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2012an, Googlek Glass izeneko betaurrekoak aurkeztu zituen,
zeinak merkaturatutako lehenengo errealitate areagotua izan
ziren. Mundu fisikoaren ikuspena elementu birtualekin konbinatzean datza fenomeno hori; hala, errealitate areagotua edo irreala
sortzen da, mundu fisikoaren eta birtualaren nahastea. Errealitate
birtualetik askoz harago doa: birtualean, artifiziala da ikusten edo
bizitzen den oro; areagotuan, aldiz, egitura birtuala errealitatearen gainean antolatzen da. Bada, gure elikadurak, osasunari dagokionez, errealitate areagotuko gailu baten antzekoa dirudi; izan
ere, egitura artifiziala eraiki da elikagai erreal eta kaltegarrien gainean. Hala, kontsumitzaileak, jakin gabe, bi errealitate gainjarrien
nahastea hautematen du, eta, ondorioz, aurrean duenari lotutako
okerreko mezuak antzematen ditu, inork ez baitio azaldu ikusten
duenaren zati handi bat artifiziala eta, behintzat, nahasgarria dela.
Elikagai «oso osasungarriak», hamaika mantenugaiz aberastuak,
% 100 naturalak, koipe gutxikoak, azukre erantsirik gabeak, «fresko-freskoak», etxekoak, zure defentsetarako egokiak... Egiatan,
denak izaten dira, maiz, guztiz kontrakoa diren elikagaiei gainjarritako gailu birtuala. Glass betaurrekoen edo errealitate areagotua
darabilten Play edo Nintendorako jokoen kasuan, jakin badakizu
ahur gainean duzun Invizimals tigre adardun zuri hori ez dela
benetakoa. Fikzio hutsa.
Batzuetan, baina, harresia arrakalatu egiten da, eta orduan sumatzen dute herritarrek zerbait arraroa gertatzen ari dela elikaduraren eta osasunaren inguruan; esate baterako, diabetesa areagotu
izanari, gantz aseei edo haur-obesitateari buruzko albisteren bat
agertzen denean. Une horretan sortzen den egoera oso ondo
erakutsi zuen film batek: The Truman Show (Trumanen Showa).
Filmean, protagonistaren (Truman) bizitza filmatu eta telebistan
ematen dute, zuzenean eta 24 orduz, baina hark jakin gabe. Telebista-plato erraldoi batera mugatzen da haren mundua, eta familia zein lagunak aktoreak dira, baita bidean topatzen duen kide
oro ere. Gauza arraroak jazotzen zaizkiola susmatzen duenean,
Truman gizajoak bihotza irekiko dio lagun minari (saioko aktorea
bera). “Agian, zoratzen hasita nago” diotso, “ematen du mundua
nire inguruan biraka dabilela, eta, nolabait, jende guztia azpijokoan
ari dela”. “Truman, ez nizuke inoiz gezurrik esango. Mundu guztia
azpilanean ariko balitz, neu ere tartean nengoke. Baina ez nago,
amarrurik ez dagoelako” da lagunaren erantzuna, Truman besarkatzen duen bitartean.
Bada, Trumanek lagun minarengana jo zuen bezalaxe, herritarrek
herri-administrazioetara jotzen dute hain osasungarritzat hartzen
den elikadura horren gaineko zalantzak dituztenean, erakunde
publikoak fidagarrienetan fidagarrienak direlakoan eta pertsonon
elikadura-osasuna zaintzen dutelakoan. Haien erantzuna, baina,
Trumanek filmean jaso zuena da: “Truman, ez nizuke inoiz gezurrik
esango”.
Benetan?
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Ondorengo orrialdeetan, hauxe ikusiko dugu: gehiegizko azukre
erantsiak, gatza eta koipe osasungaitzak dituzten elikagaiak gehiegi kontsumitzeak gaixotu egiten gaitu. Hain da horrela, ezen, egun,
osasuna galarazten digun lehenengo faktorea baita. Gainera, ez
digu berdin eragiten herritar guztioi: gizarte- eta genero-gradiente garbiak daude (goiko klasea vs. behekoa, gizonak vs. andreak).
Hiru atal nagusitan antolatu dugu txosten hau, eta guztietan bi
hari bilbatzen dira, zeharka. Halaxe egiten saiatu gara, behinik
behin.
Hiru atalak hiru galderari dagozkie:
Hauxe da aurrenekoa: elikadura osasungaitza, gaur egun, gure
osasuna mehatxatzen duen arrisku nagusietakoa (nagusia, ziur
asko) da? Horri buruzko datuak ematen eta gogoetak eragiten
ahaleginduko da lehenengo kapitulua.
Bigarrena: zer gertatu zaio gure dietari mantenugai-iturri barik
gaixotasun-eragile hain garrantzitsua izateko?
Hirugarrena: gero eta gehiago kontsumitzen dugu dieta kaltegarri
hori... zergatik? Horrekin batera: zer egin daiteke egoera iraultzeko?
Gizarte-klasea eta generoa dira zeharkako bi hariak. Elikagai
kaltegarrien kontsumoak, hura bultzatzeko arrazoi nagusiek eta
dieta horretatik eratorritako gaixotasunek eragin ezberdina dute
gizartearen maila guztietan, baita gizonezkoengan eta emakumezkoengan ere. Aipatu bezala, auzi honetan gizarte- eta generogradienteak daude: beste hainbat arlotan bezalaxe, parekidetasun

sozial, ekonomiko eta kulturalik ezak gutxiagotasun-egoeran uzten
dituzte herri xehea eta emakumezkoak (are gehiago herri xeheko
andrazkoak). Ildo horretatik, azkeneko horiei atal bereziak eskaini
badizkiegu ere, aipatu parekidetasunik eza testu osoan agerrarazi
nahi izan dugu. Hala, ahal izan dugun guztietan, sexuaren arabera
bereizita aurkeztu ditugu datuak; dena den, askotan, ezinezkoa
izan da. Hori dela eta, lerro hauek baliatu nahi ditugu datuen bereizketa hori egin dadin eskatzeko (batik bat, datu publikoak baldin
badira), generoak zein eragin duen aztertu ahal izateko.
Txosten honek Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) jarri du arreta,
baina arazoaren mundu-mailako izaera ere islatzen ahalegindu
gara, bukaeran. Horrekin batera, ohartarazi nahi dugu elikadura
osasungaitza askoz azkarrago ari dela hedatzen Hegoaldeko herrialdeetan: mundu aberats eta gizenaren irudia, eta mundu pobre
eta elikatu gabearena, zaharkituta daude, klixeak baino ez dira;
egun, elikadura kaltegarriak eredu sozioekonomiko zorrotzei jarraitzen die, ez geografikoei.
Zenbait herrialde urratsak egiten hasi dira arazoari aurre egiteko,
politika publikoen bitartez, zeinak dagoeneko erakutsi duten eraginkorrak direla elikaduraz haragoko beste produktu batzuekin.
Arazoaren arrazoi sistemikoen eta egiazkoen azterketa zehatzean
dautza politika horiek, proposamen gehienak ez bezala (elikaduraren industriak finantzatutako hezkuntza-kanpaina atseginetan
oinarrituak, baita sektoreak administrazioekin hitzartutako akordio etiko eta boluntarioetan ere).
Tamalez, EAEn, bertako eskumenen baitan, eta Estatua ezin ditugu
sartu herrialde horien taldean; izan ere, Elikadura Osasungarria-
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ren aldeko Ekimenak Euskadin1 dira dauzkagun estrategia bakarrak. Berriki onartuak, bere egiten dute orain arte azaldu dugun
kausa-analisiaren zati handi bat, baina, bitxia bada ere, urrundu
egiten dira Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) nahiz gainerako erakunde independenteek gomendatutako ekintza politikorako proposamenetatik, eta asmo handirik gabeko ekimenak
izatera mugatzen dira.
Txosten honek erakutsi nahi du elikadura kaltegarria elikagai
prozesatuen bidez (dagokionean definituko ditugu) zabaltzen
dela. Logikoa denez, kontsumoa areagotzea du helburu produktu horien ekoizle eta saltzaileak, hots, elikaduraren industria
erraldoiak, baina, aurkakoa lortuko bada, jendartearen osasuna
eta gure eskubiderik oinarrizkoenak lehenetsi beharko dituzte
politika publikoek sektorearen indar, presio, botere eta interesen
aurrean. Bere garaian, tabakoaren aurkako gerra egin zen; bada,
egun, elikadura osasungarriaren aldekoaren atarian gaude.
Batetik, elikaduraren industriaren zilegizko interes komertzial
eta ekonomikoak ditugu; bestetik, gizartearen interes orokorra,
zeina zenbait giza eskubidetan oinarritzen den: osasuna, elikadura, informazioa eta gizonezkoen eta emakumezkoen arteko
1. http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/alimentacion_iniciativas/es_def/adjuntos/iniciativas-alimentacion-saludable.pdf

berdintasuna (honek guztiak gogorrago eragiten die emakumeei).
Alde biek elkarren beharra dute. Elikagai kaltegarrien salmenta
txikitzeak aipatu eskubideak babestea, ziurtatzea eta sustatzea
dakar; ez dago besterik. Erdibideko akordiorik onartzen ez duen
norgehiagoka da: elikaduraren industriaren interesak gizarteinteres kolektiboaren aurka.
Txosten honen xedea da balantzak jendartearen aldera egin dezan laguntzea.
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TABAKO JANGARRIA

1. KAPITULUA. TABAKO JANGARRIA

01
ELIKADURA
KALTEGARRIA,
ARAZO LARRIA

Jateak gaixotu egiten gaitu. Ebidentzia kezkagarria da, agerian
geratzen dena Espainiako estatuan zein EAEn osasunaren, osasun-arriskuen, heriotza-arrazoien eta eritasunen gaineko datu
epidemiologikoak aztertzen direnean. Eusko Jaurlaritzak halaxe
onartu du Elikadura osasungarriaren aldeko ekimenetan.
Jateak gaixotu egiten gaitu, bai, baina harago joan gaitezke:
jateak gaixotzen gaitu gehien (larritasuna), gero eta gehiago
gaixotzen gaitu (bilakaera), eta ez gaitu berdin gaixotzen (gizarteeta genero-gradienteak daude tartean, gehiago kaltetzen baititu
herri xehea eta andrazkoak).
Gainera, hauxe ere erants dezakegu: txanpon beraren bi aldeak
dira nagusitu den dieta kaltegarria eta nekazaritzan oinarrituriko
tokiko elikadura-sistemen desagerpena.
Elikagaien industriak estrategiak garatzen jarraitzen du elikadura
prozesatua (koipe, azukre erantsi eta gatz ugarikoa) dietarekin
loturiko gaitzen eragilerik garrantzitsuena dela ukatzeko. Gaixotasun horiek mehatxatzen dute gehien, gaur egun, gure osasuna,
mundu osoan; eta aipatu bi aldagaiak, alegia, elikadura prozesatuaren parte-hartzea eta ukapen-estrategiak, egitateak dira, ez
iritzia.

1.1 ZERK GAIXOTZEN GAITU?
OMEk eskaintzen digu galderari erantzuteko modu aproposa.
Nazioarteko erakundeak urteak daramatza Mundu Mailako
Gaixotze Tasa kalkulatzen, zeinak neurtzen dituen heriotza
goiztiarraren ondorioz galdutako bizitza-urteak gehi eritasunak
jota bizi izandakoak; galdutako urte osasuntsuen kopurua zenbatetsi, eta zergatiei erreparatzen die, azken finean. Bada, kausaharreman hori jotzen dugu orain biziki interesgarritzat.
Eritasun-datuak (zergatik hiltzen edo gaixotzen garen) aztertzen
direnean, analisirako zenbait kategoria estatistiko aurki daitezke.
Batetik, gaitzak eurak ditugu (minbizia, bihotzekoa, diabetesa,
depresioa, etab.); bestetik, osasun-arriskuak.
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nElikadurarekin
n
loturiko
arrisku-faktoreak
Arrisku-faktorea da gaixotasun edo lesio bat jasateko probabilitatea areagotzen duen pertsona baten edozein bereizgarri edo
esposizio. Osasun-galera arrisku horiekin lotzen dituzte OMEren
ikerketek, eta arriskuok zenbatesten dituzte. Alkohola, tabakoa
eta arteria-presio handia daude haien artean, baina elikadurafaktoreak ere bai, hau da, osasunerako arriskutsuak izan daitezkeen gure dietaren ezaugarriak.
Zer erakusten digu elikadura-arriskuen eta osasunaren
azterketak? Mundu-mailan, arazoa argi dago: The Lancet-en2
oraindik orain argitaratutako Mundu Mailako Gaixotze Tasaren
gaineko makroikerketako azkenengo datuen arabera, dieta
desegokia da gure osasunari arazo gehien sortzen dion arriskufaktorea, eta saihets daitezkeen heriotzen % 21 eragiten ditu3.
Bestela esanda: munduan hiltzen diren lau lagunetik bat dieta
desegokiaren eraginez hiltzen da, eta heriotza hori saihets liteke.
Horrez gain, ikerketaren arabera, dietak pisua hartzeko orduan
duen eragina aparte zenbatetsiko balitz, haren erantzukizuna
gure osasunari dagokionez egun uste duguna baino askoz ere
handiagoa litzateke.

2. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60692-4/fulltext
3. Ondokoaren emaitza da kopuru hori: elikadura-arrisku bakoitzaren eraginaren eta
elikadura eskasarekin lotutako arrisku haztatuen (esate baterako, arteria-presio handia)
arteko batuketa.

Hona hemen ikerketaren lehenengo ondorioa: mundu-mailan,
dieta desegokiak hiltzen gaitu, nagusiki. Are gehiago: gehien
hazten ari diren arriskuak ere elikadurarekin lotuta daudela ikusiko dugu, haien bilakaera aztertuz gero. Hala, azkenengo hiru
urteetan, % 15 handitu da sodio-kontsumo handiaren eraginez
galdutako egun osasuntsuen kopurua; % 26 gehiegizko pisuarengatik galdutakoena; eta % 31 odolean gluzemia handia izateagatik
galdutakoena. Erretzearen eta alkohola edatearen ondorioz galdutako egun osasuntsuen kopuruak, berriz, % 5 eta % 6 handitu
ziren, hurrenez hurren4. Hortaz, esandakoa: mundu-mailan, txarto
jateak bizitza-egunak lapurtzen dizkigu, eta gero eta gehiago.
Zoritxarrez, kopuru horiek ez daude sexuaren arabera bereizita,
eta oro har baino ezin ditugu aurkeztu. Halere, komenigarria da
jakitea emakumezkoak eta gizonezkoak ezberdin gaixotzen garela, eta larritasun-mailari dagokionez ere faktore ezberdinen eraginez. Aurrerago ikusiko dugun bezala, alde horiek ezberdintasun
biologikoez harago doaz, eta jatorria emakumeei gure jendartean
ematen zaien gizarte-rolean dute. Hortaz, genero-ezberdintasunak dira; hots, soziopolitikoak eta kulturalak.
Arreta Europan jarrita kalkulu bera egiten badugu, arazo bera
topatuko dugu, baina are okerrago: dieta osasungaitzarekin loturiko arriskuen eragina osasunean hiru aldiz handiagoa da bigarren arrazoi arriskutsuenak, tabako-kontsumoak, eragiten duena
baino. Tabakoak edo alkoholak osten digun egun osasuntsu
bakoitzeko, elikadura kaltegarriak hiru kentzen dizkigu.
4. Galduriko egun osasuntsuen kopuruari dagokio DALYen zifra; DALY guztien grafiko
honen kasuan, zein ehuneko dagokion arrisku bakoitzari.

01. GRAFIKOA Arriskuak eta haien eragina osasunean (EB, DALYAK 000S)

ELIKADURA-ARRISKUAK

TABAKOA

JARDUERA FISIKORIK EZA

ALKOHOLA

LANEKO
ARRISKUAK

LEGEZ
KANPOKO
DROGAK
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Mundu- eta Europa-mailako zifrak dira aipatu guztiak, baina
egoera antzekoa da Espainiako estatuan eta EAEn7. Espainiako
estatuan ere, elikadurarekin lotutako arriskuek gaixotzen gaituzte gehien.
Berriz ere8, tabakoaren eraginez galtzen dugun osasun-egun
bakoitzeko, 5 galtzen ditugu elikadura osasungaitzaren eta
hortik eratorritako arriskuen eraginez; alkohol-kontsumoaren ondorioz galdutako egun bakoitzeko, 9 galtzen ditugu
elikadura kaltegarriaren ondorioz; drogengatik galtzen dugun
egun bakoitzeko, 17 galtzen ditugu dieta txarrarengatik.
EAEn, egoera berdina da. Jakin badakigu Euskadin gaixotasun
kronikoen % 95ek lotura dutela elikadura-ohiturekin, eta elikadura faktore erabakigarria dela minbizi, diabetes, hipertentsio,
bihotzeko gaixotasun iskemiko eta obesitate kasuen % 30etik
gorako kopuruan9.

02. GRAFIKOA Osasuna murrizten duten arriskuen kuantifikazioa
Espainiako estatua (DALYtan x 100.000 biztanle)
Elikadurarekin loturiko
arriskuen guztizkoa
Elikadura-arriskuak
Gorputz-masaren
indize handia
Tabakoa
Odoleko
hipertentsioa
Hipergluzemia
Jarduera ﬁsikorik eza
Alkohola
Hiperkolesteronemia
Drogak
Ingurumen-kutsadura

Egiatan, baina, kopuru hori batez bestekoa da: ehuneko hori handiagoa da eritasun nagusien kasuan.
Laburbilduta, bai munduan bai EAEn elikadura kaltegarria da
gaixotasun-eragile eta bizitza-kalitatea galtzeko arrazoi nagusia.

nn Elikadurarekin lotutako gaixotasunak
Arazoa aztertzeko modu bat da arrisku-faktoreez hitz egitea, baina
guk gaixotasunak nozitzen ditugu. Horregatik, baliagarria da bataren eta bestearen arteko zerikusia aztertzea. Elikadura kaltegarriak
zuzeneko lotura du hurrengo eritasunekin:

›› Gehiegizko pisua edo obesitatea
›› Hortzetako txantxarra
›› Hipertentsio arteriala
›› Kolesterol-maila handia
›› Gaixotasun kardiobaskularrak
›› II motako diabetesa

5. Hitz hauek erabiliko ditugu elikadura kaltegarriarekin lotutako osasun-galerari buruz
mintzatzeko.
6. http://www.alsurdetodo.com/?p=1564
7. EAEri dagokionez, ez da aurkitu arriskuen eta egun osasuntsuen galeraren kuantifikazio
zehatzik. Kasu honetan, Estatuko datuak erabili ditugu.
8. Ostera ere, datuak orokorrak dira, hau da, ez daude sexuaren arabera bereizita.
9. http://www.deia.com/2017/10/30/sociedad/euskadi/euskadi-pone-en-marcha-un-planpara-mejorar-la-salud-a-traves-de-la-alimentacion-saludable

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Laneko arriskuak
0

Hainbeste datuk erotu egin gaitzaketen arren, interesgarria da
ikustea batez besteko datuak direla, eta, hortaz, arriskuek ezberdin
eragiten dietela gizonezkoei eta emakumezkoei; izan ere, datuek
erakusten dute elikadura txarrak eragindako osasun-galera eredua
ezberdina dela sexua zein den. Aurrerago jorratuko dugun gai
bat agertzen zaigu hemen: emakumezkoek gizonezkoek baino
bizitza luzeagoa dute, bai, baina osasun okerragoaz bizi ohi
dira. Hala, elikadura-osasun txarreko egun-kopurua5 handiagoa
da emakumeen kasuan, neurri batean luzaroagoan bizi direlako,
baina hori aurrerago ikusiko dugu. Maskulinitateari eta osasunari
dagokienez, garrantzitsua da aintzat hartzea egon badagoela maskulinitate-eredu nagusi bat (kulturalki eraikitako eskema), zeinetan
gizonezkoa, nagusiki, menderatzailea den, eta balio duen andreak
baztertzeko eta haren mende jartzeko, baita eredura egokitzen
ez diren gainerako gizonezkoak ere. Hauek dira maskulinitateeredu horren ezaugarriak: askatasun handiagoa, oldarkortasuna,
lehiakortasuna eta indarkeriazko nahiz ausarkeriazko jokabideak
arlo oso desberdinetan: ibilgailuak gidatzean, mendekotasunei
dagokienez, familia-harremanetan eta sexualitatean. Zenbait ikerketaren6 arabera, maskulinitate tradizionalarekin bat egiteak gizonezkoen osasun fisikoari dagozkien arriskuak areagotzea ekarri
ohi du, baita haien bizitza emozionala pobretzea ere. Ildo beretik,
maskulinitatearen gaineko beste ikerketa batzuek adierazten dute
lotura dagoela maskulinitatearen eta gizonezkoen zenbait osasunarazo espezifikoren artean. Beraz, nahiz eta hasiera batean paradoxa dirudien, andrazkoak batez beste gizonak baino luzaroagoan
bizitzea errealitate patriarkal beraren parte da.

›› Osteoporosia
›› Zenbait minbizi-mota
›› Depresioa eta jokabide-nahasmendu patologikoak
›› Elikadura-nahasmenduak
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03. GRAFIKOA Elikadurari esleituriko %-a

04. GRAFIKOA Elikadurari esleituriko %-a
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Zenbatets dezakegu «parte-hartze» hori? Bai; zehatz dezakegu
gaixotasun horien (edo datu fidagarriak eskuratu ditugun batzuen) zein ehuneko dagokion, zuzenean, elikadura kaltegarriari10.
Elikagaien mendeko hiru eritasun-mota handi daudela ikus
dezakegu: gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa eta minbizimota batzuk (gizonezkoen eta emakumezkoen artean aldeak
badaude ere). Hala, gaitz kardiobaskularren % 40-55 bitartean
egotz dakioke elikadura kaltegarriari, diabetesaren kasuan
% 45, eta zenbait minbiziren, urdailekoa eta kolonekoa, kasu,
% 30-40 bitartean.
Gainera, biztanleriaren heriotzaren eta osasun-galeraren tasetan
gehien eragiten duten gaixotasunetako hiru dira. Datuak gurutzatzen baditugu gaixotasun horietako bakoitzak EAEko eritasunmaila osoan duen garrantzi erlatiboarekin, hauxe ikusiko dugu:
infekzio-eritasunak ez direnen Top 5ean (bihotzeko gaixotasun
iskemikoak, beste eritasun kardiobaskular batzuk, diabetesa,
zenbait minbizi-mota, eta lepoko eta bizkarreko gaitzak), lehenengo laurak elikagaien mendekoak dira, argi eta garbi.

10. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) erakundetik hartuta daude datuak,
alegia, datu-base independente garrantzitsuenetik. Datuak iturri ofizialetatik eta argitalpen zientifikoetatik datoz, eta 120 herrialdetan ikertzaile diharduten 1.600 lagunek baino
gehiagok osatutako partzuergo batek jaso eta aztertu ditu. 300 gaixotasun eta lesio baino
gehiagori buruzko datuak dira, 188 herrialdetan bilduak, adinaren eta sexuaren arabera
bereizita, 1990etik gaur egunera arte. Antolaketa horrek hainbat garairen arteko erkaketak ahalbidetzen ditu, baita adin-taldeen eta populazioen artekoak ere. Estaturako batezbestekoak baliagarritzat joko ditugu EAErako ere, bibliografian ezerk ez baitu adierazten
alde handirik dagoenik.
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Gizonezkoen elikadura %

Gizonezkoen elikaduraz kanpokoa %

Andrazkoen elikadura %

Andrazkoen elikaduraz kanpokoa %

Aldeak alde, sexuaren arabera bereizitako datuetan eredu bera
dago.
Kopuru absolutu batzuk jarriz gero, zera ikusiko dugu: ehuneko
hauek kontuan hartuta, EAEn 101.000 pertsona (47.000 andrazko eta 53.000 gizonezko) diabetesak jota daude, eta elikadura
kaltegarriaren ondorioz izan daiteke; 150.000 lagunek (76.000
andrazko eta 74.000 gizonezko) hipertentsioa dute, eta elikadura
kaltegarriari egotz dakioke. Grafikoan ageri diren minbiziei dagokienez, orain arte esandakoari 1.000 pertsona erants geniezaioke
(350 andrazko eta 650 gizonezko), haien gaitza, estatistikoki,
elikadura kaltegarriari egotz baitakioke. Orotara, hiru gaitz
hauek baino ez batuta, EAEn milioi laurden pertsona baino
gehiago (125.000 andrazko eta 127.000 gizonezko) gaixotzen
da, eta arrisku-faktore nagusia elikadura kaltegarria izan
dute.
Soilik hiru gaitz horien heriotza-tasa kalkulatuz gero, ikusiko
dugu urtero EAEn ia 2.300 lagun hiltzen direla, eta beren
arrisku-faktore nagusia elikadura osasungaitza izan dela.
Elikadura kaltegarria birus bat balitz, alarma guztiek jo beharko
zuketen aspaldi. Kopuru hori testuinguruan ulertzeko, infekzio
bidezko heriotza bakoitzeko, elikadura kaskarrari egotz dakizkiokeen 7 daudela esan genezake; trafiko-istripuan hildako lagun
bakoitzeko, 30 pertsona hiltzen dira elikadura kaltegarriaren
ondorioz.
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05. GRAFIKOA Emakumeak >18 urte (EAE) %-tan

06. GRAFIKOA Gizonak >18 urte (EAE) %-tan
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Elikadurarekin loturiko beste gaixotasun-talde bat nabarmentzea
ere garrantzitsua da. Ez ditugu hemen jaso, eta azterketa
berezia mereziko lukete, baina ezin aipatu gabe utzi: elikadura-portaeraren nahasmenduez (EPN) ari gara. Nahasmenduok
osasun publikoko arazo larria dira, hainbat arrazoirengatik:
haien prebalentzia, larritasuna, bide kliniko luzea, betikotzeko
joera, diziplina anitzeko tratamenduaren beharra eta pazienteak
sarri ospitaleratzea. Ekar dezagun gogora anorexia edo
bulimiarengatik artaturiko pertsonak, EAEn, 1.500 baino gehiago
direla (% 95 emakumezkoak dira), 249.000 lagun arriskuan
daudela, guztiak ere 30 urtetik beherako andreak, eta gizonezko
kaltetu bakoitzeko 10 andrazko daudela.
Laburbilduta, orain arte ikusi dugu EAEko biztanleriaren osasunerako arriskurik handiena elikadurarekin loturikoa dela, eta 9
heriotzatik 1 elikadura kaltegarriari egotz diezaiokegula: 2.300
hildako baino gehiago; era berean, elikadura-faktorea garrantzi
handikoa dela hainbat gaixotasun nagusitan. Bada, hain zuzen
horiei erreparatuko diegu; elikadura kaltegarriarekin zuzenean
loturiko gaixotasun guztien artetik, hiruri erreparatuko diogu,
labur-labur: gizentasuna eta gehiegizko pisua11, diabetesa eta
nahasmendu kardiobaskularrak.

11. Lehena ez da gaixotasuntzat jotzen, baizik eta beste gaixotasun batzuekin loturiko
arrisku-faktoretzat.
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a. GIZENTASUNA ETA GEHIEGIZKO PISUA
Elikadura osasungaitzaren alde nabarienetakoa, bakarra izan
ez arren, gizentasuna eta gehiegizko pisua zein haiekin loturiko
gaixotasunak dira.
Berriz ere mundu-mailako datuetara jota, OMEren datuen
arabera, gehiegizko pisuaren eta gizentasunaren pandemia
heriotza-arriskuen arteko bosgarren faktorea da munduan. Berezko arazoaz gain, berarekin loturiko gaixotasunak ere badaude:
azken kalkuluen arabera, gizentasunari zor zaio pertsona helduen
diabetes-kasuen % 80 (generoaren arabera bereizi gabeko datuak), hipertentsio arterial kasuen % 55, eta gaixotasun koronario
kasuen % 35, eta gizentasunari eta gehiegizko pisuari zenbait
minbiziren % 41. Ikus dezakegunez, elikadura kaltegarriarekin
loturiko gaixotasunek elkarri eragiten diote, eta elkar elikatzen
dira. Zinez, amaraunaren moduko eskema batekin aldera dezakegu: bertako edozein punturen mugimenduak gainerako puntuetan eragiten du, eta mugiarazi egiten ditu. Erdi-erdian, dieta
kaltegarriak ditugu, guztien elementu komuna.
Gizentasunari buruz ari garela, Madrilgo Unibertsitate Autonomoko ikertzaile batzuek European Journal of Clinical Nutrition
agerkarian 2003an argitaratutako ikerketa batek kalkulatutakoaren arabera, Europan gutxienez 13 heriotzatik 1 lot liteke
gizentasunarekin. Ratio hori EAErako erabiliz gero, urtero gehiegizko pisuari (gorputz-masaren indizea ≥ 25) 1.600 adindunen
heriotza egotz dakizkiokeela esan genezake. Hala, hirugarren
arrazoia litzateke heriotza-arrazoi nagusien artean, soilik tumoreen eta zirkulazio-sistemako gaixotasunen atzetik.
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07. GRAFIKOA Gizentasuna eta gehiegizko pisua 6-9 urte bitarteko
umeetan (EAE)

08. GRAFIKOA Gizentasuna eta gehiegizko pisua 4-18 urte bitarteko ume
eta gazteetan (EAE)
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Era berean, hainbat ikerketaren arabera, pertsona gizenek,
andrazkoek bereziki, pisu normala duten pertsonek baino bizikalitate dezente eskasagoa dute. Beraz, osasunean duen eragina
ez da soilik bizi-itxaropen txikiagoa izatea, baizik eta bizi izandako
urteak kalitate okerragokoak izatea. Izan ere, ELGAren ikerketa
baten arabera12, aparteko 15 kilogramok % 30 areagotzen du,
gutxi gorabehera, lehenago hiltzeko arriskua.

Gizentasunaren eta gehiegizko pisuaren garrantzia EAEn
Azken datuen arabera, EAEn 3 pertsonatik 1ek gehiegizko pisua
du (% 36,7), eta % 16 gizentasunak jota dago. Administrazioak
esan ohi duenez, batezbestekoaren azpitik dago; eta egia da, baina
osasun-arazo batek biztanleriaren herenari eragitea ez da albiste
ona, inondik ere, eta ez luke inor ase behar. Sexuari dagokionez,
gizonezkoen % 47k eta andrazkoen % 27k gehiegizko pisua dute,
eta % 15,2 eta % 15,3 gizentasunak jota daude, hurrenez hurren13.
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baitan egindako azken ALADINO ikerketak14 datu kezkagarriak
dakartza: 6 eta 9 urte bitarteko haurren % 24k gehiegizko pisua
dute (sexuaren araberako alderen batekin).
Adin-tartea zabalduz gero, EAEko haurren % 16k gehiegizko
pisua dute, eta % 12k gizentasuna.
Haurren gehiegizko pisua ez da soilik oraingo arazoa, baizik
eta, bereziki, bizitza osoan arrastaka eramango duten oztopoa.
Haurren gizentasunak lehen aipatu moduko hainbat egoera
lazgarri izateko arriskua areagotzen du: helduaroan agertuko
diren gaixotasunek (II motako diabetesa, loaldiko buxatze-apnea,
hipertentsioa, dislipidemia, sindrome metabolikoa, arazo kardiobaskularrak eta, are, minbizia eta giza harremanetarako arazoak)
txikitako elikadura osasungaitzean dute jatorria15. Horri guztiari,
gainera, gaitz-mota honekin loturiko arazo psikoemozionalak
erantsi behar zaizkio.

Bilakaerak ere ez dakar ezer onik. 10 urtean baino ez, EAEn gehiegizko pisua % 33 hazi da gizonen artean, eta % 21 emakumeen
artean.
Helduen arteko gehiegizko pisua larria da, baina are larriagoa
da etorkizunari erreparatuz gero, hau da, haurren gizentasunari
eta gehiegizko pisuari erreparatzen badiegu. Naos Estrategiaren
12. https://www.oecd.org/els/health-systems/46068468.pdf

14. Nutrizioa, Jarduera Fisikoa eta Gizentasunaren aurkako prebentzioa.

13. 2011/12 ENSEko datuak EAErako.

15. http://stopalaobesidad.com/category/obesidad-infantil/
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b. DIABETESA
Frogatuta dago, inolako zalantzarik gabe, II motako diabetesa
hertsiki lotuta dagoela dieta kaltegarriarekin; zehazki, azukre
erantsi gehiegi kontsumitzearekin.
Gaixotasun honen prebalentziari buruzko ikerketak16 frogatu
du EAEko biztanleen % 10 (% 10,6, zehazki: 232.000 pertsona)
diabetesak jota daudela. Haien arteko ehuneko handi batek
(% 35) ez daki. Sexuei begira, gutxi gorabehera 130.000 gizonezkok eta 100.000 andrazkok dute diabetesa17. Aitzitik, ikerketa
hori harago doa, eta aditzera ematen du, batetik, milaka lagunek
ez dutela diabetesa, baina gaitza eduki aurreko egoeran daudela,
gaixotasuna garatzeko arrisku handiarekin –zehazki, % 6,35–, eta,
bestetik, sistema hidrokarbonatuan18 nahasmenduren bat duten
pertsonen kopurua EAEko biztanleriaren % 21,6 dela19. Orotara, 4 pertsonatik 1ek osasun-arazo larriak eragin ditzaketen
glukosa-arazoak ditu. Diabetesa ohikoagoa da gizonezkoengan
andrazkoengan baino, nahiz eta, ikusiko dugunez, konplikazioak
andrazkoentzat gizonezkoentzat baino okerragok diren eta,
ohiko tratamenduan, andrazkoek okerrago erantzuten duten.
Gainera, bi aldiz ohikoagoa da pertsona gizenengan gizenak ez
direnengan baino.
Berriz ikus dezakegu II motako diabetesak eta gainerako arriskufaktoreek elkarri eragiten diotela. Datuek erakusten dute diabetesa eta hipertentsio arteriala hertsiki loturik daudela gizentasunarekin. Bai gizentasunak bai hipertentsioak diabetesa eta
intsulinarekiko erresistentzia jasateko arriskua bikoitzen dute.
Gaitzaren ondorio negatiboei dagokienez, ia 500 pertsona
hiltzen dira, urtero, EAEn, diabetesaren eraginez (270 andrazko
eta 213 gizonezko), eta itsuen % 16 dira itsuak haren20 eraginez.
Aipatu beharreko beste datu bat da diabetesak gehiago kaltetzen duela andrazkoen osasuna gizonezkoena baino21. Andrazko diabetikoek gizonezkoek baino arrisku handiagoa dute:
zehazki, tratamendu berarekin, iktusak jotzeko % 30eko arrisku
handiagoa dute; andrazkoen I motako diabetesagatiko heriotza
% 37 handiagoa da; gaixotasun koronarioak jotzeko arriskua,
% 154 handiagoa; eta giltzurruneko gaixotasunak izatekoa % 44
handiagoa da emakumeengan gizonezkoengan baino.

Andrazkoek, era berean, intsulina-tratamenduekiko erresistentzia handiagoa dute, eta hipogluzemia sarriago pairatzen dute.
Hori gutxi balitz bezala, andrazkoa ez dago gizonezkoa bezain
ongi artatua (oro har, gaixotasun guztietan bezala), eta, bere diabetesa okerrago zainduta dagoenez, bere osasunean konplikazio
gehiago sortzen dira22.

c. GAIXOTASUN KARDIOBASKULARRAK
EAEn, andreen heriotzaren lehenengo arrazoia dira, eta gizonen
artean bigarrena (justu tumoreen atzetik); heriotza guztien % 27,
gutxi gorabehera (andrazkoen % 29 eta gizonezkoen % 25)23.
Harreman argia dago, eta sobera dokumentatua, gaixotasun
kardiobaskularren prebalentziaren eta dietarekin loturiko ohitura hauen artean:

›› Gantz aseak gehiegitan kontsumitzea.
›› Fruta, barazki eta findu gabeko laboreak gutxitan kontsumitzea.

›› Gatza gehiegitan kontsumitzea.
Gehiegizko pisua eta, bereziki, gizentasuna dira gaixotasun kardiobaskularren arrisku-faktore handienak24. Gainera, ez dago
inolako zalantzarik diabetesak gaixotasun kardiobaskularren garapenean esku hartzen duela25. Hain da horrela, ezen jatorri metabolikoko gaixotasun kardiobaskulartzat ere jo izan baita. Eskura
dugun informazioaren arabera, diabetesa izan da azken urteotan
arrisku kardiobaskular faktoreetan gehien handitu dena.
Ikus dezakegun bezala, lotuta daude gaixotasun horiek guztiak
eta arrisku erlazionatuak. Sindrome antzekoa osatzen dute, elikadura kaltegarriaren sindromea (edo, definizioa aintzat hartuta,
elkarrekin agertzen diren sintomen multzoa dira, eta koadro
patologiko jakin bati dagozkio, zeina, zenbaitetan, gaixotasun bat
baino gehiago batera izatearen ondorio den). Elikadura osasungaitzaren sindromea.

16. http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2017/osakidetza-implantara-esteano-en-toda-la-poblacion-diabetica-vasca-menor-de-18-anos-un-nuevo-sistema-demonitorizacion-de-glucosa-que-evita-pinchazos-y-mejora-la-calidad-de-vida/
17. http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/equidad_en_salud/es_def/adjuntos/
diabetes.pdf
18. Karbohidratoek eragina duten sistema metabolikoaren nahasmendu-taldea.

22. http://www.efesalud.com/la-diabetes-deteriora-mucho-mas-la-salud-de-las-mujeresque-de-los-hombres/

19. http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/
k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051917&N_
EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf

23. Heriotza-tasa EAEn Eusko Jaurlaritza, 2015.

20. Espainiako Diabetes Federazioa

25. http://www.revespcardiol.org/es/situacion-enfermedad-cardiovascular-espana-del/
articulo/13128799/

21. http://www.redgdps.org/index.php?idregistro=1043

24. http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-dieta-enfermedad-cardiovascular-13034094
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Eritasun kardiobaskularren kasuan ere andrazkoek jasaten dituzten ia gaixotasun guztiekin bezala gertatzen da: behar baino
gutxiago diagnostikatzen, tratatzen eta adierazten dira26.
Dakigunez, lehenengo heriotza-arrazoia dira andrazkoen artean,
nahiz eta, galdetuta, lau emakumetik batek baino ez du onartzen
bihotzeko gaitzak minbizia baino mehatxu handiagoa direla. Oro
har, gaixotasun kardiobaskularrak larriagoak izaten dira andrazkoen kasuan. Esate baterako, gizonezkoek % 30eko probabilitatea dute lehenengo bihotzekoak emanda hiltzeko; emakumeek,
berriz, % 50ekoa. Halaber, lehenengo infartu hori gaindituta,
gizonezkoen % 25 hurrengo urtean hilko dira; andrazkoen artean,
aldiz, kopuru hori % 38koa da.
Behar baino gutxiago diagnostikatzeari dagokionez, egia da
batzuetan sintomatologia ezberdina dela -ikerketa batzuek
agerian utzi zuten, MacSweeney-renak, adibidez-, baina hauxe
ere bada egia: andreen kasuan, sintomak gaizki ulertzen dira,
maiz, antsietate- edo estres-egoerekin lotzen direlako. AEBn
2008an27 aurkeztutako ikerketa batek ondokoa nabarmendu
zuen: gizonezko eta andrazko bat, sintoma berak izanda, lehen
mailako arreta-zerbitzura aurrenekoz joaten direnean, sexua
hartzen da kontuan, eta horren arabera interpretatzen dira
sintomak. Hala, andrazkoak adierazten badu estres-une handia
jasaten ari dela, sintomak egoera horri egozten zaizkio, gaizki
egotzi ere; gizonezkoari, ordea, zuzen diagnostikatzen zaio
eritasun kardiobaskularra, eta, ondorioz, lehenago jasotzen du
tratamendu egokia. Ikerketak aditzera emandako datuak oso
adierazgarriak dira: sintoma berak izanda, gizonezkoen % 56ri
diagnostikatu zieten gaixotasun kardiobaskularra; emakumeei,
ostera, % 15i. Horrez gain, gizonezkoen % 62 bideratu
zituzten kardiologoarengana, eta andrazkoen % 30. Azkenik,
gizonezkoen % 47ri agindu zizkieten gaitz kardiobaskularrei
aurre egiteko sendagaiak; andreei dagokienez, % 13ri baino
ez. Gainera, batzuetan, emakumeek eurek leporatzen dizkiote
estresari eritasun kardiobaskularraren sintomak, eta ez dira
medikuarenera joaten, edo geroko uzten dute, egoerak okerrera
egiten duenerako.
Andrazkoen artean gaixotasun kardiobaskularrak antzematerakoan, beste zailtasun bat ere badago: batik bat, gizonezkoak aztertzen dituzten ikerketa- eta saiakuntza-klinikoetatik lortzen da
estrategia terapeutikoen eraginkortasunaren gaineko informazio
gehiena. Oraintsu argitaratutako datu batzuek28 argi utzi dute
errealitate hori patologia kardiobaskularrei lotutako saiakuntzetan. Esate baterako, zehaztu dute aztertutako pertsonen % 44
andrazkoak zirela (kasurik onenean) hipertentsio arterialaren
gaineko ikerketetan, eta % 40, % 38 eta % 25 diabetes, iktus eta
eritasun koronarioei buruzkoetan, hurrenez hurren, gaitz horiek

26. http://www.fundaciondelcorazon.com/prensa/notas-de-prensa/2024-enfermedadcardiovascular-mujer-infradiagnosticada-infratratada-e-infrarepresentada.html
27. Espainiako Bihotz Fundazioak (FEC)
28. Circulation Cardiovascular Quality Outcomes

andrazkoengan ohikoak badira ere, gehienbat menopausia dutenetik aurrera.
Espainiako Kardiologia Elkartearen hitzetan: «Gaixotasun kardiobaskularra emakumeengan espero baino ohikoagoa eta larriagoa
da, behar baino gutxiago diagnostikatzen dugu, eta uste baino
okerrago tratatzen dugu».
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1.2 DIETA KALTEGARRIARI
LOTUTAKO GAIXOTASUN
NAGUSIEN ERAGIN
EKONOMIKOA
Orrialde batzuk atzerago hasi dugun atal honen xedea da, dela
bide batetik, dela beste batetik, elikadura kaltegarria sortzen ari
den osasun-arazoaren larritasunaz jabetzea. Ez da eragile bakarra, jakina, baina, gure aburuz, funtsezkoena da; gainera, badago
politika publikoen bitartez lantzea, orain arte ez bezala (ziur asko,
gutxien jorratu den faktorea da). Elikadura kaltegarriak osasunean duen eragin handiaren gaineko datu eta analisi gehiago
ematen jarraitze aldera, azter dezagun arazoa diruaren ikuspegitik. Hala, elikadura kaltegarriak diru-kutxa publikoetan duen
eragina uler dezagun, hona hemen Mayo Klinikak (AEB) eginiko
ikerketa baten ondorioa29: tabakismoak % 20 handitzen ditu
osasun-laguntzaren kostuak; obesitateak, berriz, % 50. Alabaina, proportzio horri jarraitu beharrean, badirudi bi eragile
horiek murrizteko politika publikoek aurkakoari jarraitzen
diotela.

esanguratsuak, eta ez da erraza bereiztea produktibitate gutxiagoko arazoa dagoen (obesitatearekin lotutako gaixotasunek
eragindako absentismo handiagoa, kasu) edo lan-diskriminazio
kasuak diren (andrazkoak izateagatik, obesitateagatik30 edo,
ziurrenik, bi arrazoiengatik).
Zailtasunak zailtasun, ikerketetatik ondoriozta daiteke obesitateak munta bereziko eragina duela norbanakoarengan nahiz
familiarengan, baita jendartean ere. Orobat, beharrezkoa da
nabarmentzea obesitatea, izaera epidemikoa duen gaitz gisa, ez
dela era homogeneoan hedatzen, baizik eta, argi eta garbi, generoaren eta gizarte-mailaren moduko faktoreek baldintzatzen
dutela. Gai horri berariazko kapitulu bat eskainiko diogu.

nn Diabetesaren kostu ekonomikoa
Diabetesari dagokionez, 400 milioi euroan zenbatetsi da zuzeneko osasun-gastua31 (orotara, 1.708 € pazienteko urtean,
tratamenduetan zein ospitaleratzeetan), eta 1.200 milioitan
zeharkakoa, honela banatuta:

›› Absentismoa = 565 milioi
nn Obesitatearen kostu ekonomikoa

›› Erretiro aurreratuak = 630 milioi

Obesitatearen eragina zenbatestea ez da gai hutsala. Zentzu
hertsian, obesitatea (edo gehiegizko pisua) ez da gaixotasuntzat
jotzen, gaixotzeko arriskutzat baizik, eta arriskuen zenbatespena
eritasunena baino zailagoa izan ohi da. Hala ere, obesitateak osasunari ekartzen dion zamaren isla dira lehen eta bigarren mailako
prebentzioan erabilitako baliabideak, baita obesitateari lotutako
gaitzen tratamenduan baliatutakoak ere. Ikuspuntu makroekonomikotik begiratuta, Obesitatea Ikertzeko Espainiako Elkartearen
(SEEDO) datuen arabera, Euskal Herriko osasun publikoak 120
milioi euro gastatzen ditu obesitateari aurre egiteko (Espainiako
estatuan osasunaren arloan pertsona bakoitzarentzat ezarritako
gastu-ratio bera erabilita); hots, Euskal Herriko osasun-gastu
osoaren ia % 8. Arazoa ikusteko beste modu bat ere badago:
haur-obesitatea duen pertsona orok pisu osasungarria duen
beste pertsona batek baino 13.000 € gehiagoko osasun-gastua
sortuko du.

