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ELIKADURA TRANTSIZIOA ZER DA?

Jatea, eguneroko ekintza izateaz gain, oroz gainetik, plazerra
da: familian edo lagun artean memento goxo baten pasatzea,
etxean prestatu apairu baten inguruan.
Alta, azken urteetan, apairu denbora laburtu da, gero eta janari
transformatu eta plater prestatu gehiago jaten ditugu, eta,
bereziki, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harremana
ahuldu da, osagarri krisi anitzen bortxaz.
Elikadura ohitura berri horiek ondorioak dituzte, bai osagarrian
(gehiegizko pisua, obesitatea) bai kliman (laborantza
jokabideak, urrunetik jin produktu soberaren kontsumitzea,
bioaniztasunaren gainbehera).

Nork eragin dezake?
Elikadura kateko eragile batzuek elikadura arduratsu eta
iraunkorrerako ekimenak abiatuak dituzte, eta jokabideak
aldatzen ari dira, azietan dutenari zentzua eta kalitatea eman
dieten kontsumitzaileen laguntzarekin.
Trantsizio horren alde denok egin dezakegu: kontsumitzaileek,
elikadura jokabideak eta erosketa usaiak aldatuz; ekoizleek,
ekoizpen molde arduratsuagoak garatuz; lurraldeek, gaia
jorratuz; eta elkargoek, elikadura politika sortuz eta obratuz.

Nola eragin?

Elikadura trantsizioa zer da?

• Ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harremana

Jendeek elikatzeko mundu mailan eta tokian toki plantan eman
duten antolaketaren mugak, orain, argiki ageri zaizkigu.

• “Tokikoa jatea” xede duten ekoizpen eta kontsumo

Lurralde batean elikadura trantsizioaren abiaraztea zer da?
Eragile guziek (elkargo, herritar, elkarte, enpresa), elkarrekin
eta xeheki, ekoizpen eta kontsumo ereduen zalantzan
ezartzea, eta ekoizpen, transformazio, banaketa eta kontsumo
pista berrien esperimentatzea. Trantsizioak hiru erronka mota
ditu: ekonomikoa, soziala eta kulturala.

birsortzen duen laborantza ereduan engaiatuz

jokabide arduratsuagoak eta sendoagoak lagunduz

• Lurralde bateko biztanle guziei, prekarioenei barne,

kalitatezko elikadura sanoa eskura emanez
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ELIKADURA PROIEKTUA
ZER DA?

Lurraldeko Elikadura Proiektua (LEP) herriendako,
herri arteko egiturendako eta elikadura trantsizioa
abiatu nahi duen egitura ororendako tresna da.
Ez da araudia, ez da bortxazkoa, ez zaie elkargoei
inposatuko, Lurraldeko Klima-Aire-Energia Plana bezala.
Lurralde bakoitzak libreki erabakiko du zein gai jorratu,
elikadura kateko eragileekin zein lan molde plantan
eman, etab.

• Laborarien eta kontsumitzaileen peskizen betetzea

Lurraldeko Elikadura Proiektuak Frantziako Elikadura
Programan finkatu helburu berak ditu. Azken horrek lau
ardatz ditu: justizia sozialaren bultzatzea, gazteak
elikadurara heztea, janari xahutzeari buru egitea eta
lurraldean errotzea eta ondarearen agerian ematea.
Lurraldeko Elikadura Proiektuak osagarria ere kontuan
hartu behar du, Frantziako Elikadura eta Osagarri
Programan finkatu helburuetan oinarrituz.

