira, baita biztanleria 
t x i r o e n a r e n t z a k o 
b a l d i n t z a p e k o 
transferentzia monetarioen 
programetan oinarritutako 
pobreziaren aurkako 
borroka-politikak ere. 

Laburbilduz, interes handiko liburu bat da, eta 
elikagaien segurtasun-programa arrakastatsuenetariko 

liburuaren amaieran, zenbait aholku 
agertzen dira Latinoamerikan elikagaien 
segurtasun-politika bat ezartzeko. Aholku 
horien artean, hauek dira azpimarragarriak: 
elikagaien segurtasun-politika bat ezartzeko 
berariazko erakunde edo agentzia 
sortzea; erakunde horrek politika guztiak 
koordinatuko ditu eta bere aurrekontua 
izango du; Latinoamerikako gizarte zibilaren 
artean ez dago finkatuta antolakuntzan 
eta parte-hartzean oinarritutako kultura, 
eta ezinbestekoa da politika horiek 
izaera partizipatiboa izatea; garrantzitsua 
da hiriko eremuetarako elikagaien 
segurtasun-politikak ezartzea; biztanleria 
txiroenarentzako elikagai-laguntzan 
oinarritutako elikagaien segurtasun-
politikak txertatu behar dira, baita 
biztanleria txiroenarentzako baldintzapeko 
transferentzia monetarioen programetan 
oinarritutako pobreziaren aurkako borroka-
politikak ere. 



DOSSIERES EsF

http://ecosfron.org/publicaciones/

Dossier n.º 1: «Nuevos tiempos para la cooperación internacional para el desarrollo», abril 2011.

Dossier n.º 2: «¿Cambiar el mundo desde el consumo?», julio 2011.

Dossier n.º 3: «Sombras en las microfinanzas», octubre 2011.

Dossier n.º 4: «La RSE ante la crisis», enero 2012.

Dossier n.º 5: «La cooperación al desarrollo en tiempos de crisis. 
  Nuevos actores, nuevos objetivos», abril 2012.

Dossier n.º 6: «Crisis, indignación ciudadana y movimientos sociales», julio 2012.

Dossier n.º 7: «¿Otra política económica es posible?», octubre 2012.

Dossier n.º 8: «Banca ética ¿es posible?», enero 2013.

Dossier n.º 9: «Desigualdad y ruptura de la cohesión social», abril 2013.

Dossier n.º 10: «Seguridad alimentaria: Derecho y necesidad», julio 2013.

Dossier n.º 11: «La agenda de desarrollo post-2015: 
 ¿Más de lo mismo o el principio de la transición?», octubre 2013.

Dossier n.º 12: «Economía en colaboración», enero 2014.

Dossier n.º 13: «Otra economía está en marcha», primavera 2014.

Dossier n.º 14: «RSC: Para superar la retórica», verano 2014.

Dossier n.º 15: «La enseñanza de la economía», otoño 2014.

Dossier n.º 16: «El procomún y los bienes comunes», invierno 2015.

Dossier n.º 17: «Financiación del desarrollo y Agenda Post-2015», primavera 2015.

MgE DOSIERRAK

http://ecosfron.org/publicaciones/

1. dosierra: «Nuevos tiempos para la cooperación internacional para el desarrollo», 2011ko apirila.

2. dosierra: «¿Cambiar el mundo desde el consumo?», 2011ko uztaila.

3. dosierra: «Sombras en las microfinanzas», 2011ko urria.

4. dosierra: «La RSE ante la crisis», 2012ko urtarrila.

5. dosierra: «La cooperación al desarrollo en tiempos de crisis. 
  Nuevos actores, nuevos objetivos», 2012ko apirila.

6. dosierra: «Crisis, indignación ciudadana y movimientos sociales», 2012ko uztaila.

7. dosierra: «¿Otra política económica es posible?», 2012ko urria.

8. dosierra: «Banca ética ¿es posible?», 2013ko urtarrila.

9. dosierra: «Desigualdad y ruptura de la cohesión social», 2013ko apirila.

10. dosierra: «Seguridad alimentaria: Derecho y necesidad», 2013ko uztaila.

11. dosierra: «La agenda de desarrollo post-2015: 
 ¿Más de lo mismo o el principio de la transición?», 2013ko urria.

12. dosierra: «Economía en colaboración», 2014ko urtarrila.

13. dosierra: «Otra economía está en marcha», 2014ko udaberria.

14. dosierra: «RSC: Para superar la retórica», 2014ko uda.

15. dosierra: «La enseñanza de la economía», 2014ko udazkena.