›› Gizarte-gastuak = 7 milioi

Osasun-arlotik harago, beste kostu sozial garrantzitsu bat da
pertsona gizenen lan-produktibitatea murriztu egiten dela. Horren harira, ikus daiteke lanean gutxiago parte hartzen dutela eta
soldata txikiagoak dituztela. Edonola ere, banakako informazioa
erabiltzen duten ikerketek adierazten omen dute (zenbait aldagai
behin egiaztatuta) eragin horiek andrazkoengan baino ez direla
29. http://economia.elpais.com/economia/2014/12/30/actualidad/1419956861_619355.
html

nn Gaixotasun kardiobaskularren

kostu ekonomikoa

380 milioi euro ingurukoa da32, EAEn (130 € biztanle bakoitzeko), gaitz hauen osasun-laguntzaren zuzeneko kostua, eta,
2020an, % 49 handitzea eta 560 milioikoa izatea aurreikusten
da. Patologia-multzo honek barne hartzen ditu sistema zirkulatorioarekin zerikusia duten zenbait eritasun, besteak beste
kardiopatia iskemikoa (edo miokardio-infartua) eta garuneko eta
odol-hodietako gaixotasuna (edo iktusa).
Zeharkako gastuei buruz hitz egiten badugu, zuzenekoaren 380
milioi euroei 120 milioi gehitu behar dizkiegu, heriotza goiztiarrak sortutako produktibitate-galeragatik, eta beste 4 milioi patologia horiekin harremana duen gaixotze-tasagatik, eritasunen
ondoriozkoa bsentismoak barne.
30. http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0213-91112008000600001
31. http://www.fundaciondiabetes.org/upload/articulos/113/Diabetes_Cost_Crespo_2013.pdf
32. Ekonomia eta Enpresa Ikerketarako Zentroaren datuak (Cebr)
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Hiru patologiak batuta, osasun-arloko zuzeneko kostua 900
milioi eurokoa da; hau da, osasun-arloko aurrekontuaren %25
patologia jakin batzuk sendatzeko erabiltzen dugu, jatorrian
elikadura kaltegarriaren zuzeneko eragina dutenak, hain
zuzen. Elikadura-arriskuarekin zuzenean loturiko osasun-arloko
kostua ere zenbatets dezakegu; alegia, gaixotasun horietako
bakoitzak eragindako gastuaren ehunekoa dirutara ekarri, eritasun bakoitzari dagokionez zuzenean elikadura kaltegarriarekin,
eragile nagusi gisa, lotzen den ratioaren arabera. 300 milioi euro
dira. Zenbat da hori? Bada, esan dezakegu EAEn pertsona bakoitzak gutxienez 135 € gastatzen dituela urtean elikadura kaltegarriak eragiten dizkion kalteak sendatzeko (335 € familiako).
Zeharkako gastuak erantsiz gero (absentismoa eta erretiro
aurreratuak, batez ere), elikadura kaltegarria 720 milioi euro
kostatzen ari zaigu; hots, 328 € pertsona bakoitzeko (ia euro
bat egunean).

1.3 AMAITZEKO
«Zigarro bat piztea ekintza indibiduala da», «Gainera, ez
dago frogatuta tabakoaren kontsumoak gaixotzeko arriskua
areagotzen duenik». Esaldi horiek ohikoak ziren orain dela
urte batzuk; industria ekoizleak aldarrikatzen zituen, eta
administrazioek bere egiten zituzten. Alabaina, ikuspegia aldatu
egin da, eta, egun, inork ez du zalantzan jartzen esku-hartze
publikoa beharrezkoa dela kalte egiten digun kontsumo horri
aurre egiteko. Dena den, jar dezagun arreta lehenengo esaldian:
“Zigarro bat piztea ekintza indibiduala da”. Erretzeak oinarri
sistemiko, sozial, kultural edo ekonomikorik ez duela ematen du
aditzera, baina, egiatan, eduki badauka.

erostean hartutako milioika erabaki indibidual desegokiri.
Ikusi berri ditugun kopuru horien azpian epidemia bat dago
-horrela jotzen du OMEk-, eta horren azpian, berriz, egiturazko
arrazoiak, zeintzuei derrigor heldu behar zaien.
Hortaz, elikadura kaltegarria ez da arazo indibiduala, baizik
eta eragile sistemiko eta egiturazko arrazoi argiak dituen
pandemia. Elikadura-ohitura osasungarriak zabaltzeko
hezkuntza-kanpaina txikietan oinarrituriko neurri samurrek
ez dute balio arrazoi horien aurka borrokatzeko; erantzunak
politikoak eta koordinatuak izan behar dira, biztanleriaren
gehiengoari eragiten dioten bestelako egiturazko arazoetan
gertatzen den bezala. Politika publikoa behar da enpirikoki egiaztaturiko eta nazioarteko erakunde independente
guztiek salaturikoarrazoi-sorta horren aurka egiteko; politika
publiko indartsua, elikadura kaltegarria sortzen duten eragile
sozial, ekonomiko eta kulturalak aldatzeko.
Aurre egin dakioke? Bai; eta, eginez gero, emaitzarik lortuko al
da? Bai, noski. Hona hemen Finlandiako adibidea: dieta orekatu
egin da (batez ere haragiaren gantz aseen eta esnekietatik eratorritakoen kontsumoa murriztu da), biztanleen profil lipidikoa asko
hobetu da, eta kardiopatia iskemikoak eragindako heriotza-tasa
% 50 murriztu33. Finlandiako kasua erakusgarri baino erakusgarriagoa da beste herrialde batzuetarako, agerian jartzen baitu
populazioaren elikadura-ohiturak aldatu egin daitezkeela eta
aldaketa horrek osasunari mesede egiten diola.

Ez dago elikadura kaltegarria ekintza indibiduala dela
argudiatzen jarraitzerik, baldin eta 4 lagunetik ia bat
elikadurarekin zuzeneko lotura duten gaitzek jota gaixotzen
bada (eta horrek ez du inolako zalantza akademikorik). Dieta
kaltegarriaren arazoa erabaki indibidual txar batetik harago
doa: arazo sistemikoa dago, eta mota horretako arazoei politika
publikoen bidez egiten zaie aurre.
Jar dezagun beste adibide bat, zertxobait makabroa. Irudika
dezagun jendarte bat non 3 pertsonatik 1ek bere buruaz beste
egiten duen. Nork bere burua hiltzea ekintza indibiduala dela
argudia liteke, baita ezer gutxi egin litekeela ere, informaziokanpainak salbu. Askeak gara, eta «bizitzaren edertasunari»
buruzko informazio guztia daukagu. Haatik, suizidio-tasak
oinarri-oinarrizko arazo sozial batez ohartaraziko liguke, eta
beharrezkoa izango litzateke egiturazko arrazoiei aurre egitea.
Bada, gizartearen zati bat elikadura txarraren eraginez
gaixotzen bada, horren errua ezin diegu egotzi elikagaiak

33. Rodríguez Artalejo F, Guallar Castillón P, Banegas Banegas JR, Gutiérrez-Fisac JL, Rey
Calero J. The association between mortality from ischaemic heart disease and mortality
from leading chronic diseases. Eur Heart J 2000;21:1841-52.
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ELIKADURAOSASUNAREN
DESPAREKOTASUNAK
34

Orain arte emandako datuek erakusten dute elikadura-arriskua
-elikagai kaltegarriak oinarri dituen dieta- gaixotzen gaituzten
gaitz nagusien atzean dagoela, eta, urtetik urtera, egoerak
okerrera egiten duela. Baina hori ez da guztia. Datu horietako
gehienak orokorrak ziren, hots, jendartearen batez bestekoak,
baina gizartea ez da homogeneoa: mailatan banatuta dago, gero
eta gehiago, eta elikadura kaltegarriak ez die berdin eragiten
maila bakoitzeko gizarte-taldeei. Osasun-arloko desparekotasun
soziala deritzo. Euria erruz egitean lur-eremuko zati batzuk urez
bete (baxuenak, gutxien drainatutakoak) eta beste batzuk bere
horretan geratzen diren bezalaxe, elikadura kaltegarriak zeharo
blaitzen ditu gizarteko maila eta talde batzuk; beste batzuek,
aldiz, iragazgaitzak dirudite.
Ikerketek nabarmentzen dute elikadura kaltegarritik eratorritako
gaixotasunek gizarte-klase osagai argia dutela. Are gehiago:
azaldutako adibide batzuetan (eta aurrerago jarriko ditugun
beste batzuetan) ikusi bezala, gizonezkoen eta andrazkoen
osasuna ezberdina da. Arrazoiak ez dira biologikoak; oinarrian,
andrazkoek andrazko izateagatik pairatzen dituzten bizibaldintzak eta diskriminazioa daude. Esaterako, ikusiko dugu
soldata txikiagoak dituztela eta pobreziaren feminizazioak
elikaduran eragiten duela, emakumeek kalitatezko elikagaiak
kontsumitzeko baliabide urriagoak dituzten heinean.
Txosten honetan egiaztatuko dugu desparekotasun biak
gurutzatu egiten direla, eta elikadura-osasunaren arloan
benetako desparekotasun-zuloak sortzen dituztela. Elikadura
kaltegarriaren zero-guneak dira, eta andrazko pobreei edota
nagusiki andrazko pobreek eutsitako familiei dagozkie.
Jo dezagun datuetara.

34. Hemen, elikadura-osasunari buruz hitz egitean, elikadura kaltegarriak eragindako
osasun-arazoez ari gara.
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Unibertsitate-ikasketak

Horrela esanda, gauza jakina dirudi, baina komenigarria da nabarmentzea; izan ere, atal honen hasieran aipatu bezala, sarritan
oinarri zientifikorik gabeko kontakizun nagusi bat egon ohi da,
zeinaren arabera gaixotzea edota behar baino lehen hiltzea hurrengoen mende egongo liratekeen: gure herentzia genetikoa,
norberak egindako osasun-ohituren hautaketa askea (ez loditzea,
ariketa fisikoa egitea, neurriz edatea, ez erretzea, etab.) edo
osasun-arloko teknologia berrien aurkikuntza. Hala, osasuna
gizarte- eta talde-fenomenoen eraginetatik at legoke, patuaren
mende (herentziak, zoriak edo Jainkoaren asmoak zehaztuta),
edo aurreko erabaki indibidual baten ondorioa litzateke (norbera
izango litzateke bere eritasunen errudun, «bere burua zaindu ez
duelako»)36.
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goi-mailakoak

Oinarrizko hipotesia zahar samarra da, baina, tamalez, oraindik
ere defendatu, frogatu eta hedatu beharra dago: gaixotasunak ez
dira zerutik erortzen, eta ez dira ausaz banatzen, Gabonetako Loteriaren moduko zorte-kontua balira bezala; biziki eragiten diete
gure inguruko egitura sozialak, politikoak eta ekonomikoak35.

2000

Bigarren hezkuntzako
behe-mailakoak

EAEn, ondokoa adierazten dute datuek: maila sozioekonomiko
handienak dituzten pertsonek bizi-itxaropen luzeagoa ez ezik,
gaixotasun kroniko gutxiago ere badituzte, eta urte gehiago bizi
dira desgaitasunik gabe.

09. GRAFIKOA Heriotza-tasak, adinaren arabera estandarizatuta,
ikasketa-mailari eta sexuari jarraiki (tasa 100.000 biztanleko. EAE, 2009-2012)

Lehen-mailakoak

Gure iritziz, esaldi honek egoki islatzen du egoera: «Zure oraingo
osasun-egoera zein etorkizunekoa ezagutu nahi badituzu, zure
jaiotza-urtea aipatu aurretik, esan iezazkidazu zure sexua eta
posta-kodea».

Dena den, ez dago Eskoziara joan beharrik. Euskadin bertan, biziitxaropenari dagokionez alde nabarmenak daude hiri batzuetako
auzoen artean. Adibidez, Gasteizko hegoaldeko gizonezkoak Bilbo
Zaharrekoak baino 11,5 urte gehiago bizi dira, eta Gasteizko Santa
Lucia auzoko andrazkoak Bilbo Zaharrekoak baino 7 gehiago. Arrazoi guztien ondoriozko heriotza-adinaren araberako tasa estandarizatuak, ikasketa-maila eta sexua aintzat hartuta (EAE 2009-12).

Ikasketarik gabe
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Glasgow hirian, herritar pobreak aberatsak baino 30 urte
gutxiago bizi dira. Datua ez da 1850ekoa, 2016koa baizik: 54
urtekoa da gizonezko pobreen bizi-itxaropena; aberatsena,
berriz, 80koa. Ez dago andrazkoen gaineko daturik, ez direlako
hain garrantzitsuak, akaso… Eta zein da arrazoia? Ikerketaren
arabera37, dieta. Ondorioztatzen duenez, bestelako elikagaiak
eskura ezin ditzaketen pertsonak dira dieta kalitate txarreko
produktuz osatzen dutenak. Hitzez hitz: «Arazoa pobrezia da, ez
norberaren hautaketa».
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Hori guztia bizi-itxaropenari baino ez gagozkiola, hau da, gure
bizitza-egunei. Arrakala are handiagoa da adierazlea bizi-kalitatea denean, izan ere, ikusi dugun bezala, DALYen bitartez neurtu
eta kuantifika daiteke.
Osasuna, beraz, ez da modu homogeneoan banatzen. Esan iezadazu zenbat irabazten duzun eta non bizi zaren, eta zenbat urte
gutxiago biziko zaren esango dizut. Ez dago tarte handirik hemen,
baina mereziko luke jorratzea banakako erabakien ondorioz zein
neurritan jotzen gaituzten geure gaixotasunen erruduntzat,
“geure burua ez zaintzeagatik”. Alabaina, ulergarria da jendartean osasunaren ikuspegi hori gailentzea; izan ere, jaio garen
familiaren arabera, hazi garen eta bizi garen auzoaren arabera
edota izan ditugun hezkuntza-, lan- edo aisialdi-aukeren arabera
gehiago gaixotuko garela, lehenago hilko garela edo bizi-kalitate
eskasagoa izango dugula pentsatzeak ezinegona edo egonkortasun eza eragiten du, nolabait esatearren.
Hipotesi hori onartuz gero, ez da nahikoa izango norbanakoon
ohituretan eragitea edota laguntza mediko eta diagnostikorako
baliabide sofistikatuak edukitzea espero izatea, herritar ororen
osasuna hobetzeko. Osasun kolektiboan jardun behar dugu,
eta horri buruz hitz egin; edota, are hobeto, osasungintza publikoaz38. Hala, osasuna gai medikoa izan beharrean, gai sozial eta
politikoa izango litzateke, eta hori oso bestelako joko-zelaia da.
Gauza bera gertatzen da elikadurarekin, eta paragrafo bera
agertuko da dieta-ezberdintasunak aipatzen ditugunean. Mundu
guztiak ez du modu osasungarrian jaten maila berean, eta kontsumo hori ez da norbanakoaren aukera, baizik eta egiturazko
arrazoi- eta eragin-sorta baten ondorioa. Gramscik aipatu zituen
kausa-korapiloak39dira. Osasuna gure errentak zehazten duen
neurri berean, adibidez, halaxe gertatzen da gure dietarekin
ere, eta, ondorioz, karanbola batean bezala, dieta horrek eragiten dituen osasun-arazoekin ere bai. Hala, osasun publikoaren
kontzeptuarekin batera, elikadura publikoarena agertzen zaigu,
horren eraginek gainditu egiten dutelako arlo pribatua eta kolektibora jauzi egiten dutelako, politika publikoenera, alegia. Eta
politika horien betebeharra da beren jendarteetan bidezko elikaduraren alde egitea.
Osasuna edo gaixotasuna ez da, beraz, norbanakoari bakarrik
dagokion auzia. Osasun publikoaren helburua izan beharko litzateke ahalik eta pertsona gehienei ahalik eta osasunik onena
ahalbidetzea. Garrantzitsua da ez nahastea osasun publikoa eta
osasun-zerbitzuen jabetza publikoa edo osasungintza publikoa,
osasungintza pribatuarekin kontrajartzen duguna, normalean.
Funtsezkoa da kalteberatasun-egoeran dagoen biztanleria edota
osasunari kalteak ekar lekizkiokeen faktoreen eraginpean bizi
diren herritarrak antzematea, aztertzea eta horiengan jardutea.

Banksy-ren grafitia Thekla itsasontzian, Bristol (Erresuma Batua).
Iturria: visitbristol.co.uk

Oso ohikoa40 da gaixotasun gehienak “bizimoduari” egoztea
(elikadura-ohiturak, alkohol gehiegi edatea edota tabakoarekiko
mendekotasuna, adibidez)41. Baina horiek, arrazoi izan badiren
arren, ez dute benetan azaltzen osasun kolektiboaren egoera,
ezta gizarte jakin batean dauden osasun-ezberdintasunak ere.
Gaur egun, esan daiteke gizon-emakumeen hiru laurden inguruk
ez duela osasunari lotutako jokabideak askatasunez hautatzeko
aukerarik, esaterako: elikadura egokia izatea, ingurune osasungarrian bizitzea edota osasunerako kaltegarria ez den lan atsegina
edukitzea. Hala, osasuna ez du nahi duenak hautatzen, baizik eta
ahal duenak. Hala ere, herrialde gehienetako gobernuek beren
biztanleria “itotzen” jarraitzen dute, bizimoduei dagozkien gomendioak eginez.
Herrialde gehienetan egiten diren gomendioen arteko hautaketa
egin daiteke: “Ez erre, eta, errez gero, egin gutxiago; izan dieta
orekatua, jan fruta eta barazki asko; izan fisikoki aktiboa; alkohola
edaten baduzu, neurriz edan; babestu eguzkitik; izan sexu-harreman seguruak…”.
Orain dela hamarkada bat, David Gordon epidemiologo sozial
kritikoak bestelako gomendioen zerrenda egin zuen. Hona hemen zenbait adibide: “Ez izan txiroa, eta, txiroa izanez gero, utzi
izateari; ezin baduzu, ez izan txiroa luzaroan. Ez bizi gune apal eta
txiro batean, baina, halako batean biziz gero, joan beste leku batetara bizitzera. Ez jardun lan estresagarri batean, gaizki ordaindutako batean edo eskuz egin beharreko batean. Ez bizi kalitate
eskaseko etxebizitza batean, eta ez izan etxegabea”.

38. Hemendik hartuta: www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2007/09/02/73135

40. Hurrengo pragrafoak ia osorik hartu dira hemendik: www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2007/09/02/73135

39. http://www.gramsci.org.ar/1917-22/05-utopia.htm

41. Hemendik hartuta: www.upf.edu/greds-emconet/_pdf/observatoriosalud1.pdf
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Zerrenda horren bitartez, Gordonek aldarrikatu nahi izan zuen
bizimoduak ardatz hartzen dituzten gomendioen “biktima kulpabilizatzeko” edukia, baita osasunaren determinatzaile sozialen garrantzia nabarmentzeko beharra ere, horiek eragin erabakigarria
dutelako bizimodu osasungarrien ekoizpenean eta, aldi berean,
bizimodu osasungarriek ekarriko dutelako osasun ona.
Arazo eta ezberdintasun horiek sortzen dituzten kausa sozialei
osasunaren determinatzaile sozialak esan diezaiekegu. Determinatzaile sozialen atzean determinatzaile politikoak daude, eta
guztiak daude gobernuen hautu eta lehentasun politikoek baldintzatuta. Hala, botere ekonomiko eta sozialaren banaketa-desparekotasunak baldintzatzen ditu hautatutako gizarte-politikak,
eta horrek, aldi berean, eragina izango du pertsonon osasunean.
Gaur egun, badira frogak egiaztatzen dutenak negoziazio kolektiboan eta birbanaketa sozialean gaitasun handiagoko tradizio politikoa duten herrialdeak direla, aldi berean, osasun-adierazleen
hobekuntzan arrakastatsuenak.

nn Generoa
Osasunarekin eta elikadurarekin lotutako gizarteezberdintasunen artean, generoak eragiten dio pertsona-kopuru
handienari. Bella Abzug-ek zioen moduan, enplegu ona eduki
daitekeen ala ez jakiteko froga, hala nola soldata ona izateko
ala ez, osasun ona izateko ala ez, ezta dieta ona izateko ala
ez izateko froga, ez da izan behar Y kromosoma izatea ala ez
izatea. Alabaina, datuek egiaztatzen dute halaxe dela. Gizon eta
emakumeen osasuna ez da berdina, eta bestelakoa da. Hemen,
bestelakotasun hori interesatzen zaigu. Esango genuke batzuen
eta besteen osasuna ez dela berdina hainbat faktore biologiko
daudelako tartean (genetikoak, herentziazkoak, fisiologikoak…),
eta horiek zehazten dutelako haien gorputzen funtzionamendua

eta gaixotzeko arriskua; bestelakoa dela esan genezake, berriz,
bestelako baldintzapen sozialen multzoa ere badelako, emakume
eta gizonen osasunean modu ez-bidezkoan eragiten dutenak, eta
generoak azal ditzakeenak42.
Osasunari dagozkion genero-ezberdintasunez hitz egiten dugunean, maiz sortzen da auzi hau: gizarte gehienetan, emakumeak
gizonak baino urte gehiago bizi dira, eta, hala ere, gaixotasun
gehiago izaten dituzten bizitza osoan. Gertakari horri “hilkortasunaren paradoxa” deitu izan zaio. Osasunean dagoen generoezberdintasuna auzitan ipini gabe, egia da azken urteotan hainbat
ikerketak baieztapen hori ñabartu dutela; hala, txosten honetarako interesgarria den beste norabide bat zehaztu dute. Zenbait
osasun-adierazletan andrazkoek emaitza txarragoak agertzen badituzte ere, ikuspegi berri horrek emakumeen kolektibo barruko
heterogeneotasun-egoerak nabarmentzen ditu, lan-merkatuan
edota etxeko eremuan, adinean, etnian edo klase sozialean dituzten egoeren arabera43.
Ikuspegi horretatik, andreek espazio publikoan soldatapeko lanak
egiten hasi ziren unetik bertatik, lan-zama handiagoak hartu izan
dituzte berengain (lanaldi hirukoitza: etxetik kanpoko lanaldia,
alde batetik; etxeko lanak, bestetik; eta sare afektibo eta komunitarioei [familiakoak, bizilagunen artekoak…] eusteko egiten duten
ahalegina, hirugarrenik), eta jokabide ez hain osasungarriak izaten dituzte, beren osasun-egoeraren kalterako. 1997ko Osasun
Inkesta Nazionaletik abiatutako ikerketa batek erakutsi zuen
tabakismoaren prebalentzia nabarmen handiagoa zela emakume
langileen artean. Zehazki, lanean ari ziren emakumeen % 39k eta
langabeen % 41ek erretzen zuten; etxeko andreen artean, berriz,
% 20k besterik ez zuten erretzen44. Horren arabera, aurrerago
ikusiko ditugun datu batzuk finkatu egiten dira: maila herritarreko emakumeek pairatzen dituzte gehien dieta ez-osasungarriaren ondorioak.
Gehi diezaiogun horri guztiari beste osagai bat, interesgarria,
gure iritziz. Osasunarekin lotutako genero-ezberdintasunak aldatzen ari dira, genero-rolak ere aldatzen ari direlako, baina hori
ez da beti onerako. Egungo une historikoan, andrazkoak tradizioz
gizonezkoentzat gordetako eremuak eta funtzioak bereganatzen
hasi direnean, hori guztia emakumeen osasunean eragiten ari
da, eta gizonezkoen eta andrazkoen arteko osasun-arrakalaren
arrazoiak ere aldatzen ari dira. Adibidez, bibliografia ugariren
esanetan, emakumeek osasun-arazoak izan ditzakete aldi berean
soldatapeko lana (bereziki lanaldi osokoa bada) eta zaintza behar
duten seme-alabak izanez gero, amaren rola eta soldatapeko
langilearena aldi berean betetzeak eragin dezakeen estresa dela
eta. “Rol-gatazka” horrek bi betebeharrak behar bezala ez betetzearen sentsazioa sor dezake emakumeengan, bereziki lana
eta familia-bizitza uztartu ahal izateko lan-bolumena handiegia
42. http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_701_3.pdf
43. Ikus lan hauek: Verbrugge, 1989; Annandale eta Hunt, 2000; Walters et al., 2002