• Laborantza eta elikadura eredu iraunkor eta sendoan
engaiatzea

Euskal Hirigune Elkargoak daraman lehen Lurraldeko
Elikadura Proiektu honen abiatzeko, laborantzaren eta
elikaduraren diagnostiko orokor bat egin dugu, 2010eko
Laborantza Errolda Orokorreko datuetan oinarrituz,
nagusiki. Diagnostikoan, bestalde, lurraldean eskuragarri
diren elikagaiez gogoetatzea proposatzen dugu; hots,
Ipar Euskal Herriak bere 300 000 biztanleen elikadura
beharren asetzeko duen gaitasunaz.
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Ipar Euskal Herriko Elikadura Proiektuaren ildoak
hauek dira:

• Ingurumena errespetatzen duen elikadura sano,
tokiko eta kalitatezkoa denen eskura ematea,
prekarioenak baztertu gabe

• Lurraldeak bere biztanleendako elikaduraren
ekoizteko duen gaitasunaren garatzea

Elikadura Proiektuak hiru urteko ekintza programaren
obratzea proposatzen du (2020-2022). Elikadura kate
osoari eraginen dio, “sardetik sardexkara”, “hazietatik
azietara”. Euskal Hirigune Elkargoaren eskumenekin
zuzenean lotuak diren ekintzei emanen die lehentasuna.
Lurraldeko eragile guziak ere inplikatuko ditu, eta
bakoitzak hainbat ekintzaren bidez parte hartzeko parada
ukanen du.
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IPAR EUSKAL HERRIKO
ELIKADURA PROIEKTUAREN
MOLDATZEA

Elikadura Proiektua partaide anitzen arteko gidaritza
batzordeak moldatu du. Batzordeak Euskal Hirigune
Elkargoko hautetsiak eta erakunde partaide hauek biltzen
ditu: DRAAF, ADEME, ARS, Akitania Berriko Eskualdea,
Pirinio Atlantikoetako Departamendua.

Aldi berean, LEPrendako kontzertazio prozesu berezia
plantan eman dugu.

Kontzertazioa plantan eman dute, lurraldeko eragile eta
herritarrengana joan ahal izateko. Eragileei ez sobera dei
egiteko eta jendeen energiak ez akitzeko, kontzertazioa
Ipar Euskal Herriko Klima Plana kari abiatu kontzertazioan
oinarritu da. Bi lanak batean egiteak, gainera, desmartxei
irakurgarritasun gehiago eman die.

Norabideen eta ekintzen zehazteko urratsean, eragile jakin
batzuei zuzendu gaikako tailerrei esker, hiru gai nagusi
sakonki landu ditugu:

• Bi foro antolatu dira. “Ipar Euskal Herriko Klima Plana”
izeneko bilkura horiek denei irekiak ziren, eta bakoitzak
200 jende inguru bildu ditu. Bertan, hainbat tailer izan
dira; horietako bat, “Laborantza eta Elikadura
iraunkorrak” gaiari buruzkoa.

Diagnostiko urratsean, hamabost bat eragilerengana joan
gara, elikadura kateko eragile nagusiek mahai gainean eman
ikusmolde eta problematiken konparatzeko.

• Sail ahulegien garatzea
• Etxetik kanpoko ostalaritzan tokiko produktuen

sartzea

• Elikadura

jendarte
elikadura/osagarria

osoari

eskura

ematea,

• Hamar lurralde tailer egin dira, Lurraldeko
klima/aire/energia plana kari bereziki sortu mahai joko
batean oinarrituak.
• “Ipar Euskal Herriko Klima Plana” izeneko plataforma
numeriko parte-hartzailea sortu da. Etengabe
informazioen partekatzeko, lurraldeko biztanleek
ekarpenen biltzeko eta gaikako lan taldeen animatzeko
balio du.
• Azkenik, “Klima Karavan Tour” birari esker, denendako
antolatu gertakari handietan biztanleengana joateko
parada ukan dugu.
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DIAGNOSTIKOA
Elikadura jokabideak

Ipar Euskal Herrian, elikadura gastuen %62 hipermerkatu
eta supermerkatuetan xahutzen dira. Kontsumo jokabide
horiek Frantziako joeren alde berera doaz. Frantzian ere,
elikadura produktuen banaketa zirkuitu nagusia
supermerkatu eta hipermerkatuena da (%73).
Estimazioen arabera, elikadura gastuen %1.7 baizik ez
dagokie ekoizleei zuzenean erosi mozkinei; eta saltegi
ibiltariei, %4.7.