16. dosierra: «El procomún y los bienes comunes», 2015eko negua.

17. dosierra: «Financiación del desarrollo y Agenda Post-2015», 2015eko udaberria.

http://ecosfron.org/publicaciones/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-nuevos-tiempos-para-la-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-cambiar-el-mundo-desde-el-consumo/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-sombras-en-las-microfinanzas/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-la-rse-ante-la-crisis/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-la-cooperacion-al-desarrollo-en-tiempos-de-crisis-nuevos-actores-nuevos-objetivos/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-la-cooperacion-al-desarrollo-en-tiempos-de-crisis-nuevos-actores-nuevos-objetivos/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-crisis-indignacion-ciudadana-y-movimientos-sociales/
https://ecosfron.org/portfolio/dossier-otra-politica-economica-es-posible/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-banca-etica-es-posible/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-desigualdad-y-ruptura-de-la-cohesion-social/
http://ecosfron.org/portfolio/seguridad-alimentaria-derecho-y-necesidad/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-11-la-agenda-de-desarrollo-post-2015-mas-de-lo-mismo-o-el-principio-de-la-transicion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-11-la-agenda-de-desarrollo-post-2015-mas-de-lo-mismo-o-el-principio-de-la-transicion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-12-economia-en-colaboracion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no13-otraeconomiaestaenmarcha/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no14-rsc-para-superar-la-retorica/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no15-la-ensenanza-de-la-economia/
http://ecosfron.org/portfolio/el-procomun-y-los-bienes-comunes/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-esf-no-17-financiacion-del-desarrollo-y-agenda-post-2015/
http://ecosfron.org/publicaciones/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-nuevos-tiempos-para-la-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-cambiar-el-mundo-desde-el-consumo/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-sombras-en-las-microfinanzas/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-la-rse-ante-la-crisis/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-la-cooperacion-al-desarrollo-en-tiempos-de-crisis-nuevos-actores-nuevos-objetivos/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-la-cooperacion-al-desarrollo-en-tiempos-de-crisis-nuevos-actores-nuevos-objetivos/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-crisis-indignacion-ciudadana-y-movimientos-sociales/
https://ecosfron.org/portfolio/dossier-otra-politica-economica-es-posible/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-banca-etica-es-posible/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-desigualdad-y-ruptura-de-la-cohesion-social/
http://ecosfron.org/portfolio/seguridad-alimentaria-derecho-y-necesidad/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-11-la-agenda-de-desarrollo-post-2015-mas-de-lo-mismo-o-el-principio-de-la-transicion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-11-la-agenda-de-desarrollo-post-2015-mas-de-lo-mismo-o-el-principio-de-la-transicion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-12-economia-en-colaboracion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no13-otraeconomiaestaenmarcha/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no14-rsc-para-superar-la-retorica/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no15-la-ensenanza-de-la-economia/
http://ecosfron.org/portfolio/el-procomun-y-los-bienes-comunes/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-esf-no-17-financiacion-del-desarrollo-y-agenda-post-2015/


DOSSIERES EsF

http://ecosfron.org/publicaciones/

Dossier n.º 18: «II Jornadas Otra Economía está en marcha», verano 2015.

Dossier n.º 19: «Las exclusiones sociales», otoño 2015.

Dossier n.º 20: «Fiscalidad: eficiencia y equidad», invierno 2016.

Dossier n.º 21: «Recordando a José Luis Sampedro», primavera 2016.

Dossier n.º 22: «Otra economia está en marcha III», verano 2016.

Dossier n.º 23: «El buen vivir como paradigma societal alternativo», otoño 2016.

Dossier n.º 24: «La energía. Retos y problemas», invierno 2017.

Dossier n.º 25: «El enfoque de género en la economía social y solidaria: 
  aportes de la economía feminista», primavera 2017.

Dossier n.º 26: «Repensando nuestro modelo de sociedad y de economía», verano 2017.

Dossier n.º 27: «La inversión de impacto», otoño 2017

Dossier n.º 28: «El gobierno de la globalización», invierno 2018.

Dossier n.º 29: «Economía feminista: visibilizar lo invisible», primavera 2018.

Dossier n.º 30: «Miradas críticas y transversales», verano 2018.

Dossier n.º 31:  « Prácticas y herramientas para impulsar la economía social y solidaria.  
Una reflexión compartida, otoño 2018.

Dossier n.º 32: «Reivindicando la democracia en la empresa», invierno 2019.

MgE DOSIERRAK

http://ecosfron.org/publicaciones/

18. dosierra: «II Jornadas Otra Economía está en marcha», 2015eko uda.