Iturria: www.nomerecortes.blogspot.com

44. www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_701_3.pdf
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denean. Horregatik, egoera zibila edo elkarbizitza-egoera, lanbaldintzak eta gehiegizko lan-zama horri aurre egiteko eskuragarri dauden baliabide material eta pertsonalak gakoak izango dira
uztartze horrek osasunean duen eragina moldatzeko45.
Hirugarren faktore bat ere nabarmendu nahi dugu. Itzul gaitezen
berriz, bizi-kalitatera baino, hilkortasunera, sarri argudio hori
erabiltzen baita esateko andrazkoek ez dutela hain osasun txarra,
ez dela hain kaskarra izango, hainbeste bizi direla ikusita. Bada,
hara non bizi-ohiturekin lotutako hilkortasun-desparekotasuna
ere aldatzen ari den azken urteotan. Andreen rol sozialak nabarmen aldatu dira mendebaldean, eta, hala, gizon eta emakumeen
hilkortasun-patroiak modu progresiboan parekatuz joan dira.
Espainiako estatuan, gizon eta emakumeen bizi-itxaropenaren
arteko arrakala oso nabarmena zen 80ko hamarkadan bereziki,
batez ere droga-kontsumoaren eta gizonezkoen trafiko-istripuen
ondorioz, eta handituz joan zen, gainera, 90eko hamarkadara
arte. Baina, hamarkada hartan, belaunaldi gazteagoetako gizon
eta emakumeen bizimoduen homogeneizazio mailakatuak biziitxaropenaren aldea murriztu zuen, eta gizonezkoen bizi-itxaropena lehen aldiz izan zen andrazkoena baino luzeagoa46.

2.2 OSASUN-DESPAREKOTASUNA
KLASE SOZIALAREN ONDORIOZ
Asko eta askotarikoak dira klase herritarren eta goi-mailako
klaseen artean elikadura txarrarekin lotutako desparekotasuna
egiaztatzen duten ikerketak. Desberdintasunak, gainera, ez dira
maila berekoak gizon eta emakumeen artean, eta, beraz, klase
sozialari dagozkion arrazoi sozioekonomikoen geruzari generoarena ere erantsi behar zaio. Esan genezake bi determinatzaile
sozial horietarako badagoela adostasuna.
Adibidez, ikus dezakegu EAEko emaitza on zein txarreko
osasun-gune oinarrizkoen arteko bizi-esperantzaren arrakala 10,5 urtekoa izan zela gizonezkoengan, eta 7,0 urtekoa
emakumeengan. Bizi-itxaropen txikieneko oinarrizko osasunguneak, noski, gabezia sozioekonomiko handienekoak dira47.
Halaber, pertsonen hilkortasuna beha daiteke lehen aipaturiko
beste aldagai baten arabera ere: ikasketa-maila. Ikasketarik
gabeko edo oinarrizko ikasketak dituzten klase sozialak goimailako ikasketak dituztenak baino gehiago hiltzen dira, eta aldea
handiagoa da gizonezkoen artean emakumeen artean baino
(baina komeni da gogoratzea hilkortasunari eta generoari eta
gaixotze-tasari eta generoari buruz lehen azaldutako egoera).

nn

45. http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_701_3.pdf
46. Emakumearen Osasunaren Behatokia, 2006

47. Bizi-itxaropenaren desberdintasunak EAEko osasun-gune oinarrizkoetan, 2006-2010
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nn Egoera sozioekonomikoa

eta obesitatea

Obesitateari dagokionez, azken urteotan egindako ikerketek48
nabarmen erakusten dute, oro har, obesitate-prebalentzia handiagoa dagoela maila sozioekonomiko apalagoa duten pertsonen
artean (bide batez, esan dezagun ez dagoela alderik ikerketak
herrialde garatu deiturikoetan edota garapen bidean dauenetan
egin direnean). Ikasketa-mailaren edo lanaren eta emakumeen
obesitate-prebalentziaren arteko alderantzizko lotura tinkoa
dago. Maila sozioekonomikoaren eta obesitatearen arteko alderantzizko lotura hori agertzen da baita biztanleen arteko maila
sozioekonomikoan alde txikia dagoen herrialdeetan ere, iparraldeko herrialdeetan, esaterako. Espainiako estatuan49, zenbait
ikerketak ikasketa-mailaren eta biztanleria-multzo ezberdinen
obesitate-prebalentziaren arteko alderantzizko lotura erakutsi
dute. Antzeko emaitzak lortu dira Euskal Autonomia Erkidegoan.
Ezin hobeto ikus daiteke haustura bikoitza: klase sozialarena eta
generoarena (orotara nahiz klase sozial bakoitzaren barruan).

11. GRAFIKOA Gizarte-mailaren araberako heriotza-tasa %-tan, EAEn
(adinaren arabera estandarizatuta, 2011)
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Gauza bera gertatzen da beste klase-adierazle bati erreparatzen
diogunean, ikasketa-mailari, hain zuzen.
0

Alacanteko Unibertsitateko Osasun Publikoko Ikerketa Taldeak
zuzendutako ikerketa batek agerian utzi du generoa eta klase
soziala gehiegizko pisuaren eta obesitatearen determinatzaile sozialak direla, Espainiako estatuan, klase sozial apaletako
emakumeek bi gaitzak izateko arrisku nabarmen handiagoa dutela erakutsi baitu, goragoko klase sozialetako andrazkoen aldean.
Kasu honetan, adierazle gisa lanbide-klasea hartu zen. Hala,
klase sozial apaleneko andreek osatzen dute obesitate-arrisku
handiena duen kolektiboa. Nahiz eta bi sexuetan gehiegizko pisuaren eta obesitatearen prebalentzia eskuzko lanbide-klasekoa
izan ala ez eta adinean gora egin ahala handitzen zen, aldea
askoz handiagoa zen emakumeen artean. Hala, emakumeen arteko gehiegizko pisuaren eta obesitatearen prebalentzia. Hala,
emakumezko profesional eta enpresarien arteko gehiegizko
pisu eta obesitatearen prebalentzia % 25ekoa izan zen; langileriaren artean, berriz, bikoiztu egin zen50. Ikasketa gutxiagoko
emakumeek gehiegizko pisu eta obesitate prebalentzia handiagoa dute(% 72,3) gizonezkoek baino (% 67,4); eskuzko klase
sozialeko andrazkoek eta gizonezkoek, ostera, gehiegizko pisu
eta obesitate prebalentzia handiagoa duteeskuzkoak ez diren
klase sozialetakoek baino.
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12. GRAFIKOA Erabateko desparekotasuna heriotza-tasan ikasketamailari jarraiki (heriotzak/100.000 biz)
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48. http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneoeconomico/27/27-736.pdf
49. http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneoeconomico/27/27-736.pdf
50. http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-mujeres-clases-sociales-masbajas-tienen-mas-riesgo-obesidad-estudio-20111202135053.html
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nn Egoera sozioekonomikoa eta

Egindako ikerketen arabera, lotura sendo eta irmoa dago maila
sozioekonomikoaren, hainbat adierazleren bitartez neurtua bera,
eta 2 motako diabetesaren intzidentziaren eta prebalentziaren
artean. Zehazki, Espainiako estatuko datuetarako, hezkuntzan
dauden ezberdintasunek (lehen mailako ikasketak vs. goi-mailakoak) 1,99ko Odds Ratioa (OR)51 dute 2 motako diabeteserako;
horrek esan nahi du diabetesak jotako gaixoen artean bi aldiz
aukera gehiago daudela lehen mailako ikasketak izateko goimailakoak izateko baino.

24 eta 64 urte bitarteko emakumeen talderako, gaixotasun
kardiobaskularrengatiko tasa estandarizatua, 100.000
laguneko, 14,8koa izan zen lehen mailako ikasketak zituzten
andrazkoentzat, 8,3koa lehen zikloko bigarren mailako ikasketak
zituztenentzat, 6,7koa bigarren zikloko bigarren mailako
ikasketak zituztenentzat, eta 4,5ekoa unibertsitateko ikasketak
zituztenentzat54. Hau da, ikasketarik gabeko andreek hiru
aldiz gehiago jasaten dituzte eritasun kardiobaskularrak
unibertsitateko ikasketak dituztenek baino. Gizonen kasuan,
joera bera izan zen: 38,3; 27,6; 19,6 eta 14,1 lehen mailako
ikasketak, lehen zikloko bigarren mailako ikasketak, bigarren
zikloko bigarren mailako ikasketak eta unibertsitateko ikasketak
zituztenentzat, hurrenez hurren. Hots, gaixotasuna 2,5 aldiz
gehiago ikasketak izatearen eta ez izatearen artean.

eta diabetesa

Di@betes.es52 delakoaren azterketa batek ondokoa ondorioztatu
du: biztanleriaren ikasketa-maila erabakigarria da diabetesa eta
beste gaitz kardiobaskular batzuk jasateko arriskua izateko orduan. Hala, diabetesaren eta hipertentsioaren kasuan, jasateko
arriskua bikoitza da ikasketarik gabeko biztanleen artean, aipatu
lanaren esanetan. Pertsonen adina, sexua edo pisua bera edozein
izanda ere, ikasketa gutxiago badituzte, diabetesa jasateko arriskua handiagoa da..
Era berean, azterketak erakutsi du errenta % 1 handitzeak ehuneko 0,2 murrizten duela diabetesa jasateko aukera; ehuneko
0,15 bihotzeko gaixotasunak izatekoa. Bestela esanda, errenta
txikiek urtean 55 € gehiago jasoko balituzte (gutxi gorabehera % 1en baliokidea), 4.400 laguni diabetesa izateko arriskua
murriztuko litzaieke, eta 6.500 laguni bihotzeko gaixotasunak
izatekoa; guztira, ia 11.000 pertsonak osasun hobea izango
lukete53.

gaixotasun kardiobaskularrak

Laburbilduta, ondoriozta dezakegu desparekotasunak
osasunean osasun-arriskuen berdintasunik gabeko
banaketaren ondorio direla, eta osasun-arriskuek gradiente
sozioekonomiko eta genero-gradiente garbia dutela.

Zergatik dago desparekotasuna osasunean?
Errenta-maila txikiaren eta osasun txarraren arteko lotura
argitara emandako berrehun ikerketaren baino zertxobait
gehiagoren xede izan da; ikerketok, egun, osasunari buruzko
literatura osatzen dute. Zati batean, haietako batzuen emaitzak
aurkeztu ditugu. Lotura hori azaltzeko onarturiko hipotesi
nagusia da norbanako bakoitzak jendartean duen egoera
sozioekonomikoak eragiten dituela osasunean sumaturiko
desparekotasunak. Hala, osasunean duden desparekotasunak
arrisku-faktore jakin batzuen eraginpean egoteko orduan
daudenen isla dira, eta arrisku-faktore horiek gehiago ageri dira
maila sozioekonomiko txikiagoko taldeetan. Gure kasuan, esaten
ari gara elikadura-arriskuak biziagoak eta ohikoagoak direla klase
herritarretan.

51. Odds Ratioa (OR) neurri estatistiko bat da, zeharkako azterketa epidemiologikoetan
zein kasuen eta kontrolen azterketetan erabilia, baita meta-analisietan ere. Formalki,
honela definitzen da: osasun-egoera edo gaixotasun bat biztanle-talde batean agertzeko
aukera, eta beste batean gertatzeko arriskua. Epidemiologian, alderaketa antzeko bizibaldintzak dituzten giza taldeen artean egin ohi da; alde bakarra da bata arrisku-faktore
baten eraginpean dagoela (mi) eta besteak ez duela ezaugarri hori (mo).
52. http://www.sediabetes.org/gestor/upload/rdiabetes/Estudio%20nacional%20
sobre%20diabetespdf.pdf
53. http://www.revistasice.com/CachePDF/CICE_75_43-63__709C4A5D5FE0A480CA3
5AF183C8A9148.pdf

54. www.revespcardiol.org/es/epidemiologia-las-enfermedades-cardiovasculares-mujer/
articulo/13086084/
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2.3 DESPAREKOTASUNA
OSASUNEAN ETA GENEROAN
Ondoko testua Mujeres invisibles para la medicina (Carme Valls
Llobet55) liburuaren kapitulu baten pasartea da:
«50 urteko andrazko bat emakumeen osasunerako arreta integraleko taldearen kontsultara dator; aurretik, lehen arretako bi sendagile
eta erreumatologia, traumatologia eta psikiatria sailetako hainbat
espezialistarekin izan da. Duela urte batzuk, senarra hil gutxi
batzuetan hil zitzaion, biriketako minbiziak jota, eta emakumeak
aurrera atera behar du urte batzuk lehenago ireki zuten okindegia. Bizkarreko mina eta neke handia sumatzen hasia dago, baina
bakardadeari eta egin beharreko lan eskergari egozten dizkie. Izan
ere, egunero goizeko bostetan jaikitzen da.
Pixkanaka, mina jasanezina bihurtzen ari zaio, eta familiako medikuarenena doa, zeinak analgesikoak eta lasaigarri bat errezatuko
dizkion, emakumeak diotsolako gauez ezin duela begirik bildu,
minagatik. Halere, ondoezik jarraituko du; horrez gain, gero eta
nahasiago du burua, eta horrela ezinezkoa zaio okindegiko kontuak
behar bezala egitea, beraz, gero eta zailagoa egingo zaio negozioa
aurrera ateratzea.
Seme-alabek esaten diote negozioa eta etxea saltzeko, haien ondora
bizitzera joateko, beste hiri batera, ondo zain dezaten. Andrearen
nahasmendua gero eta handiagoa da, eta oinazea eta depresiosentsazioa gero eta larriagoak, betiko auzoa, lagunak, dendak…
atzean utzi dituelako. Mina gero eta handiagoa da, eta gehienbat
eskuetan, oinetan eta bizkarrean sumatzen du, nahiz eta orain ez
duen lanik egiten. Traumatologoak, erreumatologoak eta psikiatrak
ez diote ezer arrarorik topatu probetan; hortaz, antidepresiboak,
lasaigarriak eta hipnotikoak errezetatuko dizkiote, dosi handietan.
Alabaina, pazienteak berdin jarraitzen du.
Erikortasun diferentzialaren azterketa-protokoloa aplikatuko zaio,
eta azterketa egingo diote; orduan, hiperplasia tiroideo hedatsua
aurkituko diote, hezur- eta tendoi-erreflexuen murrizketa, eta, azterketa bitartean, muskulu-mugimendu anizkoitzak.

Testuak hainbat kontutarako balio du. Adibidez, aditzera emateko
emakumeen osasuna osasun erreproduktibo gisa solilik aztertu
eta balioetsi dela, eta ikuspegi horrek emakumeen osasunari
ikuspegi integraletik heltzea eragotzi duela.
Arrisku-faktore bereizgarriak ere badira, emakumeen eta gizonen artean desberdin prebenitu edo tratatu beharko liratekeenak: patologia kardiobaskularraren eragileak, diabetes mellitus
edo obesitatea, kasu.
Lois Verbrugge-k bazioen, 1989. urtean, emakumeen osasunegoera txarrena beren egindako arriskuei eta hainbat alderdi
psikosoziali zor zaiela, esaterako, sedentarismoari, langabeziari
edo estres fisiko eta mentalari, andrazkoek bete beharreko lanaldi bikoitz edo hirukoitzak eragina, bai eta familia osoaren eta
ingurunearen zaintzaile-rolean etengabe betetzen duten lan
emozionalari.
Andreek gaixotasun kroniko gehiago dituzte, eta gehiago erabiltzen dituzte osasun-zerbitzu anbulatorioak; datu hori munduko
herrialde guztietako literaturan berretsi da, gizon eta emakumeak osasun-sistemaz berdin baliatzen diren herrialdeetako literaturan, hain zuzen. Andreak zerbitzuez gehiago baliatzen badira
ere, saiakuntza klinikoetatik baztertuak izan dira, edo ez daude
gizonak bezain ordezkatuta, eta, ondorioz, nagusiki gizonezko
biztanleriarengandik eskuraturiko datuak eta ikerketak modu
desegokian estrapolatzen dira, maiz, emakumeen arteko erabilera klinikorako. Egoera hau, 1990etik aurrera nazioarteko hainbat
foro salatzen ari direna, ez da hobetu azken urteotan: saiakuntza
klinikoetan, emakumeak % 24,6 bakarrik dira, eta generoaren
azterketa zehatza saiakuntzen % 14an besterik ez da egin.
Emakumeak hezteko erak eta kultura patriarkal nagusiak ere
eragiten dute andrazkoek, ia beti autoestimu eskasarekin, perfektuak izatea desiratzea eta amatasun-eredu idealari jarraitzea;
horrek guztiak estres mental handiko egoerak eragiten dizkie:
egiten dutenak inoiz ez ditu asetzen, beren eginkizunetan beti
frogatu behar dute gizonek baino askoz gehiago balio dutela,
sozialki onartuak izango badira, eta jendartearen eta familiaren
aldetik balioespen urria jasotzen dute egiten dituzten eginkizun
guztiei dagokienez.

Pazientea negarrez dago ia kontsulta osoan, “ezin dut gehiago”
eta “horrela ez du merezi bizitzea” esanez. Protokoloari jarraiki
egindako analitikak erakutsiko du tiroiditis autoimmunea duela,
hipotiroidismoarekin eta gehiegizko paratormonarekin. D bitaminaz
eta hormona tiroideoz tratatuta, nekea apur bat arinduko zaio,
baina mina ez. Paratiroideetako gammagrafiak agerian jarriko du
adenoma (tumore onbera) bat duela behealdeko eskuineko guruinean. Ebakuntza egin eta erauzi egingo diote; handik bi hilera, mina
ia erdia murriztuko zaio, eta buruko nahasmendua zein depresiosentsazioa guztiz desagertuko dira, emakumearen egoera aurreko
bera bada ere.»