Super/hipermerkatuen kokapena
Super/hipermerkatuen kokapenaren berezitasuna gehienbat
kostaldean (biztanle dentsitate gehien duten tokietan) eta
hiri gune nagusien ondoan bildua izatea da.
Super/hipermerkatuen ehunaren %50 supermerkatuek
dute; supermerkatu ttipiek, %45; eta hipermerkatuek, %5.

Elikadura saskia
Biztanleen elikadura saskia anitz aldatu da. Egun, buxetaren
%20 baliatzen dute elikaduran; 1960an, proportzioa
%40koa zen.

Produktu biologikoen kontsumoa
Produktu biologikoen kontsumoa izigarri emendatu da.
Merkatua 10 urtean 4 aldiz biderkatu da, 2007tik 2017ra.
Produktu biologikoen erosteko motibazio nagusiak
osasunari, kalitateari eta gustuari lotuak zaizkie. Belaunaldi
gazteek arrazoi etikoak, sozialak eta animalien errespetua
aipatzen dituzte produktu biologikoen erosteko motibazio
gisa.
Hala ere, oztopo batzuk badira oraino; adibidez, prezioa eta
baldintza orriei buruzko dudak.
Produktu biologikoen kontsumitzaileen %80k produktu
horiek supermerkatu eta hipermerkatuetan erosten dituzte.
Fruituak eta barazkiak, esnekiak eta epizeriako mozkinak
dira nagusi salgai biologikoetan.
Ipar Euskal Herrian, laborantza biologikoko etxaldeak
(laborantza azalera baliagarriaren %4,1) ez dira aski tokiko
kontsumitzaileen beharren asetzeko, bereziki oilaskoetan
eta barazkietan.

Batez besteko elikadura saskiaren osaketa ere aldatu da.
Haragia, fruituak, barazkiak ogiak eta zerealak gutitu dira,
eta produktu transformatuak eta plater prestatuak ugaritu.
Familien erosahalmena emendatu da, sukaldean denbora
gutiago pasatzen dute, eta etxetik kanpo gehiago jaten
dute. Faktore horiek guziek direla eta, elikadura jokabideak
anitz aldatu dira.
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DIAGNOSTIKOA
Zirkuitu laburrak

Zirkuitu laburra laborantza mozkinen merkaturatzeko molde
bat da. Zuzeneko salmenta izan daiteke, ekoizlearen eta
kontsumitzailearen artean, ala zeharkakoa, bitarteko bakar
bat baldin bada ekoizlearen eta kontsumitzailearen artean.
Ipar Euskal Herrian, 2010ean, etxaldeen %16k adierazi
zuten beren ekoizpena osoki ala partez zirkuitu laburretan
saltzen zutela (Frantzian %21ek, Akitania Berrian %12k),
bereziki hazkuntzan (haragi, esneki, arroltze/hegaztiki) eta
landaren ekoizpenetan (barazkiak nagusi).
Zirkuitu laburren pisua oraino ttipia da Ipar Euskal Herrian.
Baina horrek ez du kentzen zirkuitu horiek dinamikoak eta
anitzak direla.
Alabaina, egun, ekoizle anitz hainbat moldetan antolatzen
dira, beren mozkinak zuzenean saltzeko:
• Ekoizle saltegietan

Kontsumitzaileak ere antolatzen dira, ekoizleekin
harremanen berriz sortzeko. AMAP egiturek (laborantza
herrikoiaren aldeko elkarteek) kontsumitzaileen eta
ekoizleen arteko partaidetza arraberritzen dute, saskiak
salduz.
Ipar Euskal Herrian, 2019an, 36 AMAP ziren, eta 1650 familia
eta 115 laborari biltzen zituzten (horietatik %92 laborantza
biologikoaren ziurtagiriarekin).