19. dosierra: «Las exclusiones sociales», 2015ko udazkena.

20. dosierra: «Fiscalidad: eficiencia y equidad», 2016eko negua.

21. dosierra: «Recordando a José Luis Sampedro», 2016 2015eko udaberria.

22. dosierra: «Otra economia está en marcha III», 2016eko uda.

23. dosierra: «El buen vivir como paradigma societal alternativo», otoño 2016ko udazkena.

24. dosierra: «La energía. Retos y problemas», 2017ko abendua.

25. dosierra: «Genero-ikuspegia ekonomia sozial eta solidarioan», 2017ko udaberria.

26. dosierra: «Gure gizarte- eta ekonomia-ereduari buruz berriro pentsatzen», 2017ko uda. 

27. dosierra: «Inpaktuko inbertsioa», 2017ko udazkena

28. dosierra: «Globalizazioaren gobernua», 2018ko negua.

29. dosierra: «Ekonomia feminista: ikusezina ikusgai egiten», 2018ko udaberria.

30. dosierra: «Begirada kritikoak eta zeharkakoak», 2018ko uda.

31. dosierra:  « Ekonomia Sozial eta Solidarioa sustatzeko praktikak eta tresnak:  
partekatutako gogoeta bat», 2018ko udazkena.

32. dosierra: «Enpresako Demokrazia Aldarrikatzen», 2019ko negua

http://ecosfron.org/publicaciones/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-18-ii-jornadas-otra-economia-esta-en-marcha/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-19-las-exclusiones-sociales/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-20-fiscalidad-eficiencia-y-equidad/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-21-recordando-a-jose-luis-sampedro/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-22-otra-economia-esta-en-marcha-iii/
http://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-23-el-buen-vivir-como-paradigma-societal-alternativo/
http://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-24-invierno-2017-la-energia-retos-y-problemas/
http://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-25-el-enfoque-de-genero-en-la-ess/
http://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-25-el-enfoque-de-genero-en-la-ess/
http://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-26-repensando-nuestro-modelo-de-sociedad-y-de-economia/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-27-la-inversion-de-impacto/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-28-el-gobierno-de-la-globalizacion/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-29-economia-feminista-visibilizar-lo-invisible/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-30-miradas-criticas-y-transversales/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-31-otono-2018-practicas-y-herramientas-para-impulsar-la-economia-social-y-solidaria-una-reflexion-compartida/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-31-otono-2018-practicas-y-herramientas-para-impulsar-la-economia-social-y-solidaria-una-reflexion-compartida/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-32-invierno-2019-reivindicando-la-democracia-en-la-empresa/
http://ecosfron.org/publicaciones/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-18-ii-jornadas-otra-economia-esta-en-marcha/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-19-las-exclusiones-sociales/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-20-fiscalidad-eficiencia-y-equidad/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-21-recordando-a-jose-luis-sampedro/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-22-otra-economia-esta-en-marcha-iii/
http://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-23-el-buen-vivir-como-paradigma-societal-alternativo/
http://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-24-invierno-2017-la-energia-retos-y-problemas/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-25-zk/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dossierrak-26-zk-2017ko-uda/
https://ecosfron.org/portfolio/21485-2/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dossierrak-28-zk-2018ko-negua/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-29-zk-2018ko-udaberria/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-30-miradas-criticas-y-transversales/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomia-sozial-eta-solidarioa-sustatzeko-jardunbideak-eta-tresnak-partekatutako-gogoeta-bat/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomia-sozial-eta-solidarioa-sustatzeko-jardunbideak-eta-tresnak-partekatutako-gogoeta-bat/
https://ecosfron.org/portfolio/enpresako-demokrazia-aldarrikatzen/


Economistas sin Fronteras
c/ Gaztambide, 50
(entrada por el local de SETEM)
28015 • Madrid
Tel.: 91 549 72 79
ecosfron@ecosfron.org

Dossieres EsF
n.º 34, Verano 2019

Con la colaboración de:

Mugarik gabeko Ekonomialariak
c/ Gaztambide, 50
(sarrera SETEMen lokaletik barrena)
28015 • Madril
Tel.: 91 549 72 79
ecosfron@ecosfron.org

MgE dosierrak
33. zk., 2019ko udaberria

Laguntzailea:

mailto:ecosfron@ecosfron.org
mailto:ecosfron@ecosfron.org

	_Ref517102553
	_Ref517102558
	_Ref517103806
	RANGE!B2:T244
	RANGE!B2:T244
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	Dona anora 2: 
	Página 3: 

	Dona anora 4: 
	Página 3: 