Frogatuta dago andreek gizonek baino gaixotze-tasa handiagoa
dutela, eta, hainbat ikerketaren arabera, horretan eragina lukete,
neurri handi batean, zenbait faktore sozialek: lan-merkatuan
sartzen diren modutik eratorritakoak; estres handiagoa; eta zoriontasunik eza objektiboa, beren bizi-baldintza objektiboetatik
eratorria eta gaixotasunaren aurrean ahulezia-sentsazio handiagoa eragiten diena, kasu. Osasunean genero-isuria aztertu zuten
aurreneko ikerketetako bat 1991n56 argitaratu zen, eta aditzera
eman zuen osasun-arazo berberen aurrean ahalegin diagnostiko

55. Carme Valls Llobet, Mujeres invisibles para la medicina, Plaza y Janes (2006)

56. http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/98015/159758
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eta terapeutiko handiagoa egiten zela gizonengan andrazkoengan baino.
Frogatuta dago, era berean, determinatzaile sozioekonomikoek
eta produktiboek desberdin eragiten diotela emakumeen osasunari. Osasuna eta Generoa Txostenak (Osasun eta Kontsumo
Saila, 2006), andrazkoen bizitzaren erdiko adinei eskainiak,
zentzu horretan egoera zein den jasotzen du. Andreen osasunaren eragin bereizgarria azaltzeko faktoreak lotuta daude haiek
jasaten duten lanaldi bikoitz eta, batzuetan, hirukoitzarekin,
alegia, lan-merkatuan sartzearen eta rol ugaltzailea beren gain
hartzearen ondoriozko lanaldiarekin, rol hori ia eurek bakarrik
betetzen jarraitzen baitute, familia barruko zaintza barne57. Lana
eta familia kontziliatzeko eta erantzunkidetasuna bultzatzeko
neurriek —ia erabat emakumeek baliatzen dituzte— ez dute
oihartzun handirik izan, eta, batzuetan, txarrak izan dira haien
osasunerako, baita haien lan-bizitzarako ere58. Beste alde batetik,
gizarte-bazterkeriarekin loturiko fenomenoek, biztanleriaren
osasun-mailetan zuzeneko eragina dutenek, gehiago eragiten
diete andrazkoei gizonezkoei baino59.
Sexu-genero sistema patriarkalak rol dikotomiko berezituak
eta hierarkizatuak esleitzen dizkie gizonei eta emakumeei, sexuaren arabera, eta femeninoak maskulinoarekiko agindupeko
eta mendekotasunezko papera betetzen du. Zehazki, etxean
elikadurarekin zerikusia duena gutxiestea funtsezko eta elkarren
artean erlazionaturiko hiru dikotomia patriarkalekin lotuta dago:
maskulinoa-femeninoa, publikoa-pribatua eta lan produktiboalan erreproduktiboa.
Isuri androzentrikoak etxeko lanak gutxiesten ditu, eta ikusezin
bihurtzen, bizitzarako oinarrizkoak izan arren —janaria prestatu,
erosketak egin, jakiak dietaren aniztasuna eta oreka nutrizionala
zainduta hautatu, elikatu—; etxeko lan horiek femeninotzat
jotzen dira, nagusiki emakumeek betetzen dituzte60, eta
mendebaldeko begiradak gutxietsi egiten ditu. Lan patriarkalaren
sexuaren araberako banaketan, merkatuan ordaindutako lana
besterik ez da jotzen benetan «produktibotzat», eta lehentasunez
gizonei esleitzen zaie; emakumeak, berriz, ikusezin bihurturiko
eginkizunez arduratzen dira, hots, «ez-emankortzat» jotzen
diren horietaz. Etxearekin loturiko guztiari balioa kentzen zaio,
femeninotzat jotzen denez gero, bertan bizitzarako funtsezko eta
behar-beharrezko jarduerak garatu arren.
Isuri androzentriko honek presio kultural eta materialak ekarri
ditu berekin, norbanakook etxeko elikadura baztertzeko eta industriala bihurtzeko. Etxean eta zaintzan lana ez banatzeak eragin du emakumeek denbora gutxiago eskaintzea elikadurarekin

57. http://si.easp.es/GYS/Productos.aspx
58. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1449831/

loturiko eginkizunei, haiek banatu beharrean. Hori posible izan
da etxetresna elektrikoei esker eta elikadura bera aldatu egin
delako, hau da, izoztua, prefabrikatua, berehalakoa eta industrializatua bilakatu delako.
EAEn, jendarte gehienetan bezala, andreek gizonek baino biziitxaropen luzeagoa dute; alabaina, aldi berean, gaixotze-tasa eta
desgaitasun handiagoak izaten dituzte bizitzan, funtsean bizi-baldintza kaskarragoekin lotuta (Bacigalupe eta Martín, 2007). Komeni da nabarmentzea, halaber, emakumeen kolektiboa ez dela
homogeneoa eta, hortaz, kontuan hartu behar direla, generoaz
gain, egoera sozioekonomikoarekin loturiko beste aldagai batzuk
(Borrell et al. 2004). Datuek nabarmendu beharreko beste kontu
bat ere erakusten dute, osasunean genero-desparekotasuna
sendotzen duena. Espero zitekeen moduan, adinean gora egin
ahala osasunak okerrera egiten du, are gehiago emakumeengan.
Esanguratsua da sexuaren araberako osasun-desberdintasunak
ia bizitza osoan irauten dutela beren horretan estatistikoki. Hau
da, 25 urtetik beherako pertsonek ere badituzte osasun-desberdintasun horiek. Beste kontu bat da, begien bistakoa hau ere,
klase sozialean behera egin ahala osasun txarrak okerrera egiten
duela, eta gizon eta emakumeen arteko desberdintasuna handitu
egiten dela klase herritarretan.
Jarraian, adibide landuenetako batzuk dakarkigu, gaia hobeto
irudikatu ahal izateko eta gaiaren beraren adierazgarri, are gehiago antzemateko azterketa-mota hauek, zeharo nahitaezkoak,
ez daudela. Genero-isuria osasun-sistema osoan txertatzen da,
baita elikadura-sisteman ere.
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59. http://apsredes.org/wp-content/uploads/2014/08/laSaludYSusDeterminantes.pdf
60. www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/121/Por_una_recampesinizacion_ecofeminista_M_Soler_Montiel_D_Perez_Neira.pdf
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nn Gaixotasun kardiobaskularrak
Kardiopatia iskemikoaren (KI) arloko ikerketak genero-ikuspegidun ikerketan izan daitezkeen osagarrien adibide argigarria
ematen du. KIren arloko ikerketak zein osasun-arretak neurri
handi batean zehaztu duten ezaugarrietako bat da hainbat urtez
gizonei lotutako patologiatzat joa izan dela.
Alabaina, emaitzak sexuaren arabera bereizita aztertzen hasi
zirenean, uste hori dezente aldatu zen. Azterketa estratifikatuta,
jakin ahal izan zuten, miokardio-infartuak emakumeengan urriagoak baziren ere, hilgarritasun-tasa handiagoa zela haiengan61.
Egiaztatu zen emakumeek miokardio-infartua zaharragoak direnean pairatzen dutela, komorbilitate62 handiagoa izaten dutela,
osasun-arreta egoera larriagoan daudenean jasotzen dutela, eta
arrisku-faktoreen banaketa oso bestelakoa dutela gizonezkoenaren aldean.
Horrez gain, gizonezkoen ezaugarrietan oinarrituta «tipikotzat»
jotzen diren seinaleak eta sintomak urriagoak dira emakumeengan. Arazo koronarioen antzekoak oinarri, emakumeak etxera
bidaltzen dituzte; gizonezkoei, ordea, by-pass koronarioa egiten
zaie. Hori dela eta, 1991n, Bernardine Healy-k Yentl sindromea
definitu zuen, eta ironiaz esan emakumeek gizonen itxura izan
beha zutela haien tratu bera jaso ahal izateko. Egiaztatu zen
emakumeek birbaskularizazio-tratamendu gutxiago jasotzen
dituztela, zailtasun handiagoak dituztela diagnostiko zuzena jasotzeko, gutxiagotan sartzen direla ZIUn, eta bihotz-kateterismo
gutxiago egiten zaiela.

nn Edoskitzea eta amatasuna
Emakumeei erreparatzen diete nutrizioaren eta elikaduraren
arloko azterketa eta programa gehienek, haurren osasunaren
oinarrizko osagarri direla iritzita. Ugalketa-funtzioa betetzen
duten heinean, haiengan jartzen da arreta bai haurdunaldian bai
edoskitze-aldian, une horietan haurrek energia eta mantenugai
jakin batzuk behar dituztelako. Horrexegatik, eta kontuan hartuta
bitarte intergenesiko63 motzak, seme-alaben zaintza intentsiboa
(ugalketa soziala) eta elikadura desegokia, andrazkoen kolektiboa arrisku handieneko taldeetako bat da. Hori positibotzat jo
liteke; alta, emakumezko hainbat ikertzailek zera ohartarazi dute:
andreek batez ere ugalketa-funtzioa ezaugarri dutela (ama gisa)
pentsatzearen ondorioz, osasunaren eta nutrizioaren arloko
61. http://www.revespcardiol.org/es/epidemiologia-cardiopatia-isquemicaespana-estimacion/articulo/13029694/ y http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJM200007063430102
62. Komorbilitatea, edo morbilitate asoziatua, erabiltzen da deskribatzeko pertsona berarengan gertatzen diren nahasmendu edo gaixotasun bi edo gehiago deskribatzeko. Gerta
daitezke aldi berean edo bata bestearen atzetik.
63. Epealdi intergenesikoa da seme edo alaba bat jaiotzen denetik hurrengo haurdunaldira
bitarteko denbora-tartea.

profesionalek ama diren emakumeen nutrizio-egoera ikertu dute
ia soilik ugalketa-prozesuaren une zehatz batzuetan, eta ez dira
konturatu ikuspegi horrek arreta desbidera dezakeela diskriminazioa eta desabantaila ekar ditzaketen bestelako osagaietatik.
Emakumeen identitatea amatasunean ardaztuta eraiki da, eta
«besteentzako gizaki»64 gisa hartuak izan dira; horrek ondorioak
izan ditzake autoestimuan, jendarteak ematen dien balioan,
erabakiak hartzeko eta haien gorputzean bertan jarduteko gaitasunean, bai eta haien bizitzan eta osasunean ere, elikadura barne.
Emakumea da, batez ere, besteak elikatzen dituena, eta emakumeen identitatearen gaineko ikuspegi horrek zalantzan jartzen
du andreek beren ongizatea zaintzeko aukera duten.
Aurrekotik ondorioztatzen denez, emakumearen osasuna ugalketaren eta amatasunaren arlora mugatzeko joera orokortuari
aurre egin behar zaio. Tesi horren adibide on bat Andaluzian 2
motako diabetesaren inguruan eginiko ikerketa baten emaitzetan
dugu, bi gizarte-baldintzatzaile aztertu ostean: klase soziala eta
generoa. Emaitzak adierazten du, lehenago ikusi dugun moduan,
klase herritarrek sarriago pairatzen dutela diabetesa goi-mailako
klaseek baino, baina alde hori are handiagoa da emakumeen
kasuan. Izan ere, klase herritarretako emakumeek klase bereko
gizonezkoek baino hiru aldiz gehiago nozitzen dute diabetesa.
Ikertzaileen azalpenak65 hauxe azpimarratzen du: «Diru-sarrera
ekonomikoak izateak norberaren eta familia-mailako erabaki asko
baldintzatzen ditu, batez ere gizarte-eredu kapitalistan, zeinetan
ondasun eta zerbitzu gehienak eskuratu ahal izatea hertsiki lotuta dagoen egoera ekonomikoarekin. Obesitatea eta 2 motako
diabetesa izateko arriskua hilaren amaierara heltzeko zailtasunak
dituzten emakumeengan bakarrik agertzeko arrazoia izan daiteke andreek, oro har, ardura handiagoa hartzen dutela beren gain
gizonek baino, etxeko gastuak planifikatzeko eta egiteko orduan.
Rol horren eta gizarteak esleitzen dien generoaren ondorioz,
etxean egon litezkeen zailtasun ekonomikoak zehatzago ebaluatu
eta zuzenean sumatuko lituzkete, eta, hortaz, gehiago pairatuko
lituzkete familia-nukleoko kideentzako edo haientzako (bakarrik
bizi direnen kasuan) beharrezkoak diren elikagaiak (beste ondasun eta zerbitzu batzuen artean) erosteko aukerei lotutako ezjakintasunaren ondorioak.
Espainiako estatuan, pobretasun-arriskua handiagoa da emakumeentzat gizonezkoentzat baino. Genero-desparekotasuna
osasuna arriskuan izateko beste egoera batzuen adierazpen
izan liteke, egoera eratorriak lan-karga bikoitzetatik (etxean,
seme-alaben eta adinekoen zaintza gehi gainerako etxeko lanak;
eta etxetik kanpoko lana), erabakiak hartzeko orduan mendeko
izatetik, lan-ezegonkortasun handiagoagatik, eta beren burua
zaintzeko jendarteak agertzen dien babes urriagoagatik, bereziki

64. dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/bitstream/handle/231104/544/Construccion%20del%20rol%20de%20maternidad.pdf;jsessionid=E17B676A4FC0D01F594716
F0820366A2?sequence=1
65. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112009000500012
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bakarrik bizi diren emakumeen kasuan. Faktore horiek, besteak
beste, haien elikadura modu negatiboan baldintza dezakete, bai
eta ariketa fisikoa egiteko aukerak mugatu ere, obesitatea eta 2
motako diabetesa jasateko arriskua handituta. Litekeena da hilaren amaierara heltzeko zailtasunak dituzten emakumeengan 2
motako diabetesaren prebalentzia eta arriskua handiagoa izatea,
neurri batean zainketa desberdinak jaso izanaren ondorioz».

nn 2 motako diabetesa
Gaixotasun honen prebalentzia handia da 40 urtetik gorako
emakumeengan, eta kasu askotan obesitatearekin lotuta egoten
da, zeinak, ikusi dugun moduan, genero-isuri nabarmena duen,
bereziki klase herritarrei dagokienez. Diabetesa emakumeen
gaixotasuna da, baina gizonengan ikertu da, besterik ez.

nn Elikadura-portaeraren

nahasmenduak (EPN)

Genero- eta elikadura-azterketen atal klasikoa, nahiz eta
orrialde hauetan saiatu garen islatzen generoak, gizartedeterminatzaile gisa, zenbateraino eragiten dion elikadura
osasungaitz osoari, ez soilik anorexiari, bulimiari edo bien forma
mistoei. Jakina da andrazkoek gizonezkoek baino sarriago
garatzen dituztela elikadura-portaeraren nahasmenduak, eta
genero femeninoa, oro har, arrisku-faktore garrantzitsutzat
jotzen da nahasmendu-mota horietarako. Azkeneko ikerketek
ohartarazi dute kasuak ugaritzen ari direla, bereziki nerabeen
eta emakume gazteen artean. Talde horietan, prebalentzia % 1-4
bitartekoa da, 10-20:1eko emakume/gizon ratioaz, nahiz eta
gaixotasuntzat jotzeko irizpideak betetzen ez dituzten jarrera
anorexikoak askoz ugariagoak diren. Elikadura-nahasmenduak
dituzten emakumezko pazienteek item altuenekin puntuatzen
dute feminitate-eskalan. Patologia gutxik dute nabarmenago
andrazkoaren idealaren gaineko presio kulturalaren arrastoa.
Inork ez du zalantzan jartzen hedabideek zabaltzen dituzten
mezuak garrantzitsuak direla epidemia honen garapenean, talka
eragiten baitute emakumeen gorputzari buruzko perfekzioeskakizunaren (eredu estetiko jakin batzuen arabera) eta ideal
horretatik beti urrun dagoen errealitatearen pertzepzioaren
artean. Agerian jartzea aurrerapausoa da, baina emakumeak
ez dira soilik gaixotasunaren protagonista gisa agertu behar,
ahalbidetu egin behar zaie beren errealitatearen aldaketan
kudeatzaile izatea. Ikerketa-xede barik aldaketa-subjektu izanik,
jakiak elikagaiez ez ezik, esangurez ere badaude osatuta.
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Elikatzea ez da ekintza fisiologiko hutsa, baizik eta (batez ere)
soziala, eta elikagaiak ez dira jaten soilik gorputz barneko prozesu
metabolikoen bidez, baita ingurune soziokulturalak sorturiko
gorputzaz kanpoko irudikapenen bidez ere. EPNen kasuan,
nabarmena da, baina azterketa horrek berak elikadura osorako
balio du. Genero-ikuspegiek anorexia eta bulimia nerbiosoa
jotzen dituzte jendarte patriarkalean, non gizonak diren jaun eta
jabe, emakumeen estatusa eskasagoa izatearen eta haiek objektu
gisa erabiltzearen ondoriotzat. Elikadura-jardunbideen eta
gorputzaren gaineko ideiek gizon eta emakumeen arteko botereeta mendekotasun-harremanak islatzen dituzte.
Bitxia bada ere, egun anorexia eta bulimia arazo mentalen baitan
sartzen dira, nagusiki jatorri psikologikoa dutela iritzita; obesitatea, aldiz, gaixotasun metabolikotzat jotzen da. Halere, obesitatea
ere, kasu askotan, nahasmendu soziokultural, ekonomiko eta
generokotzat jo daiteke.

nn Dieta mediterraneoa
Osasuneko genero-isuriaren beste adibide klasiko bat dieta mediterraneoa da. Kontzeptua Ancel Keys iparramerikarrak garatu
zuen, 25 urtez zazpi herrialdetan gaixotasun koronarioak aztertuta. Mediterranian way izena eman zioten osasun kardiobaskularra hobetzen zuela ikusi zuten bizimoduari (jatordu arinak, ariketa fisikoa, fruta nahiz barazki ugari eta animalia-jatorriko elikagai
gutxi). Mediterranian way, ondoren, Meditarranian style bihurtu
zen, eta hori Dieta Mediterraneo. Azterketa eta osteko ondorioak zehatzak ote ziren ala ez alde batera utzita, nabarmendu
beharra dago Keysen ikerketak 13.000 lagunen baino gehiagoren
datuak jaso zituela, baina guztiak gizonezkoak zirela66.

66. www.nutricionclinica.sld.cu/Patrimonio/AncelKeys.htm
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Orain arte ikusi dugu dieta osasungaitza oso garrantzizko
arrisku-faktorea dela osasunerako, gaixotzen gaituzten eritasun
nagusietako asko dieta osasungaitz horrekin lotuta daudela, eta,
era berean, gaixotze-gradiente garbia dagoela klase sozialaren
eta generoaren arabera. Baina zer gertatzen ari da gure elikadurarekin hori horrela izateko? Zer dago gure egungo dietan gu
honenbeste gaixotzeko eta osasun-galeraren tasak hain eskandalagarriak izateko? Nola bihurtu da elikadura gure osasunerako
arriskurik handiena?
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01
ELIKADURA
BILAKAERAK

Gizakia gizaki denetik, elikadura-ereduak etengabe bilakatu izan
dira. Horren adibide, hona hemen zer-nolako bilakaera izan duen
kontsumoan gure dietan, egun, ugarienetakoa den osagaietako
batek: azukreak.
Historian izandako elikadura-bilakaeren baitan, azken hamarkadotan bizitzen ari garenaren hainbat ezaugarrik paregabea
egiten dute; bi dira bereizgarri garrantzitsuenak: zein azkar
aldatzen ari den, beste garai historiko batzuekin alderatuta
(pentsa dezagun, esate baterako, ehiztari-biltzaile izatetik nekazaritzarako jauzia milaka urteren buruan gauzatu zela), eta zein
biztanle-kopuru handiari eragiten dion. Faktore horiek are larriagoak bihurtzen dituzte egungo elikadura-bilakaeraren ondorioak.
Zentzu horretan, gure dietaren ondorioak osasunean belaunaldi
bakarrean ikus daitezke dagoeneko, lehen inoiz ez bezala.

14. GRAFIKOA Azukre-kontsumoaren bilakaera Erresuma Batuan
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2. KAPITULUA. GAIXOTZEN GAITUEN ELIKADURA

1.1 ZERTAN DATZA EGUNGO
BILAKAERA?
Elikadura-bilakaeraz hitz egitean, elikaduran izandako aldaketen
sekuentzia batez ari gara (bai aldaketa kuantitatiboak bai kualitatiboak), aldaketa ekonomiko, sozial eta demografikoekin lotuak
eurak.
Jarraian xeheago aztertuko dugun arren, egungo bilakaeraren
laburpenetako bat da dieta tradizionalak azkar ordezkatu direla
energia-dentsitate handiagoko beste batzuekin, hau da, jakietan
gantz gehiago (nagusiki animalia-jatorrikoa) eta azukre erantsi
gehiago dituztenekin, eta, horrekin batera, gutxiago jaten ditugu
karbohidrato konplexuak eta zuntzezkoak. Bestela esanda: haragi
gehiago jaten dugu, azukreen kontsumoa handiagoa da, baita
gantzaren eta landare-olioaren kantitatea ere, eta elikagai findu
eta prozesatuen kontsumoa nabarmen hazi da. Horrez gain, lekaleak eta aleak, elikadura-piramidearen oinarrizko jakiak, askoz
gutxiago jaten dira egun. Hori guztia gure osasunari eragiten ari
zaio.
Badirudi bilakaera kontzeptuak dieta-aldaketa «berezko» edo
gorabeheratsua esan nahi duela; benetan, ordea, bektore eragile oso argien bidez bideraturiko eta beharturiko aldaketa da.
Bilakaera baino, elikadura-katearen gaineko boterea bere egin
duenak marrazturiko bidea da, aipatu eragileei etekin ekonomiko
handiagoa emango dieten dietetara jo dezagun, osasungaitz baino osasungaitzagoak izan arren.

1.2 GLOBESITATEA
Elikadura-bilakaeraz batera, bilakaera epidemiologikoaz hitz egin
behar da, zeinak heriotza-tasa infekziosoaren murrizketa eta
ez-infekziosoaren hazkuntza biltzen dituen. Espainiako estatuan,
murrizketa eta hazkuntza horiek, aldi berean, 1945ean gertatu
ziren, birus edo bakterioekin lotu gabeko gaixotasunak haiekin
loturikoak baino gehiago izan zirenean. Bilakaera epidemiologikoak arrazoi ugari ditu, eta guztiak ez dira txarrak (hobekuntza
higieniko-sanitarioak, txertoak, antibiotikoak, etab.), baina saihetsezina da bilakaera bien arteko paralelismoa egitea, jarraian
ikusiko dugun moduan. Dietaren osaeran izaten diren aldaketek
berekin dakarte (lehenengo etapan), jendarte batean kapitalismoak eta nekazaritzako iraultza berdeak aurrera egiten duten
neurrian, elikaduran balizko garestitze eta gabeziak egotetik
elikadura-osasun indize hobeak izatera igarotzea. Halere, hasieran baino ez da gertatzen hori. Indar horiek finkatu ahala, dietak
azkar asko desorekatzen dira, eta jaki prozesatuak (elikagai kritiko ugarikoak) bihurtzen dira elikaduraren oinarri, bereziki klase
herritarren elikadurarena; orduan, biztanleen osasun-egoerak
okerrera egiten du, eta obesitatearen, diabetesaren eta gaixotasun kardiobaskularren mailak, besteak beste, handitu egiten dira.
Elikadura-bilakaera hauek testuinguru historiko bakoitzeko
berezko dinamiken ondorio dira; gure kasuan, kapitalismoaren
egungo egoerakoena. Literatura askok aztertu izan du nola baldintzatzen duen kapitalismoaren egungo faseak zer eta zelan
jaten dugun, bai eta horrek gore osasunean dituen ondorio txarrak ere. Hona hemen interesgarri deritzegun bi ideia:
1. Zenbat eta globalizazio handiagoa, orduan eta elikadura
osasungaitzagoa
2. Zenbat eta iraultza berde sendoagoa, orduan eta elikadura osasungaitzagoa

1. Herrialde-multzo bateko globalizazio ekonomiko maila
kuantifikatu, eta elikadura txarrarekin loturiko gaixotasunen
mailarekin aldera daiteke (denbora-tarte estatistikoki esanguratsuetan), obesitate-indizearekin, kasu. Azterketa horien
emaitzek ondorio garbi eta kezkagarria erakusten dute: zenbat
eta globalizazio handiagoa, orduan eta obesitate gehiago.
Zehazki, globalizazio-indizearen desbideratze-maila estandar67 bakoitzeko, obesitate-indizea % 20 handitzen da, eta
energiaren eta gantzen kontsumoa % 6 eta % 16, hurrenez
hurren. Datu absolutuetan, desbideratze-maila bakoitzak
biztanleria obesoaren % 3,66ko hazkuntza dakar, eta behar
67. Desbideratze estandarra (DS/DE), edo desbideratze tipikoa, estatistikaren esparruko
sakabanatze-neurri bat da, eta erakusten digu datu-banaketa batean batezbestekoaren
balio zehatzek zenbat urruntzeko joera duten. Zehazki, desbideratze estandarren karratua
da «puntu bakoitzaren distantziaren karratuaren batezbestekoa batezbestekoari dagokionez». Datu-multzo baten desbideratze estandarraren bidez neurtzen da zenbat desbideratzen diren datuak beren batezbestekotik. Neurri hau ibilbidea baino egonkorragoa da,
eta aintzat hartzen du datu bakoitzaren balioa.