Frantzia mailan, pixkanaka, beste eredu bat garatzen ari da:
supermerkatu eta epizeria kooperatibo eta partehartzaileena. Ipar Euskal Herrian ere hala da.
Printzipioa erraza da: kideak hilabetean 2 edo 3 orenez lan
egitera engaiatzen dira, epizeria edo supermerkatua ontsa
ibil dadin. Horren truke, tokiko eta laborantza biologikoko
mozkinak prezio hobean eskuratzeko parada dute.

• Merkatuetan, horiek baitira nagusi zirkuitu laburretan:
39 merkatu zerrendatuak 2014an
• Etxaldean berean salduz, gure lurraldean anitz egiten
baita
• Interneten salduz, ekoizleei bertze jende batzuengana
iristeko parada ematen baitie
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DIAGNOSTIKOA
Eguneroko batez besteko azieta

AZIETEN OSAKETA FRANTZIAN

1,6 kg
0 -10 urteko
haurrentzat;
hots 1504 kcal

KONTSUMITU ELIKAGAIEN ZATIA, %-tan
Esnekiak

Haragia, arraina, arroltzeak

Ura eta edariak

Fruitu eta barazkiak (jusak barne)

Zerealkiak

Besteak

2,2

kg
11-17 urteko
nerabeentzat;
hots, 1974 kcal

HELDUAK
18-79
URTE

HAURRAK
0-10 URTE

2,9

kg
helduentzat;
hots, 2200 kcal

Frantziako biztanleen azietaren osaketa
(Iturria: ANSES, 2017)

Frantziako lurraldean bizi diren helduek, batez beste,
egunean 2.9 kg janari eta edari kontsumitzen dituzte.
Elikadura horren %55 likidoa da. Bigarren postuan,
fruituak eta barazkiak dira, %16ko zatiarekin; ondotik,
animalia jatorriko proteinak (haragia, arraina, arroltzeak)
eta esnekiak, biak %6ko partearekin.
Azieta horren karbono aztarnari so eginez, ohartzen gara
elikadurari lotu CO2 isurketen erdia haragitik heldu dela,
nahiz eta azietaren parte ttipi bat baizik ez osatu.
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Elikadura trantsizioa ontsa gauzatzeko, eta Afterres
2050ek dioenaren arabera, 2050eko azieta honela osatu
behar litzateke:
•
•
•

Heren bat gehiago zereal, fruitu eta barazki;
Azukre gutiago;
Eta aise esneki eta haragi gutiago, gehienez bi
aldiz gutiago.

Jokabide eta usaia aldaketak ahal bezain laster abiarazi
behar dira, azieten edukiaren aldatzea kausitzeko.
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DIAGNOSTIKOA
Elikadura eskaintza

Ipar Euskal Herrian:
• 4 450 etxalde dira (departamenduko kopuruaren
%40); horietatik 3 200 mendi aldean (Ipar Euskal Herriko
etxaldeen ¾).
• 124 200 ha-ko laborantza azalera baliagarria dago
(departamenduko kopuruaren %36); horietatik 89 624
mendi aldean eta 47 000 udako bazkaleku
partekatuetan.
• Familiako etxaldeak beste tokietan baino ttipiagoak
dira: 28 ha (Frantzian 55 ha batez beste, Akitania ohian
32 ha batez beste).

• 8 600 aktibo laborantzan ari dira.
• Laborantza azalerak azkarki ttipitzen ari dira, partez
zolen artifizializazioarengatik.
• Instalazioei dagokienez, lurralde dinamikoa da
(2019an, 79 instalaziok laborari gazteendako diru
laguntza ukan dute)
• Laborantza biztanleria zahartzen ari da: laborarien
%70ek 60 urte baino gehiago ukanen dute 2020an)

Baita ere:
• Hazkuntza da nagusi; lehen-lehenik, ardiak (430 000,
hots departamendukoen %84).
• Behi hazkuntza lurraldeko bigarren ekoizpena da (51
000 behi xahaldun eta 10 000 behi esnadun 2010ean),
baina anitz beheititzen ari da.
• Xerri, hegazti eta palmipedo hazkuntza ttipia da (adb.
850 xerri-etxalde 2010ean).
• Arrantza sailaren parte handiena lurraldetik kanpo
esportatzen da (Donibane Lohizune/Ziburuko
ekoizpenaren %70).
• Arto eta zereal ekoizpena gehienbat abereen elikatzeko
egina da.

• Arno saila Irulegiko AOParen inguruan antolatua da.
• Laborantza biologikoa garatzen ari da, baina oraino
laguntzekoa da (laborantza azaleraren %4,1).
• Etxalde ekoizleak Idoki sarearen inguruan engaiatuak
dira.
• AOP ekoizpenak: Ossau Iraty, Kintoa xingarra eta
xerrikiak, Ezpeletako biperra, Irulegi eta Label Rouge eta
IGP sailak.
• Kalitatezko talde desmartxa anitz dira ekoizpenen
berriz lurraldera ekartzeko eta tokiko arraza eta
barietateen babesteko.

• Baratzezaintza saila oraino bigarren mailakoa da
lurraldean (2010ean, lurraldeko laborantza azaleraren
%2)
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DIAGNOSTIKOA
Jantegi kolektiboak

Eskola, kolegio eta lizeoetako ostalaritza Ipar Euskal
Herriko sektore garrantzitsua da.
Elkargoko 158 herrietatik 100ek gutienez lehen mailako
eskola 1 dute, ama-eskolarekin ala gabe (klase batekin
gutienez), publikoa ala pribatua. Ikastetxe horietako
gehienak kostaldean dira. Hala, lurraldeko lehen mailetako
apairu bolumenaren %60 Euskal Kostaldea Aturriko eta
Hego Lapurdiko lurralde eremuetan dago. Ipar Euskal
Herriko barnealdean, egoera ezberdina da: 58 herrik ez
dute eskolarik eta %45 baino gehiagok herri arteko
pedagogia multzoetan (RPI) bilduak dituzte.
Herrien %60 baino doi bat gehiagok apairuak zerbitzu
emaile bati prestarazten dizkiete, eta %40k zuzenean
kudeatzen dituzte.
Lurraldean, eskola ostalaritzako apairu bolumena,
ikastetxe guziak barne (lizeo, kolegio eta eskola publiko
eta pribatuak) egunean kasik 5,8 milioikoa da.
Apairu bolumen horri dagokion azalera balioa kalkulatua
izan da: Ipar Euskal Herriko eskola ostalaritzaren beharren
asetzeko, 2 866 ha-ko azalera beharko litzateke; hots,
Ipar Euskal Herriko Laborantza Azalera Baliagarriaren
%2,4 (udako bazkalekuak kanpo).

Ipar Euskal Herriko jantegi kolektibo guziak ezin dira
tokiko mozkinez hornitu. Batetik, tokiko ekoizleentzat
jantegi kolektiboen merkatua ez da beti ekonomikoki
interesgarria (prezioa), eta bestetik, antolaketa arazoak
badira (logistika, transformazioa).

Beharrezko azalerak
Zerealak
Esnea eta behikiak
Barazkiak
Lekariak
Fruituak
Patatak
Zerrikiak
Haragi oilaskoak
Oilo erruleak
Aldizkatzea

Orotara

65,93
1029,00
5,94
10,94
2,5
5
142,18
73,75
22,81
80,62

1438, 67

Lehen mailako eskola publiko eta pribatuen hornitzeko behar
diren laborantza azalerak (Iturria: Blezat consulting, 2019)
Esnea eta behikiak
Zerrikiak
Aldizkatzea
Haragi oilaskoak
Zerealak
Oilo erruleak
Lekariak
Barazkiak
Patatak
Fruituak