41

baino 237,8 kcal eta 25,8 g gantz gehiago kontsumitzea.
Goazen apur bat harago: globalizazio-maila elikaduran esku
hartzen duten haren mikromekanismo sozial batzuetan ale
dezakegu. Kasu honetan, hainbat osagai bereizita aztertzen
dira: jakien prezioa, berdintasunik eza errentan, emakumeak
lan-merkatuan sartu izana edo urbanizazio-maila. Denek dute
zuzeneko korrelazioa berekin loturiko biztanlerien obesitatemailarekin eta energia- zein gantz-kontsumo mailarekin.
Era berean, globalizazioaren alderdi ekonomiko hutsak globalizazio sozial eta kultural delakoan bildutako beste batzuetatik
bereiz ditzakegu. Datuek dioskute, kontrakoa espero bazitekeen ere, kapitalismoaren alderdi sozial eta kulturalek eragiten
dutela gehien gure dieta izaten ari den bilakaeran. Esate baterako, obesitatearen eta kalorien zein gantzaren gehiegizko
kontsumoaren hazkuntzan gehien eragiten duen aldagaia
(aurretik aipatu bost horien artean), jendarteak kapitalismo
patriarkalean aurrera egin ahala, lan-merkatuan dauden
andrazkoen ehunekoa da. Zehatz-mehatz, desbideratze
estandarreko unitate bakoitzak obesitate-indizeen % 2,1eko
hazkuntza dakar, eta behar baino 165 kcal eta 13,5 g gantz
gehiago kontsumitzea. Hori guztia hertsiki lotuta dago jendarte patriarkaletan emakumeei esleituriko rolarekin, gizon eta
emakumeen arteko denboraren erabileren banaketarekin, eta
eginkizun jakin batzuk andreei esleitzearekin (bereziki ugalketarekin eta zaintzarekin zerikusia duten guztiak, eta, horien
barnean, elikadurarekin lotuak).
2. Lurralde batean iraultza berdean oinarrituriko nekazaritzaeta abeltzaintza-ekoizpen sistema finkatzen eta hedatzen den
neurrian, malnutrizioa ere hedatzen da, itxuraz aldatu arren.
Nahiz eta hasiera batean elikagaiak ez izan hain garestiak eta
azpinutrizio-indizeak hobetu, denbora gutxian mikroelikagaien gabezia (dentsitate eta aniztasun nutritibo urriagoa) eta
obesitatea zein gehiegizko pisua (elikagai osasungaitz gehiegi)
azaltzen dira; hala, azken emaitza da malnutrizioa hazi egiten
dela.
Iraultza berdetik eratorritako jaki prozesatu gehiagok, biztanleko, ez dakar elikadura hobea; datuek, hain zuzen, kontrakoa
adierazten dute. Hainbat ikerketak iraultza berdeak elikaduran eragiten dituen ondorioak aztertu dituzte68. Adibidez,
1970etik, zereal batzuen (arroza edo garia) prezioa jaitsi egin
da, mikroelikagai ugaridun jakien (barazkiak eta lekaleak, kasu)
prezioarekin alderatuta. Horren arrazoia, ziurrenik, labore
batzuetarako diru-irabazi handiagoak dira, beste labore batzuen kaltetan, bai eta lurra haiei bideratzearen ondoriozko
birbanaketa ere. Datu orokorrek (zehatz-mehatz ikusiko ditugu azterketa honen amaieran) erakusten dute mikroelikagai
ugaridun jakiak garestixeagoak (eta kasu batzuetan zeharo
garestiagoak) bihurtu direla, batez ere klase herritarrentzat
eta diru-sarrera urriagoak dituztenentzat. Iraultza berdeak
landan bultzaturiko ordezkapen-ondorioek kaloria ugariko
dieta gehiago egotea eragin dute, baina mikroelikagaiei da68. https://core.ac.uk/download/files/153/6257689.pdf

gokienez ez hain askotarikoak eta ugariak. Beste alde batetik,
giza energiaren gastua murriztu egiten denez, biztanleriak
nekazaritzako eskuzko eskulanean jardutetik energia gutxiago
eskatzen duten nekazaritzaz besteko jarduerak egitera igaro
ahala, uneren batean energia gehiago kontsumitzeak kaloria
gehiegi jatera eramaten du, eta horren ondorio dira gehiegizko
pisua eta obesitatea.
Hau guztia ikusteko modu grafiko bat da malnutrizio-motaren
bilakaera behatzea, nekazaritzako produktibitateak (iraultza
berdearen adierazleetako bat) aurrera egin ahala69.

15. GRAFIKOA Malnutrizioaren eta nekazaritza-produktibitatearen
arteko lotura
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69. http://www.fao.org/fileadmin/templates/esa/Papers_and_documents/WP_13-02_Gomez_et_al.pdf
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1.3 ELIKADURA-BILAKAERAK
EUSKADIN
Euskadin ere badago fenomeno hau; hain zuzen, adibide onenetakoa da, bertako azken urteotako historiarengatik70. Gure dieta
aldatu egin da (eta aldarazia izan da), eta guregan eragiten duten
indar eragileak aurretik aipatu berak dira (zehatzago aztertuko
ditugu gure lurraldean elikadura osasungaitza izateko arrazoiei
xeheago erreparatzen diegunean). Oraingoz, aldaketa hori azaldu
besterik ez dugu egingo.
Esate baterako, 1964ko batez besteko dieta71 eta egungoa alderatuta, zereal, ortuari eta lekadunen kontsumoa izugarri murriztu
da; azukreena, haragiarena eta esnekiena, aldiz, nabarmen handitu. Txosten honen xedea izan ez arren, nabarmendu beharra dago
datu horiek Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) laguntza-,
sustapen- eta apustu-motarekin alderatuta, bai eta produktumotaren liberalizazio komertzial mailarekin ere, berdin-berdinak
direla.

70. Estatuan, Frankismoan, egungo AEB erako abeltzaintza sortu izanari buruzko azterketa
71. Espainiako estaturako datuak

1.4 KATEGORIA ESTATISTIKO
GALDUA: ELIKAGAI
PROZESATUAK
2005. urtean, Thailandiako Ekonomia Ministerioak Mama Noddle
Index abiatu zuen, herrialdeko narriadura ekonomikoa neurtzeko
eta, horrela, 1997koaren moduko krisiak saihesteko. Indizeak
Mama markako noodles-en kontsumoa neurtzen du (herrialdeko
markarik garrantzitsuena da). Kalkulatzen da, indizea % 15en
balioa baino handiagoa bada, biztanleria-masa handiak ezin duela
eskuratu kalitatezko oinarrizko elikadura, eta berehalako fideoak
besterik ez duela kontsumitzen72. Pasadizo honek bide ematen
digu elikagai prozesatuei eta elikadura-osasunari esleitzen zaien
(baita gobernu-mailan ere) garrantziaz aritzeko; horrenbesteko
garrantzia, ezen adierazle gisa erabil daitezkeen.

72. http://www.eldiario.es/consumoclaro/comer/noodles-fideos-chinos-instantaneosyatekomo_0_502899979.html
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02
ELIKAGAI
PROZESATUAK:
GANTZ GEHIAGO,
GATZ GEHIAGO,
AZUKRE GEHIAGO

Azter dezakegu, orain arte bezalaxe, dieta-aldaketa prozesatu
gabeko elikagaiei dagokienez (elikadura-lehengaiak izenekoak,
modu argigarrian), baina horrek oso gutxi esango digu elikadurakontsumoaren bilakaeraz eta horrek osasunean izan duen
eraginaz. Ia ez dugu elikagai freskorik jaten, eta elikagai fresko
izenekoek ere prozesatze-maila handia dute. Haien bilakaerak
kontsumoan erakusten dizkigu zenbait kontu, bai, baina ez garrantzitsuenak osasunean duten eraginaren ikuspuntutik. Elikaduran gastatzen dugunaren % 30 baino ez dugu bideratzen
elikagai freskoetara; gainerakoa elikadura prozesatua da73.
Elikadura-lehengaiek gure dietan duten garrantzi eskasa ikusteko
beste modu bat da kostuak aztertzea. Adibidez, erositako elikagai
prozesatu bakoitzeko ordaintzen dugunak ia ez du zerikusirik
ekoizpen-sektoreak jasotzen duenarekin.
Oinarri-oinarrian, horren arrazoia da dieta horretan ez dagoela
ekoizpen-sektorearen presentzia handirik, alegia, elikagai gutxi
dagoela. Kostuak beste leku batzuetara joaten dira, industriak
erabiltzen duen elikadura-lehengaira joan beharrean. Hala,
Europako Batasunaren ikerketa berri baten arabera, kontsumorako prezioen aldakuntza-ehunekoak % 0 eta % 10 arteko
lotura du jatorrian (landa-eremuan) izaten diren prezioaldakuntzekin, eta % 0 (sic), aldiz, elikadura-lehengaien
prezioekin. Beste modu batera ere esan daiteke gauza bera:
berdin dio prezioak jatorrian gora ala behera egiten duen,
horrek ez baitu zerikusirik erostean neuk ordaintzen dudan
prezioarekin. Azken prezio hori beste logika eta interes batzuen mende dago. Beste datu bat: elikadura-lehengaiaren
prezioak elikagai prozesatuaren azken prezioaren % 30 baino
ez dira.
Hau da, dietaren bilakaerak osasunean duen eragina aztertzen
jarraitzen badugu elikadura-lehengaietan eta horien ekoizpen,
kontsumo edo prezioan oinarrituta, erratuta egongo gara. Ez
dugu halakorik jaten eta ez dugu ordaintzen ekoizpen-kostu horien arabera.
Elikadura prozesatuari erreparatu behar diogu (eta hori egin
dezagun saihesten saiatuko dira batzuk), horixe baita elikadura
osasungaitzaren Ali Babaren benetako haitzuloa.

73. Merkatuko guztirakoa, 70.000 milioi euroan zenbatetsia, ontziratuen (49.000 milioi)
eta freskoen (21.000 milioi) artean, 2013an baino % 0,4 gutxiago, aipatu txostenaren
arabera (www.freshplaza.es/article/88272/La-ca%C3%ADda-de-los-precios-de-losalimentos-en-Espa%C3%B1a-hace-que-crezca-el-consumo)
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Zer dira elikagai prozesatuak?

Elikagaien industriak eta sare zientifikoek ahaleginak eta bi egiten dituzte sinestarazteko elikagaiak prozesatzea gizateria bera
bezain zaharra dela eta horri esker ditugula elikagai seguruak eta
hobeto kontserbatzen direnak. Ohi bezala, sakabanatzean eta
lurperatzean dago gakoa: eztabaida sakabanatzea mila definizio
emanez, ikuspegi kritikoak ematen dion zentzua desitxuratuz eta
prozesatze horrek gure osasun txarrean duen zerikusia artifizialki konplexuagoa eginez. Elikagai transgenikoekin egiten dute,
nutrizio-profilekin, dieta osasungarriekin eta, noski, baita elikagai
prozesatua kontzeptuarekin ere. Hauxe da haien paragrafo kutunetako bat:
«Elikagaiak prozesatzeko aroa orain dela 2 milioi urte inguru hasi
zen, gure arbasoek elikagaiak sutan ipini eta egostea zer zen “deskubritu” zutenean. Gero etorri ziren hartzidura, lehortzea, gatzetan
kontserbatzea eta elikagaiak prozesatzeko bestelako antzinako moduak. Azkenik, horrek ekarri gintuen elikagaiak prozesatzeko egungo metodo modernoetara, elikagai oparo, ez-kaltegarri, praktiko,
eskuragarri eta nutritiboetara, alegia.»
Baina inor ez da ari prozesatze-modu horiei buruz. Gure interesa elikagaien manipulazioaren azken emaitzan dago gehiago,
manipulazio-mailan edo manipulatzeko moduan baino. Nahasmen handia dago janari prozesatuei buruz hitz egiten dugunean.
Teknikoki, elikagai prozesatutzat jo dezakegu kontserbazio-aldia
luzatzeko edota ezaugarriak aldatzeko tratamendua jaso duen
edozein jaki. Zentzu horretan, elikagai prozesatuak dira latetako
janariak, izoztuak, gatzetan daudenak, eskabetxatuak, laberatuak,
hartzituak, etab. Baina argi dago teknika horiek guztiek ez dutela
bihurtzen ez elikagai osasungarria ez osasuntsua.
Dietetika eta nutrizioaren arloko profesionalek «janari prozesatua» saihesteaz hitz egiten dutenean, eraldaketa industrialak
jasan dituzten elikagaiei buruz ari dira zehazki, horrek eragiten
baitu gatz, azukre, karbohidrato findu eta gantz ez-osasungarri
asko izatea.
Hizkera errazagoa erabilita, halako janariak indarrez baztertzeak
eramango gaitu fruta, barazki, haragi, arrautza, esne, lekale edo
zereal integral gehiago jatera. Azken batean, baserritik, ortutik
edota itsasotik gure sukalderainoko bidea gehigarririk gabe egiten dutenak, oinarrizko neurri sanitarioez edota kontserbatzeprozesuez harago74.

74. http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-04-04/que-le-pasa-a-tucuerpo-cuando-dejas-de-comer-comida-procesada_1176686/

Horrek hurrengo atalera garamatza: elikagai freskoez baino hitz
egin beharko genuke gure osasuna kaltetzeko orduan eragin handiena duten elikadura-osagaiez, baita horien garraiatzaileez ere.
Gantz-mota batzuei buruz ari gara, azukre erantsiez eta gatzaz,
osagai kritiko gisa, eta elikadura prozesatuaz, garraiatzaile gisa.
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2.1 OHIKO SUSMAGARRIAK
EDOTA ABRAKADABRA: ORAIN
BADAGO, ORAIN EZ DAGO
Egin dezagun maila bat behera elikagaien kategorian eta, elikadurako lehengaien kontsumoaren ibilbidearekin jarraitu baino
lehen, ikus dezagun zer gertatu den elikadura prozesatuak garraiatzen dituen osagai kritiko horiekin (gehiegi kontsumitzeak
osasunari kalteak ekar liezazkiokeela frogatuta baitago).
Azken urteotan, EAEn, oso nabarmen hazi da nutriente kritiko
horien kontsumoa75. Biztanleen gehiengoak ez kontsumitzea
gomendatzen dela badakien arren, hazi eta hazi ari da etengabe.
Itxurazko paradoxa hori elikadura-industriaren magia-trikimailu
handietako baten emaitza da, tartean dauden Administrazioen
ezinbesteko laguntzarekin.
Nutriente kritikoak nonahi aurki daitezke, eta, aldi berean, ikusezinak dira. Mirari bat balitz bezala, edonon daude, baina inork
ez ditu ikusten. B osagaiak edo itzalpekoak dira.
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Etxeetako azukre-erosketa mailak bere horretan eutsi dio azken
bost urteotan: 4 bat kilogramo urtean biztanleko. Baina kopuru
hori ez dagokio azukre-kontsumo osoaren datuari. Areago, zuzeneko azukre-kontsumoa da garrantzi txikiena duen kontsumoa.
Zalantzarik gabe, ohitura-aldaketa bat izan da. Denboran atzera eginez gero, 80ko hamarkadaren amaieratik gaur egunera
mahaiko azukre-kontsumoa erdia murriztu da biztanleko, batez
beste, Espainiako estatuan. Baina azukrearen kontsumoa orotara
(eta, beraz, biztanleko) % 20 baino gehiago hazi zen epealdi berean. Nola daiteke?
Erantzuna sinplea da: azukrea gure bizitzatik desagertu da, baina
ez gure dietatik. Egun, jaten dugun azukrearen % 75 elikagai
landuetan txertatuta dator, eta, orain dela hogei urte, zeharkako
bide hori gure kontsumoaren erdiari baino ez zegokion. Elikagai
landuez ari garenean, ez gara ari gozoki edo opilei buruz soilik, baizik eta hestebete, ozpinetako, esneki, freskagarri edota
salda prestatuez, eguneroko adibide batzuk jartzearren. Hala,
kontsumitzen dugun azukrea ez dira soilik koxkor, poltsatxo edo
paketeetan aurkitzen ditugun kristal kubikoak, hau da, mahaiko
azukrea esaten duguna. Hartzen dugun 5 gramoko, bakarra jaten
dugu euskarri horretan. Egun, azukre gehiena euskarri eta bide
ikusezinetatik datorkigu, eta, kasu askotan, modu inkontzientean.
Itxuraz, beraz, azukre gutxiago kontsumitzeko egiten dugun ahalegina beste nonbaitetik neutralizatzen da.
Azukrea edo eratorriak hainbat helbururekin txertatzen dira
elikadura prozesatuan: itxura hobetzeko, edo testura, edo zaporea… Azukre erantsiek elikagaiak eta edariak gozatzen dituzte
palatabilitatea emanez, hau da, gure ahosabairako atsegina izatea
eraginez. Esan bezala, elikagaiei eransten zaizkie kontserbatzeko edo funtzionaltasun teknologikoarekin loturiko ezaugarriak
emateko ere bai, hala nola biskositatea, testura, gorputza edota
iluntzeko (kontsumorako erakargarria izan daitekeen kolore iluna
emateko). Nahiz eta gure organismoaren erantzun metabolikoa
ez izan kontsumitu dugun azukrearen araberakoa, elikagaietan
berez dauden azukreak (azukre erantsiak ez bezala) elikagai
bakoitzaren berezko nutriente-sortaren parte dira. Aitzitik,
azukre erantsiak dituzten produktu prozesatu askok energiaekarpen handiagoa egiten dute, baina nutriente esentzial gutxi
ematen dute (edo batere ez).

16. GRAFIKOA Kontsumoaren hazkundea 10 urtean
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nn B azukrea

Gatza

75. Ez dago arrazoirik uste izateko Euskadiko kontsumo-dinamika ez dela inguruko tokikoen berdina, funtsean.

Ariketa bat proposatuko dizugu: joan zure ohiko saltokira eta
erreparatu egunerokoan erosten dituzun elikadura-produktu
bakoitzaren osagaien zerrendako lehen hiruzpalau osagaiei.
Batez besteko pertsona bazara (estatistikoki), azukrea oso maiz
agertzen dela ikusiko duzu, modu esplizituan edota ezkutukoan:
azukrea, maltosa, azukre beltza, arto-jarabea, azukre-kanabera,
eztia, fruta-zuku kontzentratua (frutatik eratorritakoak direlako
osasungarriagoak direla pentsatzeko joera dago), arto-jarabe
fruktosa, azukre-kanabera naturala edo ekologikoa dira erabi-
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› AZUKRE ERANTSIAK

17. GRAFIKOA Azukre erantsien kontsumoa (%-tan elikagai-motaren arabera)
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AEBko Nekazaritza Sailak eta Medikuntza Institutuak honela
definitzen dituzte azukre erantsiak: elikagai prozesatuetan
nahiz prestatuetan (adibidez, gosaritarako zerealak, opilak,
freskagarriak, marmeladak eta izozkiak) osagai gisa erabilitako
azukre guztiak eta norberak jakiei eransten dizkienak (otorduetan elikagaiei gehitutakoak, kasu). OMEk, berriz, azukre
askeen definizio hau eman zuen, 2003an: ekoizleak, sukaldariak
edo kontsumitzaileak elikagaiei erantsitako monosakarido eta
disakarido guztiak, gehi eztian, jarabeetan eta fruta-zukuetan
berez dauden azukreak.

Freskagarriak % 23

lienak. Ez ahaztu araututa dagoela zerrenda horietako osagaiak
beren kantitatearen arabera egin behar direla, hots, kantitate
handienetan daudenetatik txikienetan daudenetara.

Hortaz, hauek dauzkagu:
›› Guztirako azukreak (naturalen eta erantsien batuketa)
›› Azukre askeak
›› Azukre erantsiak
Egia esan, azken biak oso antzekoak dira, eta ia berdin erabil
ditzakegu.
Ondokoak dira, Espainiako estatuan, azukre erantsien iturririk
garrantzitsuenak: freskagarriak (% 23), jogurtak, esne hartzituak
eta esne-postreak (% 22,3), pastelak, opilak eta gailetak (% 16,9),
fruta-zukuak eta nektarrak (% 11,9), eta txokolateak zein txokola-

tez egindako jakiak (% 11,4). Dietaren kaloria-edukia murriztuko
luke azukre erantsien iturri horiek gutxiago jateak; gainera,
nutrizio-egokitasuna arriskuan jarri gabe.
Hala, elikadura prozesatuari heldu behar diogu, eta zer edo zer
egin, azukre erantsien kontsumoa murriztuko badugu. Nola?
Bada, aurrerago ikusiko dugun bezala, hiru ekintza hauek dira
erabilgarrienetakoak (nazioarteko osasun-erakundeek zein
txosten tekniko independenteek aholkatzen dituzte): azukre
erantsia gainezka duten elikagaiak argi etiketatu (osagai kritiko
hori dutela jakitera eman), haien publizitatea arautu, eta
prezioa igo.
Hurrengo ondorioa atera du OMEk azukrearen kontsumoari
buruzko dieta-aholkuen txostenean: energia guztiaren % 5era
edo gutxiagora murriztu behar da azukre askeen ahorakina;
hots, orain arte gomendatzen zenaren erdira. Horrela, eguneko
50 gramo azukre erantsi horietatik 25era igaro gara, eta horrek
esan nahi du egunean, gehienez, hiru azukre-zorro kontsumitu
beharko genituzkeela.
Zenbat kontsumitzen dugu? Tamalez, ez dago Euskadiri buruzko
daturik; hortaz, kontuan hartu behar ditugu Espainiako Ahorakin Dietetikoari buruzko Inkesta Nazionala (ENIDE, gaztelaniazko
siglak) eta estatu-mailako beste zenbait ikerketa, hala nola,
Espainiako estatuko Elikadurari eta Arrisku Kardiobaskularrari
buruzko Azterketa (ENRICA, gaztelaniazko siglak), Madrilgo
Unibertsitate Autonomoko Medikuntza Fakultateko Prebentzio
Medikuntza eta Osasun Publikoa Sailak berriki egina. Azken
horren arabera, pertsona bakoitzak 111,2 g hartzen ditugu
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egunean, hau da, kaloria-ekarpenaren % 18,2; hori OMEk eta
zenbait erakunde publikok (esaterako, Europako iparraldekoak
eta Erresuma Batukoak) aholkatzen duten batez besteko ahorakina baino handiagoa da. Alabaina, kopuru hori ez dagokio
azukre erantsien kontsumoari, guztirako azukreei baizik. Zeharkako bide bat hartu behar izan dugu erantsiena jakin ahal
izateko, datu ofizialik ez baitago. Frutak eta eratorriak (azukre
erantsirik gabeko zukuak, adibidez) dira azukre naturalen bi
iturri nagusiak. 30 g izan da emaitza, elikagai-multzo horren
batez besteko kontsumoa eta jaki horien azukre naturalen batez besteko edukia kalkulatutakoan. Guztirako azukreen 112
gramoei naturalen 30ak kenduta, azukre erantsiei lotutako 80
gramo geratzen zaizkigu: OMEk gomendatutakoaren hirukoitza
baino gehiago.
Euskadin, 15-24 urte bitarteko biztanleen %85ek opil gehiegi
jaten du76, eta pentsa daiteke datuak are okerragoak izango
direla haurren kasuan, produktu horien marketinak 15 urtetik
beherakoak ere begiz jota baititu.

nn B gatza
Zenbait ezaugarri aintzat hartuta, gatzak zein azukreak egindako
bideak nahiko berdintsuak dira; izan ere, kopuru handian agertzen
dira biak egungo dietan, kontsumitzaileak antzemateko zailtasunak
izaten ditu, frogatutako eragin kaltegarria dute osasunean, eta
haien kontsumoa hazi egin da azken urteotan. Gatz arrunta sodioz
eta kloroz osatuta dago; bada, lehenengo elementu horrek sortzen
ditu, hain zuzen, arazoak, arteria-presioa handitzen baitu, eta, ondorioz, ondokoak garatzeko arriskua dago: hipertentsioa eta berarekin lotura duten zenbait gaixotasun kardiobaskular (bihotzekoa,
bularraldeko angina, iktusa eta garuneko odoljarioa), giltzurrungutxiegitasuna edo narriadura kognitiboa.