Orotara

Beharrezko azalerak
568,35
78,6
44,51
40,79
36,32
12,5
5,95
3,27
2,83
1,34

794,46

Kolegio publiko eta pribatuen hornitzeko behar diren
laborantza azalerak (Iturria: Blezat consulting, 2019)
Zerealak
Esnea eta behikiak
Barazkiak
Lekariak
Fruituak
Patatak
Zerrikiak
Haragi oilaskoak
Oilo erruleak
Aldizkatzea

Orotara

Beharrezko azalerak
28,94
451,72
2,62
4,79
1,03
2,17
62,45
32,48
10,03
35,33

631,56

Lizeo publiko eta pribatuen hornitzeko behar diren laborantza
azalerak (Iturria: Blezat consulting, 2019)
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DIAGNOSTIKOA
Elikagaien eskuragarritasuna

Ipar Euskal Herriak zerealen, fruituen eta barazkien
hornitzeko gaitasun teoriko zinez ttipia du. Adibidez, fruitu
eta barazki ekoizpena kontsumo posiblea baino 16
aldiz ttipiagoa da. Ezin ditu, beraz, lurraldeko beharrak
ase. Ogi ekoizpenean, ogiaren egiteko gariak ez du %1eko
autonomia baizik ematen.
Ipar Euskal Herritik kanpoko hurbileko lurraldeetan hornituz
(Pirinio Atlantikoetako departamenduan, Landesetan edota
Nafarroan eta EAEn), hornitzeko gaitasun hori hobetuko
litzateke.
Behiki eta esne ekoizpena lurraldeko kontsumo
posiblea baino 5 aldiz handiagoa da. Alta, hornitzeko
gaitasun handia duten ekoizpen horietan ere, elikadura
autonomia maila aski apala da, sailen antolaketa dela eta.
Alabaina, bai laborantza mozkin gordinentzat, bai produktu
transformatuentzat (kalitate markekin ala marka
pribatuekin), antolaketa Frantziara eta nazioartera so dago.

157 kg barazki,
tomate eta
patata

103 kg zereal

106 kg esne,
gurin eta
esneki

79 kg
fruitu

Frantziako biztanleen batez besteko urteko kontsumoa, kg/bizt./urtetan
(Iturria: Nancyko ENSAIA, 2018)

Ipar Euskal Herriko landare mozkinen hornitzeko gaitasun teorikoa (Iturria:
Nancyko ENSAIA, 2018)

Egun, lurraldeko biztanleek jaten dituzten laborantza
produktuetan, tokiko kontsumoaren zatia (gordinak,
prestatuak, transformatuak ala kozinatuak) arras
apala da.
Ipar Euskal Herriko animalia jatorriko mozkinen hornitzeko gaitasun teorikoa
(Iturria: Nancyko ENSAIA, 2018)

Ipar Euskal Herriko haragiaren hornitzeko gaitasun teorikoa (Iturria:
Nancyko ENSAIA, 2018)
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ESTRATEGIA

Ipar Euskal Herriko elikadura proiektuaren lehen bide orria 5 helburu estrategiko eta 15 ekintzaren inguruan antolatua da:

1. helburua

Elikadura jokabideen eta erosketa ohituren aldaketen hobeki ezagutzea, joeren aitzinetik
hobeki asmatzeko, jokabideetan hobeki eragiteko eta ekoizleak eta kontsumitzaileak
elkarrengandik hurbiltzeko

2. helburua

Lurraldean ahulegiak diren ekoizpenen garatzea, elikadura autonomiaren indartzeko eta
tokiko beharren asetzeko (kontsumitzaileenak, taldeko ostalaritzarenak, etab.)

3. helburua

Hazietatik azietarako loturaren antolatzea, ekoizleen eta kontsumitzaileen hurbiltzeko
eta ekoizleei parada gehiagoren emateko, bereziki taldeko ostalaritzaren ala merkataritzako
ostalaritzaren bitartez

4. helburua

Eskaera publikoen bateratzea eta tokiko ahalmenei egokitzea, taldeko ostalaritzako
zerbitzuak tokiko mozkinez gehiago hornitzeko eta sailen egituratzeko

5. helburua

Elikadura osagarri/ingurumen proiektu zabalagoan barneratzea (tokiko osagarri
kontratua) osagarriarentzat onak diren elikadura jokabideen indartzeko eta kirol gehiagoren
egitera bultzatzeko

Bide orri hori lurraldeko hautetsiekin eta eragileekin batean eraikia izan da. Esku hartze koadro bat finkatzen du, elikadura kateari
elkarrekin eragin diezaiogun, “hazietatik azietara”. Proiektu horretan, Euskal Hirigune Elkargoak Frantziako laborantzaren eta
elikaduraren aldeko politikaren helburuekin osoki bat egiten du (Frantziako elikadura programa).
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1. helburua

Elikadura jokabideen eta erosketa ohituren
aldaketen hobeki ezagutzea

Elikadura jokabideak aldakorrak dira. Etengabe aldatzen dira,
eta gero eta lasterrago.
Euskal Hirigune Elkargoko LEPren diagnostikoan baliatu datuek
agerian utzi dute ez dagoela tokiko daturik, eta beraz, ezin dela
lurraldeko kontsumitzaileen jokabideei buruzko berri zehatzik
ukan.
Alta, informazio zehatzen ukatea ezinbestekoa da, laborariek
eskaintzak egoki ditzaten eta beren ekoizpenak saldu ahal izan
ditzaten.

EKINTZA NAGUSIA
1

Elikadura iraunkorraren behatokiaren sortzea

Kontsumitzaileen hautuak zerk eragiten dituen jakiteko,
elikadura iraunkorraren behatokia sortu behar da.

2. helburua

Lurraldean ahulegiak diren
eskaeraren araberako sailen garatzea

Sail anitzetan, ekoizpenak ttipiegiak dira eskaeraren asetzeko:
fruituak, barazkiak, zerealak, hegaztikiak, lekariak, behi esnea,
etab.

EKINTZA NAGUSIAK

Lurraldean ahulegiak diren sail horien laguntzeko, hirigintza
agirietan (haTHP, LuKE) elikadura lurren babesteko egiazko
estrategia barneratu beharko litzateke.

2

Elikadura lurren babestea eta irisgarriago
bilakatzea

Baina “babestea” ez da aski. Urrunago joan behar dugu; hots,
plantatze dinamika lagundu eta indartu, bereziki lurraldean
erronka handiak dituzten sail horietan.

3

Lurraldean ahulegiak diren sailetan laborariak
plantatzen laguntzea
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3. helburua

Hazietatik azietarako
loturaren antolatzea

Ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harremanaren birsortzeko,
lurraldeko zirkuitu laburrak indartu eta garatu behar dira.
Horretarako, Hirigune Elkargoak hainbat arlotan eragiteko xedea
du. Elikadura jokabide sano eta iraunkorragoak garatzea erraztuko
duten ekoizpen molde arduratsuagoak bultzatu nahi ditu.
Euskal Hirigune Elkargoak jada argiki adierazia du laborantza
biologikoaren eta etxaldeko ekoizpenen garatzea
lehentasunetako bat duela.
Kontsumitzaileek, gero eta gehiago, ingurumena babesten duten
tokiko mozkinak erosi nahi dituzte; jokabide eta galde berri
horiekin bat egiteko, lurraldeko laborantza eskaintza
irakurgarriagoa eta ikusgarriagoa izatea ezinbestekoa da.
Azkenik, interfaze baten sortzea interesgarria litzateke
(plataforma logistikoa), ekoizleen eta kontsumitzaileen
harremanetan emateko, eta bitarteko logistikoen bateratzeko.