Norberaren gatz-kontsumoa murrizteko orduan, arazoa da
hartzen dugun gatzaren ia % 80 ezkutukoa edo ikusezina
deiturikoa dela, elikagai prozesatuetan dagoelako. Maiz, ez gara
konturatzen, baina egon badago, hala nola, gosaltzeko zerealetan
edo urdaiazpiko egosian. Mendebaldeko dietaren esparruan,
azukrearen kasuan bezalaxe, gehiegizko sodio-kopurua kontsumi
dezakegu otorduetan erabilitako gatz-kopurua gutxitu arren,
sodioaren % 20-25 bitartean bakarrik baitator jakiak prestatzen
ari garenean edo jatera goazenean gazitzetik.
Nutrizio-etiketa gehienetan agertzen da sodio-kopurua, eta
zenbaki hori bider 2,5 eginez gero, gatz-gramoak lortuko ditugu.
Horren harira, merezi du Europako Batasuneko 1169/2011
Araudiaz mintzatzea, zeinak derrigorrezko nutrizio-etiketatzea
jasotzen duen. Arau horrek elikagaietan dauden sodio-gramoen aipamena kendu eta gatz-gramoena ezarri zuen. Gutxi
gorabehera gauza bera dela uste genezake, baina ez da: aldaketa ez da dirudien bezain inozoa (arauen gaineko aldaketak
ez dira inoiz tolesgabeak izaten); izan ere, horrela, are gehiago
ezkutatzen da gatza ez diren beste elikagai-gehigarrien sodioa
(gatz guztiak ez dira sodioa, eta sodio guztia ez da gatza; eta,
esan bezala, sodioa da arazoa). Aldaketa hori ez da koherentea
elikadura berezi batera bideratutako janari-prestakin askoren
sodio-kopuruaren nahitaezko informazioarekin, ezta ur mineral naturalenarekin ere, eta, informazio hori ulertzeko orduan,
kontsumitzaileei ez die gehiegi laguntzen. Aipatu dugunez,
batetik, elikagaien sodio guztia ez da sodio kloruroa; bestetik,
sodioa ordezten duen beste gatz baten kopuru handia (adibidez,
potasioarena) ez da beti kaltegarria; alderantziz, onuragarria
izan daiteke. Sodio kloruroa ez diren 40 elikagai-gehigarri baino
gehiago daude78: sodioa etiketatzeak agerian uzten ditu; gatza
etiketatzeak, berriz, ezkutatu egiten ditu.
AEBn, sodioa (gatza ez) derrigorrezko informazioaren atal bat da:
mg eta % eguneko balioa.

› KONTSUMOAREN BILAKAERA: GERO ETA
EZKUTUKO GATZ GEHIAGO HARTZEN DUGU

Azukrearekin gertatzen den bezala, sodio kloruroa (gatz arrunta) ez
ezik, sodio gehiago ere eransten zaie kontserba, zopa, janari prestatu eta saltsa askori, zenbait osagairen bidez (sodio glutamatoa,
fosfato disodikoa, sodio bentzoatoa, sodio bikarbonatoa eta abar).
Gatz gutxi ala asko hartzen dugu? OMEk 5 gramoan ezarri du
eguneko gatz-kopuru osasungarria (titare batean ere sartzen dira).
Bada, Espainiako estatuan, zehazki, bikoitza kontsumitzen
dugu77.Gainera, nahi baino sodio gehiago hartzen jarraituko
dugu, nahiz eta kontsumo hori gutxitzen saiatu, gatzik gabeko
ogia eskatu edota etxeko zein jatetxeko gatzontziei kate bat jarri.

Saltzeko elikagai prozesatuen gatz-kopurua % 6 hazi da,
2010ekoari dagokionez, batik bat haragi- eta arrain-plater prestatuetan, angula-suzedaneoetan, fuetean, urdaiazpiko egosian
eta, bereziki, opiletan eta gailetetan, zeinetan % 118 hazi den
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundeak (OCU, gaztelaniazko siglak) eginiko ikerketa baten arabera. Lan horrek ohartarazten duenez, ogian % 16 handitu da gatz-kopurua, 2006tik,
alegia, ekoizleek Administrazioarekin adostutako akordioaren
ondorioz gutxitu zenetik. Akordio boluntarioa, jakina.
OMEk aholkatutako gatz-kopurua egunean 5 gramokoa da, baina Espainiako estatuko egungo gatz-kontsumoaia bikoitza: 9,6
gegunean (ez dago datu ofizialik Euskadirako). Baina benetako

76. Euskal Osasun Inkesta (ESCAV, gaztelaniazko siglak) 2013
77. http://www.efesalud.com/noticias/tomamos-doble-sal-lo-necesitamos/

78. http://www.aditivos-alimentarios.com/p/listado-de-aditivos.html
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egoera okerragoa da. Azaldu bezala, gatza ez da arazoa, sodioa
baizik (zehatzago esanda), eta sodioa egon badago gatzetik harago. Sodio-kontsumoari buruzko daturik ez badago ere, nabaria da
sodioaren ahorakina gatzarena baino askoz ere handiagoa dela,
eta, hortaz, sodioari dagokionez, are urrunago gaudela OMEren
gomendiotik79.

› EZKUTUKO GATZAREN ADIBIDEAK80
Hasteko, gogora dezagun: egunean, gehienez, 2 gramo sodio
kontsumitu behar dira.
Ikus dezagun zein den sodio-kopurua ondorengo produktuen
100 gramoko81; horrela, ariketa sinple honen bidez, gure inguruko gatz-itsasoa irudikatu ahal izango dugu:

 Burgosko gazta: 1,2 gramo
 Urdaiazpiko egosia: 0,9 gramos
 Zereal eztidunak: gramo 1
 Izoztutako atun-pizza: gramo 1
 Soja-saltsa: 5,7 gramo
 Tomate frijitua: 1,8 gramo

nn Gantzen asetasuna
Zalantzarik gabe, gantzak ere elikadura kaltegarriaren epidemian
nahastuta daude, eta protagonista dira gure osasuna mehatxatzen duen elikadura-arriskuari dagokionez. Gantza eransteak
elikagai kontserbatuak egonkorragoak eta iraunkorragoak bihurtzen laguntzen du, eta, horrez gain, testura eta gantzutasun
erakargarria ere ematen die. Azken urteotan, gure elikagaiak
gantzez bete dira: Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren datuen arabera, egungoak duela 40
urtekoak baino % 44 koipetsuagoak dira, eta gure oraingo
dietaren ia % 46 koipeetan oinarritzen dugu (gomendatutako
kopurua % 30ekoa da).
Edonola ere, zenbait gantz-mota dago, eta bereiztea komeni da.
Bi dira kaltegarrienak: trans gantz-azidoak eta aseak.

› TRANS GANTZ-AZIDOAK
1902an, Wilhem Normann kimikari alemaniarrak egiaztatu zuen
landare-olioak solido bilakatzen zirela hidrogenoa gehitutakoan,
eta laster ulertu zuen hori oso baliagarria izango zela jakien
trinkotasuna aldatzeko82. 1961ean, Time aldizkariaren azal batek
animalia-gantzen bestelako aukera osasungarri, merke eta eskuragarri gisa aurkeztu zituen partzialki hidrogenatutako olioak;
garai hartan, animalia-gantzen gaineko mesfidantza zabaltzen
hasia zen, elikagai-industrian, garestiak zirelako eta bizitza baliagarri laburra zutelako.
Landare-olioak, merkeagoak izateaz gain, solido bihurtzeak biltegiratzeak luzaroan irautea ahalbidetzen zuen (baliagarria oso
elikagaien industriaren logistikarako eta eskala handiko banaketarako). Alabaina, denboraren poderioz, egiaztatu zen arriskutsuak zirela hasiera batean animalia-gantzen aldean egokiagotzat
jo ziren landare-jatorriko koipe eta olio hidrogenatuak, eta, ondorioz, alarmak piztu ziren. Pertsona batek trans gantz-azidoak
hartzen dituenean, oso azkar xurgatzen dira digestio-hodian, eta
haien eragin kaltegarria ehunetan zehar hedatzen da. Hala, berehala agertzen dira albo-ondorioak: odoleko kolesterol txarraren
(LDL izenaz ezagunagoa) mailak hazi egiten dira, eta kolesterol
onarenek (HDL), aldiz, behera egiten dute, nabarmen, gainera.
OMEren arabera, 17,5 milioi heriotza baino gehiago eragin zituzten, 2012an, mota horretako patologiek.

79. Ortega et al. (2011)
80. http://www.abc.es/salud/noticias/20140210/abci-saloculta-alimentos-201402071749.html
81. Iturria: Espainiako Hipertentsio Elkartearen (SEH, gaztelaniazko siglak) nutriziokalkulagailua. www.clubdelhipertenso.es

Urteek aurrera egin ahala, gero eta ikerketa gehiagok ohartarazten digute dietan trans gantz-azido gehiegi izateak dakartzan
ondorioez, zeinak gantz aseenak baino are larriagoak diren. Aipatu bezala, ondorio nagusia, aspaldian ezaguna, kolesterolaren
gainean duten eragina da: gantz hauek gehiegi hartzeak odoleko
kolesterol- eta triglizerido-mailak handitzen ditu, eta horrek
82. http://www.quo.es/salud/grasas-trans-prohibidas
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gaixotasun kardiobaskularrak jasateko arriskua areagotzen du.
Dena den, kolesterola ez da trans gantz-azidoen kaltetu bakarra:
hazkuntzaren eta garunaren garapen-atzerapena eragin dezakete, gure organismoa zelula-pareta akastunak sortzera bultzatu,
eta, dirudienez, 2 motako diabetesaren arriskua ere areagotu
egiten dute, batik bat andrazkoen artean.

duktuak. Krispetekin gertatu ohi denez, sarritan era konpultsiboan
kontsumitzen ditugu, eta gantzak segituan xurgatzen dira.

›› Opil industrialak
›› Etxera eramateko janaria
›› Kremak

British Medical Journalek argitaratutako ikerketa baten arabera, nahikoa da egunean 5 gramo trans gantz-azido hartzea
% 25 handitzeko gaitz kardiobaskularrak izateko arriskua.
Espainiako Bihotz Fundazioaren (FEC, gaztelaniazko siglak)
esanetan, trans gantz-azidoen kontsumoa % 1 murrizteak onura
garrantzitsuak ekarriko lituzke: % 2-3 bitartean gutxituko litzateke eritasun kardiobaskularra eta berari lotutako arazo nagusia:
bihotzekoen kopurua.

• Non topa daitezke trans gantz-azidoak?

›› Janari lasterra
›› Frijituak
›› Gailetak edo pastelak
›› Mikrouhin-laberako krispetak
›› Gozogintzako produktuak
›› Poltsako patata frijituak edo antzeko aperitiboak
›› Izoztutako pizza

PBada, zaila da jakitea, etiketatzea ez baita derrigorrezkoa Europako Batasunean. Oraindik harritzea zaila bada ere, atentzioa
ematen du industriak iskin egin izana (berriz ere) produktuetan
gantz hauek daudela (eta zein kantitatetan) adierazteko betebeharrari, nahiz eta erabat egiaztatuta egon gure osasunerako oso
kaltegarriak direla, baita kopuru txiki samarrean kontsumituta
ere.
Hortaz, azukre erantsiaren eta sodioaren kasuetan bezalaxe,
kontsumitzailearen lana da gantz hauek topatzea. Sherlock
Holmesek lagun diezagula. Partzialki hidrogenatua hitz-bikotea
bilatzea identifikazio-sistema ona da. Gantz-mota hauen kopuru
handia profil lipidikoan edukitzeko hautagai sendoak izango dira
osagaien zerrendan landare-koipe (edo olio) hidrogenatua (edo
partzialki hidrogenatua) dauzkaten elikagaiak.
Nonahi daude trans gantz-azidoak: frijituetan, opil industrialetan,
poltsako patata frijituetan nahiz izoztuetan, pizzetan, hanburgesetan, zerealetan edo krispetetan. Elikadura-industriak biziki
gustuko du olioak horrela eraldatzea (eta, bidenabar, geu ere
manipulatzea), produktuaren iraupena luzatu eta garraztea saihestu, tenperatura jakin batera egokitu eta testura hobe dezakeelako. AEBko Elikagaien eta Sendagaien Administrazioaren (FDA,
ingelesezko siglak) arabera, 1990ean, gaileten % 95ek eta janari
izoztuen % 80k trans gantz-azidoak zeuzkaten. Gainera, kostua
merkatzen dute.
Benetan zaila da trans gantz-azidorik ez kontsumitzea, jaki askotan baitago. Snack eta aperitibo gazietan (krispetak edo patata
frijituak, adibidez) egon ohi da, eta aurrez prestatutako janarietan (enpanadillak, kroketak, kaneloiak edo pizzak, esaterako),
gailetetan, margarinetan eta opil industrialetan.
Britainia Handiko Dietetika Elkarteak zerrenda batean jaso ditu
normalean partzialki hidrogenatutako koipeak izaten dituzten pro-

›› Postreak edo izozkiak
›› Aurrez prestatutako janariak (enpanadak, kroketak…)

• Trans gantz-azidoen legezko egoera
2015eko ekainean, AEBko FDAk trans gantz-azido artifizialen
debekua iragarri zuen, osasun publikorako mehatxutzat jotzen
baititu (arrazoi osoz), eta hiru urteko epea eman zion elikaduraindustriari beraren produktuetatik desagerrarazteko. AEBk,
beraz, debekatu egin ditu… eta Europak? Bada, Europako
Batasunak gaiaren gaineko berariazko legeriarik ere ez dauka.
Zuzentarau bat baino ez dago, zeinak trans gantz-azidoak
bularreko haurrentzako prestakinetan eta jarraipenekoetan
mugatzen dituen (ezin dute gantz-eduki osoaren % 3 gainditu).
Danimarkak, Austriak, Suitzak, Islandiak, Hungariak eta
Letoniak lege-esparru bat ezarri dute industriak elikagaietan
erabiltzen dituen trans gantz-azidoak muga ditzan, baina,
salbuespen horiek kenduta, Europan ez dago beste araurik
indarrean; izan ere, ikusi bezala, produktuaren etiketatzean ere
ez dago zertan jaso trans gantz-azidoen kantitatea (gantz aseen
ehunekoaren barruan sartzen dira).
Gizarte-erakundeek presioa eraginda, kontua arautzeko eskatu
zitzaion Europako Batzordeari, eta txosten bat egingo zuela
erantzun zuen. Urteetan (2011tik, hain zuzen), eta elikagaimerkatua jada trans gantz-azidoz gainezka, txosten horren zain
egon gara; azkenean, berriki eman da argitara. Europan beharrezkotzat hartzen diren legeak zehazteko balio behar zuen
agiriak, baina Europako Batzordeak ez du proposamen zehatzik
ekarri. Hango adituek aitortu dute muga handiak izan dituztela
substantzia horien murrizketaren eragina Europako Batasun
osoan aztertu ahal izateko; hori dela eta, Bruselak beste txosten
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bat egingo du, teknikoagoa eta arreta industrian jarrita, eta,
horrez gain, kontsulta publikoa prestatuko du Hogeita Zortziei
proposamen bat egin aurretik. Adituen ustez, substantzia horiek legez mugatzea da europarren dietatik desagerrarazteko
modurik eraginkorrena, eta elikagai-enpresen autorregulazioaren bitartez edo etiketatzea argiago eginez (besteak beste,
gatzarekin edo kaloriekin egiten den bezala) emaitza xumeagoak lortuko lirateke.
Europarron osasunean eragina izango luke dietan trans
gantz-azidoak murrizteak, batez ere gure osasun koronarioari
dagokionez. Gaixotasun horiek 58.700 milioi eurotik gorako
kostua (Barne Produktu Gordinaren % 0,5) dakarkiete Hogeita
Zortziei, eta 36.400 milioi euro bideratu behar dituzte, urtean,
Europako Batasuneko sistemek gaitz horiei aurre egiteko osasun-laguntzara83. Txostenaren arabera, Danimarkan eritasun
koronarioak gutxitu egin dira, eta hango legeek ia lortu duten
trans gantz-azidoak produktuetatik desagerraraztea.
Gogoratu nahi dugu Europan, Espainiako estatuan eta Euskadin enpresek ez dutela osagai hori adierazteko inolako
betebeharrik, baina horrek ez du esan nahi ezin dutenik
egin. Hala, esate baterako, Eroskik marka zuriko produktuen
nutrizio-etiketatzea aldatu zuen bezalaxe (semaforo-etiketatze
sistemara hurbildu zen -aurrerago ikusiko dugu-), berdintsu
joka lezake trans gantz-azidoekin, eta produktuaren osagaien
artean daudela argi eta garbi adierazi.

› GANTZ-AZIDO ASEAK
Gantz-azido aseak dira osasunerako kaltegarriak diren bigarren
gantz-mota; izan ere, agerikoa eta ziurra da gantz-azido aseak gehiegi kontsumitzeak ondorio kaltegarriak dakarzkiola osasunari.
Ebidentzia hori abiapuntu, gantz-azido aseen eta kolesterolaren
kontsumoa murriztea aholkatu izan da azken urteotan, osasunpublikoko estrategia gisa, gaixotasun kardiobaskularra prebenitzeko84, bereziki. LDL kolesterolaren (hizkera arruntean, txarra
izenekoa) maila serikoen murrizketarekin uztartu da gantz-azido
aseen ordez asegabeak hartzea, baita eritasun kardiobaskularra
izateko arrisku txikiagoarekin ere.
Elikadura-industriak ohikoa du gantz-azido aseak gutxitzea; aldi
berean, baina, azukre erantsien kantitatea handitzen du, testuran, palatabilitatean eta abarrean eragindako aldaketak orekatzeko. Bada, ebidentzia zientifikoak frogatu du karbohidrato finduek
eta azukre erantsiek gantz-azido aseak ordezteak lotura duela
gaitz kardiobaskularrak izateko arrisku handiagoarekin; ez hori
bakarrik: triglizeridoen eta LDL partikula txiki eta lodien mailak

handitzen ditu, eta HDL partikulen kontzentrazioa gutxitzen.
Ondorio horiek guztiak gizentasun-prebalentziaren areagotzearekin eta insulinarekiko erresistentziarekin (diabetesa) lotuta
daude; horrexegatik, azukre erantsi gutxiago hartzearekin lotu
beharko litzateke, osasun-publikoko estrategia gisa, gantz-azido
aseen kontsumoa murrizteko gomendioa.
ENRICAren (Espainiako estatuko Elikadurari eta Arrisku
Kardiobaskularrari buruzko Azterketa) arabera, gantz-azido
askeekandrazkoen eta gizonezkoen dietako kalorien %11,6 eta
%11,9 dakarte, hurrenez hurren; hau da, adibidez, Elikadura eta
Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundeak (FAO) aholkatutako
batez besteko ahorakina (energiaren % 10 baino gutxiago) baino
kopuru handiagoa. ENRICAk zehaztu bezala, Espainiako estatuan
hauek dira gantz-azido askeen iturri garrantzitsuenak: gaztak
(kopuru osoaren % 16,3), hestebeteak eta haragi prozesatuak
(% 14,6), esnea eta esnekiak (% 11,6), eta pastelak, opilak eta
gailetak (% 11,6). Prozesatu gabeko jakien artean, berriz, haragi
gorriak (% 11,98) eta landare-olioak (% 9,64) dira.
• Elikadura-industriaren eta administrazio eskudunen (baina
ezgaien) iruzurra
Noski, elikadura-industriako enpresa handiek eta jakien banaketaren arloko enpresa askok (dagozkien marka zuriekin batera)
jakin badakite hemen idatzitako guztia; hots, zein den azukre
erantsiek, sodioak eta trans gantz-azidoek nahiz gantz-azido
askeek herritarron osasunean duten eragina, baina bere horretan
jarraitzen dute, administrazio eskudunen baimenarekin. Ignorantia juris non excusat (“legea ez ezagutzeak ez du legea betetzetik
salbuesten”) printzipioa aplikatzerik ere ez dago; bai, ordea,
doluarena (edo iruzurrarena): “Delitu bat egiteko borondatea,
ekintza hori legez kontrakoa dela jakin arren”.
Azukreen, gatzaren edo gantz kaltegarrien kontsumoak oso handiak izanagatik, batez bestekoak besterik ez dira, eta, hala, horiek
guztiak aldatu egiten dira klase sozialaren (ikusi dugu) eta, gehienbat, adinaren arabera. Izan ere, badirudi, esaterako, haurrak
ari direla gehien handitzen azukre erantsien kontsumoa.
Lehenago aipatu bezala, Euskadin, 15-24 urte bitarteko biztanleen %85ek opil gehiegi jaten dute85; halere, imajina daiteke
haurrek are gehiago kontsumituko dituztela, 15 urtetik beherako
neska-mutilak ere produktu horien marketinaren xede-taldea
baitira.