4. helburua

4

Ekoizpen moldeen trantsizio
agro-ekologikoaren laguntzea

5

Tokiko ekoizleen eta etxaldeko mozkinen gidaren
sortzea

6

Tokiko eskaeraren araberakoak diren elikadurasailak sortzen, egituratzen eta garatzen laguntzea

7

Erosketa eta logistika plataforma baten
egokitasunaren aztertzea

Eskaera publikoen bateratzea eta tokiko
ahalmenei egokitzea

Hainbat aitzinamendu handi defenditzen dituen EGALIM legeak
(horniduretan, produktuen %50 iraunkorrak eta %20 biologikoak,
janari xahutzearen ttipitzea, plastikoaren desagerraraztea, etab.),
helburu horien kausitzeko eskaera publikoak eginkizun handia
duela adierazten du.
Euskal Hirigune Elkargoa jada engaiatu da jantegi kolektibo
proiektuetan herrien laguntzera. Tailerrak, formakuntzak edo
sentsibilizazioak (elikadura iraunkorrari, janari xahutzeari)
antolatuz, egunerokoan eta konkretuki jokatzen ahal da.
Azkenik, erosketa talde bati buruzko gogoeta antolatuz,
elkargoen eskaerari irakurgarritasun gehiago emango genioke eta
sailak egituratzearen alde egingo genuke.
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EKINTZA NAGUSIAK

EKINTZA NAGUSIAK
8

Jantegi kolektiboetako eragileen laguntzea

9

Eskaera publikoaren bidez jokatzea

10

Janari xahutzearen saihestea eta ttipitzea
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5. helburua

Elikadura osagarri/ingurumen proiektu
zabalagoan barneratzea (Tokiko osagarri
kontratua)

Ikerketa anitzek diotenez, Frantziako biztanleen kontsumo
usaiek eta moldeek jendarteko parekotasun ezak islatzen
dituzte. Alabaina, soldata mailak eta elikaduraren kalitatea
lotuak dira. “Elikadura parekotasun ezek” osagarrian ere
parekotasun ezak eragiten dituzte.
Euskal Hirigune Elkargoak denendako kalitatezko elikadura
orekatuaren aldeko ekintzak garatu nahi ditu, bereziki jende
prekarioenentzat, 2020an gauzatzen hasiko den Tokiko
Osagarri Kontratua kari.
Azkenik, prekarietatearen kontra egiteko, elikadura
laguntzarako egiturak lagundu eta saretu behar dira.

EKINTZA NAGUSIAK
11

Elikadura jokabideetan eragitea

12

Ipar Euskal Herriko Tokiko Osagarri Kontratuan
elkiadura/osagarri arlo baten garatzea

13

Elikadura prekarietateari kontra egitea eta
jendartearen kohesioaren alde egitea

Zeharkako ekintzak
Elikadura Proiektuaren desmartxa abiatu orduko, Euskal Hirigune
Elkargoak deliberatu zuen bide orriaren idazteko urrats guzietan
elikadura kateko eragileei parte hartzeko parada emanen ziela.
Izpiritu berarekin segitu nahi du, eta LEP gauzatuko eta
hedatuko delarik ere, proiektuan interesa duten partaide guziak
barneratuko ditu.
LEParen jarraipen batzordea sortzeko xedea du. Talde horren
eginkizun nagusia proiektuaren aitzinamenduaren segitzea eta
finkatu helburuak betetzen diren neurtzea izanen da.
Euskal Hirigune Elkargoak, abiatu dituen beste desmartxa
batzuentzat bezala, LEPren aldeko ekintza irakurgarri egitea
hautatu du.

EKINTZA NAGUSIAK
14

LEParen jarraipen batzordearen sortzea

15

LEParen komunikazio planaren sortzea eta obratzea

Hala, komunikazio estrategia bat finkatuko du, proiektua
zabalki hedatzeko, irakurgarria izateko eta elikadurari buruzko
ekintzen berri emateko.
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