83. http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/03/actualidad/1449167000_674316.html
84. https://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3608/criterios_nutrientes.pdf

85. Euskal Osasun Inkesta (ESCAV, gaztelaniazko siglak) 2013
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2.2 MANTENUGAIEN
AZTERKETA
Mantenugaiak aztertzea da jaten dugunaren osasuna ikertzeko
beste bide bat. Nutrizio-profilen esparruan sartu behar dugu
elikagai jakin baten edo dietaren mantenugaiak benetan aztertzeko. Azukre erantsien, sodioaren edo gantzen kontsumoa murrizteko politika publikoak irekitzen dituzten orotariko giltzak
dira nutrizio-profilak, politika horien euskarriak, zinez, eta, horrexegatik ere, elikadura-industriako eztabaidagai nagusiak.

nn Galdutako profilen bila
Goazen atzera une batez, nutrizio-profiletarako jauzia egin aurretik abiada har dezagun. Orain arte, ikusi dugu nozitzen ditugun
gaixotasun nagusiek zuzeneko lotura dutela elikadura-arriskua
delakarekin, hots, mantenugai kritiko izendatu ditugun mantenugai batzuen gehiegizko kontsumoarekin. Era berean, osasunaren
ikuspegitik gaia zein larria den azaldu dugu: litekeena da egungo
osasun-erronka nagusia izatea.
Zehaztu bezala, hiru dira, bereziki, osagai kritiko horiek: azukre
erantsia, sodioa eta gantz-mota bi (trans gantz-azidoak eta
aseak). Horrekin batera, esan dugu hiru osagai horien kontsumoa
handiegia dela (osasun-parametro guztien arabera) eta, batez
ere, janari prozesatuetan aurki ditzakegula, hau da, gaur egun
gure dietaren oinarria diren horietan. Honaino iritsita, hauxe
da ondorengo galdera: haien kontsumoa murriztu nahi dugu?
Erantzuna baiezkoa izan beharko litzateke, baina aintzat hartu
behar da azukrea, gatza edo gantzakez ditugula jaten eurak
bakarrik, beste ezer gabe, baizik eta jakien bidez. Hortaz, ondoko
galdera egin behar genuke: nola antzeman ditzakegu elikagai
kaltegarriak (hiru osagai horien kantitate handiegiak dituztenak),
ondoren politikoki eragiteko eta haien kontsumoa murrizteko?
Honela: nutrizio-profilen bidez, elikagai osasungarria eta
kaltegarria banantzea ahalbidetzen digutelako, bai eta bataren
kontsumoa bultzatzea eta bestearena zigortzea ere. Arazoa
da jaki kaltegarrien ekoizleak ez duela tresna horri buruz tutik
ere entzun nahi, magoak bere trikimailuaazaltzea bezala izango
bailitzateke, zikinkeria ezkutatzen duen alfonbra altxatzea bezala.
Baina industriaren magiak eta trikimailuek hil egiten gaituzte,
eta horrek ez du batere graziarik: ez dago haien lohitasuna
estaltzeko alfonbra gehiagorik.

NUTRIZIO-PROFILAK EDO BARTLEBY KASUA
Nutrizio-profilak honela defini genitzake: elikagaiak kategoriatan
sailkatzea nutrizio-osaeraren arabera, eta gaixotasunen
prebentzioarekin lotuta dauden arrazoietan edo osasunaren
sustapenean oinarrituta86. Arestian aipatu bezala, OMEk tresna
kritikotzat jo du jakiak nutrizio-profilen bitartez sailkatzea,
elikadura-osasunaren alde eta elikadura kaltegarriaren
epidemiaren aurka lan egiteko politika publikoak abian jarri
ahal izateko. Erakunde zientifiko independente garrantzitsu
batzuek OMErekin bat egin dute, adierazi baitute nutrizioprofilek jakien eta edarien nutrizio-kalitatea aztertzeko metodo
zientifikoa osatzen dutela, eta zenbait herrialdetako agintariek
balia lezaketela elikadura-osasuna sustatzeko eta herritarrentzat
proposaturiko nutrizio-jomugak erdiesteko87. Funtsean,
nutrizio-profilez hitz egitea elikagaiak sailkatzeko sistema batez
mintzatzea da, dieta osasungarriaren parte diren eta ez diren
jakiak (gehiegizko energia-, azukre eta gatz-kontsumoa zein trans
gantz-azidoena eta aseena dakartzatelako) bereizteko sistema
batez.
Historiari begira, 1986an jarri zuen martxan Erresuma Batuko
Prebentzio Koronario Taldeak aurreneko nutrizio-profilen
eredua, eta, 1989an, Swedish Green Keyhole estrategia etorri
zen (etiketatzearen gaineko atalean ikusiko dugu). Beste alde
batetik, Elikagaien Segurtasunerako Europako Agintaritzak
(EFSA) nutrizio-profilen garapen-lana hasi zuen, eta 2006rako
1924/2006 Araudia proposatu zuen, elikagaien ezaugarri
nutrizionalei eta osasungarriei buruzko jakinarazpenen gainekoa,
zeina 2007ko urtarrilaren 19an loteslea bihurtu zen (Europako
Parlamentua eta Europako Batasuneko Kontseilua, 2006). Aipatu
araudiaren 4. artikuluak nutrizio-profil espezifikoak ezartzera
behartzen du Batzordea, salbuespenak ezarrita nutrizio- edo
osasun-adierazpenak behar dituzten elikagaietarako edo
elikagai-kategorietarako88. Horrek hauxe saihestu nahi zuen:
nutrizio-profil txarra duen jaki bat osasungarria izango balitz
bezala iragartzea publizitatean edo osasunean oinarritutako amu
komertziala izatea (adibidez, “zure defentsak hobetzen laguntzen
du”, “zure hezurrei laguntzen die” edo “liseriketa arintzen du”).
Hala, produktu batek defentsei lagunduko balie, baina azukre
erantsiz beteta balego, ezingo luke amu komertzial hori erabili.
Ondorioz, Danonek, esaterako, esaldi hori kendu egin beharko
luke bere Actimel produktutik. Jakina, araudiaren puntu hori ez
zen Danoneren oso gustukoa izan, ezta elikadura-industriako
beste inorena ere.
Zehatz dezagun gehixeago hori guztia adibide baten bidez.

86. OMEren definizioa.
87. Iberoamerikako Nutrizio Fundazioa (FINUT, gaztelaniazko siglak) www.finut.org
88. Ikus VSFren «Mentira podrida» txostena: www.vsf.org.es
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› Keko kasua
«Modu dibertigarrian osasungarria» dio gaileta baten publizitateak. Dibertigarri hitzaren erabilera albo batera utzita, «osasungarri» adierazpena da kezkagarria, azukrea baita osagai nagusia.
Gailetatxoaren % 23 azukrea da, eta % 13 gantza.
Ez dirudi oso osasungarria, baina, horretaz harago, orain galderarik garrantzitsuena da publizitate-mota hori legezkoa den.

› Elikagai kaltegarrien publizitatea
Badago jaki bat osasungarria balitz bezala iragartzea, publizitatean, nutrizio-profila aztertuta (energia kopurua eta mota, gantz
maila eta mota, azukre erantsiak eta gatza) kaltegarria izanez
gero? Osasunaren (edo osasungarria izatearen) erakargarria
baliatzen ari dira sarriegi kontsumituta objektiboki kaltegarriak
diren produktu asko? Bai. Koherentea al da hori osasun publikoko
politikekin edo gehiegizko pisua eta obesitatea murrizteko
(haurrengan, bereziki) estrategiekin? Erantzuna ezezkoa da,
eta halaxediote publizitate-mota hau arautzen duten Europako
arauek89.
Nutrizio-profilak direlakoak definitzea ezinbestekoa da erakargarri «osasungarrietan» oinarritutako publizitatea arautzeko.
89. 1924/2006 Araudia (EK)

OSAGAIAK:
›› Azukrea
›› Gari irina (% 13)
›› Inulina
›› Arrautza
›› Landare-olioa (ekilorea)
›› Ura
›› Arto-almidoi eraldatua
›› Maltodestrina-hautsa
›› Gari-almidoia
›› Hezetzaileak (glizerina eta sorbitola)
›› Kakao deskoipetu hautsa (% 1)
›› Destrosa
›› Arroz-irina (% 0,7)
›› Kaltzio laktatoa
›› Gasifikatzaileak (E-500, E-450 eta
E-575)
›› Emultsionatzaileak (E-471, E-475)
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Gogora dezagun arauen arabera hauxe dela ezaugarri osasungarrien adierazpen bat: elikagai-kategoria baten, elikagai baten
edo bere osagaietako baten eta osasunaren artean harremana
dagoela adierazten, iradokitzen edo aditzera ematen duen adierazpen oro.
Esate baterako, kaltzioa erantsita duen jogurt batean «kaltzioiturria» ager daiteke (nutrizio-adierazpena edo amua), baita «kaltzioa beharrezkoa da hezurrak behar bezalaizateko» ere (osasunadierazpena edo amua), eta publizitatea egin jatean hezurrek
lortzen duten gogortasuna oinarri.
Legeriaren arabera, publizitate engainagarria da edozein modutan, baita aurkezpenaren bitartez ere: xede dituen pertsonak
baldintzatu, nahasarazi edo nahas ditzake, eta, izaera engainagarri hori dela bide, haien portaera ekonomikoan eragin. Zorrotz
jokatu nahi badugu, eta kontsumitzaileari ziria sartzea saihestu,
nutrizio-profil egokia eduki beharko luke osasungarria balitz
bezala iragartzen den jaki batek. Bestela, legezkoa litzateke
gurin-puska bat hartu, irinetan busti, frijitu, azukrez eta gatzez
bete, miligramotxo batzuk omega 3 olio erantsi eta «bihotzari
osasuntsu iraunarazten lagunduko diozu» leloa ziragartzea (bide
batez, egun badaude halakoak).
Horregatik, elikagaien aurkako alegazioak egin ahal izateko,
osasunean oinarritutako publizitate-mota hau arautzen duten
Europako legeek eskatzen dute Europako Batzordeak nutrizioprofilak nahitaezko irizpide gisa ezar ditzan. EFSAren (Elikagaien
Segurtasunerako Europako Agintaritza) irizpen zientifikoan
oinarrituko dira nutrizio-profilak. Araudia indarrean sartu eta bi
urtera, Batzordeak alde interesdunei galdetuko die, eta Europako
Batasuneko estatuetako adituei nutrizio-profilei buruzko proposamenak aurkeztuko dizkie. Proposamenon alde agertuz gero,
Batzordeak bere egingo ditu, eta baldintza izango dira alegazioak
egin ahal izateko.
Hau da, elikagaietako nutrizio-adierazpen eta adierazpen osasungarriei buruzko Araudiak beharrezkoa du nutrizio- eta osasunadierazpenak daramatzaten elikagaiek hainbat nutrizio-baldintza
edo nutrizio-profil direlakoak betetzea. Profil horiei esker, era
berean, dieta osasungarriaren aukerak bideratzeko baieztapenak
erabiltzen dituzten kontsumitzaileak, zeinak elikagaiak hauteman
ditzaketen nutrizio- edo osasun-abantaila bat dutelako adierazpenekin, ez dira oker ibiliko produktuen nutrizio-balio orokorrari
dagokionez.
2006. urteaz ari gara, eta, egun, 2018ko lehen hiruhilekoan,
profilek aurkeztu gabe jarraitzen dute; beraz, Araudiaren puntu
garrantzitsuenetako batean dagoen kontrolik eza, kontsumitzaileon osasuna gehien babesten dutenetako batean, hain zuzen,
lasai asko dabil hedatuta. Are gehiago: profilak agertzen direnean
(inoiz agertzen badira), begien bistakoa da luzamendua egongo
dela elikadura-industriarako.

Neurri horren aplikazioa errazteko, salbuespen bat adostu da:
nutrizio-alegazioak baliatu ahal izango dira, baldin eta nutriente
bakar bat profilean ezarritako mailetatik gorago baldin badago.
Halere, nutriente horren maila handiak argi eta garbi adierazita
egon beharko dira etiketan, nutrizio-alegaziotik gertu eta haren
karaktere berdin-berdinez idatzita. Nutriente bik edo gehiagok
gaindituz gero muga, ezingo da inolako nutrizio-alegaziorik erabili.
Bestela esanda: produktua azukre, gantz eta gatzezko bonbat bat
baldin bada, ezingo du erakargarria erabili; bonba erdia izanez
gero, ordea, bai.
Gogora dezagun nutrizio-profil esapideak elikagai edo dieta baten
nutrienteen osaera jasotzen duela. Dietak elikagai anitzez osatuta daudenez, dietaren oreka orokorra lor daiteke nutrizio-profil
desberdinetako elikagaiez osatuta; hortaz, elikagaiek ez dute zertan bat etorri dieta «orekatu» baten nutrienteen profilarekin. Alabaina, elikagai indibidualek eragina izan dezakete dieta totalaren
nutrienteen edukian, elikagai zehatzaren nutrienteen profilaren
eta ahorakinaren arabera. Hori lotuta dago, zehazki, nutriente
batzuekin, zeinen inguruan frogatuta dagoen EBko biztanlerien
dietan desoreka dagoela, eta gehiegizko pisuarekin zein obesitatearekin edo dietarekin loturiko gaixotasunen garapenean
(eritasun kardiobaskularrak edo bestelako nahasmenduak, kasu)
eragin lezaketenak, barne hartuta gehiegi jan daitezkeen nutrienteak eta ahorakina nahikoa izan ez dezaketenak.
Profilean, gantzaren, gantz aseen, azukrearen eta gatzaren kopuruak jasotzen dira.
Berriki egindako azterketa batean90, Erresuma Batuko 382 produkturen nutrizio-adierazpenak aztertu ziren. Emaitzek adierazi
zuten produktu horiek ez zirela adierazpenik gabeak baino osasungarriagoak. Hau da: iruzurra zen kontsumorako. Ondorioz,
beraz,behin berriz nabaen adierazpen horiek arautzeko nutrizioprofilak erabili beharra.

› Non daude profilak?
Tiradera batean. Arrazoi misteriotsuren batengatik, Europako
nutrizio-profilen gaineko proposamen zientifiko eta tekniko oro
tiradera politiko batean gordetzen dira. Ikusiko dugun bezala,
EFSA osasun-agentzia europarraren proposamena dago; bai eta
dagoeneko profilak aplikatzen ari diren hainbat herrialderenak
ere (Erresuma Batua, Danimarka edo Norvegia); Osasunaren
Mundu Erakundearena (Europarako Eskualde Bulegoa); haurrengan marketinaren presioa murrizteko Europako Sarearen proposamena eta lana, Norvegiako Osasun Zuzendaritza Nazionalak
eta OMEk koordinatuta; eta ikerketa zientifiko independente
90. https://www.ndph.ox.ac.uk/team/asha-kaur
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pilo bat Europa osoan argitaratuta. Zaila da gai berari buruzko
hainbeste paper topatzea, hain gomendio antzekoak jasota,
berdin-berdinak ez esatearren. Orduan, ez baldin bada teknikoa,
zein da arazoa? Hauxe: politikoa.

› EFSA
EFSAren zeregina zen, gai zehatz honetan, beharrezko aholkularitza zientifikoa ematea Europako Batasunean ardura politikoa
duten pertsonek nutrizio-profilak ezar zitzaten. EPSAren paneletako batek (Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies
edo NDA Panela) bere aholkularitza zientifikoaren elementu
nagusiak nutrizio-profilei buruzko irizpen batean jaso zituen,
2008ko urtarrilaren 31n onartuan, hain zuzen. Lenengo urrats
horren xedea zen Europako Batzordeari eta Estatu kideei aukeren gaineko informazioa ematea, eta zein nutrizio-profil sistema
zehatz aplikatu nahi zuten erabakitzen laguntzea. EFSAk zioen
Batzordeari laguntzen jarraituko zuela, behin betiko nutrizioprofil sistema bat ezartzeko lanetan. Hala, EFSAk beste tresna
bat garatu zuen EBko pertsona erabaki-hartzaileei hainbat nutrizio-profil egoera probatzen laguntzeko. Datu-basea Europako
Batzordeari helarazi zitzaion, 2008ko uztailean.
Webgune honetan, haren gomendioak kontsulta daitezke:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/644.htm
Hala ere, alferrik, Europako Batasunak oraindik ez baitu inongo proposamen politikorik abiatu eskualderako nutrizio-profil
komunen gainean.
EFSAk, Estatu kideek eta Batzordeak 8 urte badaramatzate
ere dagoeneko mundu erdian egon badauden nutrizio-profilak
osatzen, beste herrialde batzuetan aplikatzen dira; esaterako,
Norvegian, Danimarkan, Erresuma Batuan edo Irlandan, Europakoak besterik ez aipatzearren.

› OME
OMEk aitortu du nutrizio-profilak ezinbesteko eta funtsezko
tresna direla elikadura txarraren gaineko araudiak aplikatzeko,
eta, berezi-bereziki, haurrei begirako elikagai osasungaitzen publizitateari buruzko araudiari dagokionez. Nutrizio-profilek zein
elikagai eta edari izan ohi diren dieta osasungaitz baten osagai
eta zein ezbereizteko sistema bat ahalbidetzen dute. Zehazki,
zein elikagai eragin dezaketen energia, gantz aseak, trans gantzak, azukrea edo gatza gehiegi kontsumitzea.
OMEk dio nutrizio-profilak elikagaiak sailkatzeko tresna bat
direla, ez dietak sailkatzeko, baina erabil daitezke, politiken

bitartez, dieten nutrizio-kalitate orokorra hobetzeko. Argiago
ezin da esan.
Aipatu EFSAz gain, nutrienteen profil-eredu hau OMEko Europarako Eskualde Bulegoak ere garatu du, eta berariaz diseinatu
dituen nutrizio-profilen erabilera nagusia da haurrei begirako
elikagaien publizitatea arautzea.
Hau, gorago esan bezala, ez da gauza berria Europako Batasunean. 2013ko txosten batek, OMEko Europarako Eskualde
Bulegoak eginak, araudi-mota hau erabat aplikatzen ari diren
Europako herrialdeen esperientzia jaso zuen, bakoitzak bere
nutrizio-profilak oinarri91. OME jabetu zen haurren elikadura txarra murrizteko araudi-mota honen garapenean aurrera ez egiteko
arrazoi nagusia dela, hain zuzen, nutrizio-profilen eredu egokirik
edo elikagaiak sailkatzeko bestelako bitartekorik eza.
OME lanean aritu izan da Estatu kideei nutrienteen profil-ereduak garatzen laguntzeko. Bere garaian, berariazko printzipiogida bat eta eskuliburu bat osatu ziren. OMEk, era berean, nutrizio-profil ereduen katalogo bat garatu du, herrialde bakoitzak
zein aplikatu nahi duen erabaki dezan.
Hori gutxi balitz bezala, 2009an haurrei begirako marketinaren
presioa murrizteko Europako Sarea sortu zen, Europan Norvegiako Osasun Zuzendaritza Nazionalak eta OMEk koordinatua. 28 Estatu kide biltzen ditu, eta nutrizio-profilekin loturiko
hainbat lan egin ditu. Taldeak eskaera egin zion OMEri profilen
proposamen bat egin zezan.
2013ko abenduan, adituen bilera bat egin zen, bi xederekin:
batetik, nutrizio-profilen eredu europar komun bat garatzeko
beharrezko printzipioak eta neurriak adostea, eta, bestetik, profilak jada garatuta dituzten herrialdeen esperientziak biltzea, haurrentzako elikagaien merkaturatzea eta publizitatea arautzeko.
Bilera haren ostean, OME Europak nutrizio-profilen proposamen
bat egin zuen, bai eta proiektuari buruzko hainbat galdeketa ere
(maila teknikoan) Estatu kideen artean, hainbat herrialdetako
proba pilotuak barne.
Proba pilotuen eta galdetegien azken emaitza aho batekoa izan
zen: herrialde guztien ustez, OMEren nutrizio-profilen eredua
oso egokia izan zen beren nazio-mailako testuingururako.
OMEk dagoeneko ezarrita zeuden hainbat eredu erabili zituen
Europa mailan erabiltzeko eta bertara egokitzeko. Azkenean,
dena den, Europako hiru eredu hautatu ziren prozesuan aintzat
hartzeko: Danimarkakoa, Norvegiakoa eta Erresuma Batukoa.
Horiek erabiltzen dira Europan, egun, haurrentzako elikagaien
merkaturatzea mugatzeko, eta garatu dituzte bai Gobernuek
91. Marketing of foods high in fat, salt and sugar to children: update 2012–2013. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2013
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eurek bai, Danimarkako ereduaren kasuan, Gobernuak babestuta. Xehetasunak aurrerago ikusiko ditugu, baina hona hemen
gogoeta batzuk:
OMEk proposaturiko ereduaren arabera92, debekatuta dago
bost elikagai-kategoria (osasungaitzenak) merkaturatzea; horrek
esan nahi du nutriente-irizpideak ez direla beharrezkoak, hau
da, modu lotsagarrian direla osasungaitzak, nolabait esatearren.
Gauza bera aplikatzen zaie kontrako arrazoiarengatik beti merkatura daitezkeen bi elikagai-kategoriei: zeharo osasungarriak dira,
beraz, ez dago zertan haien profila egin. Kasu batzuetan, nutriente-atalase zorrotzenak txertatu ziren herrialdeei galdetu ostean,
eta OMEren nutrizio-jarraibideekin bat etorrita.
Gainerako elikagaiei dagokienez (gehienak), gehieneko atalasetzat
jotzen da 10 g azukre 100 g elikagaiko (gosarirako zerealak salbu:
15 g 100 g-ko); gantzetan, 2,5-10 g bitartean 100 g-ko (gazta eta
haragi batzuk salbu: 20 g 100 g-ko); eta gatzari dagokionez, 1-1,3 g
bitartean 100 g-ko.
Kopuru horiek gainditzen dituen edozein jaki (hau da, kopuru horietako bakarra gainditzen dituen edozein, dela azukre asko duelako,
dela gantz, gantz ase, azukre erantsi edo gatz asko duelako), ezingo
litzateke haurrei begirako publizitatean ageri. Eta kito.
Erresuma Batuko sistema bestelakoa da: ez ditu elikagai-motak
bereizten, baizik eta haien edukia nutriente gatazkatsu jakin
batzuetan. Profil hauek baliatzen dira, batetik, elikagai-mota
horien publizitatea, haurrei begirakoa, arautzeko, eta, bestetik,

elikagaien etiketatze-politiketan, koloreen araberako kode
bati jarraiki, zeina “semaforo-etiketatzea” izenez ezaguna den,
semaforoek jarraitzen duten kodearekin bat baitator. Profilak
Erresuma Batuko Elikadura Arauen Agentziak (FSA, ingelesezko
siglak) ezarri ditu. Antza, Erresuma Batuko adituek ez dituzte
beren Bruselako kideek bezainbeste mania eta errezelo. EFSAk
lehen aipatu eragozpen piloa badu ere, Erresuma Batuko
agentziak nutrizio-profil oso erraz eta argiak ezarri ditu. 01 Taula
elikaia solidoentzat da eta 02 edarientzat.
Adibide bat: Actimel produktuak erabil litzake osasun-erakargarriak, hemen, Erresuma Batuko profil horiek indarrean baleude?
Actimelek B6 bitamina dauka, eta, araudiaren arabera, «zure
defentsei laguntzen die» erakargarria balia dezake; baina, era
berean, gantz aseen kantitatea batez bestekoa du (1,4 g), eta
azukre-kantitate oso handia (15 g). Horrek esan nahi du osagaietako biren kantitatea kopuru egokia baino handiagoa dela, eta,
ondorioz, Araudiaren arabera, ezingo luke aipatu esaldia erabili;
edo, hain zorrotzak izan barik azukrearengatik soilik dela osasungaitza erabakitzen badugu, erabil lezake erakargarria, baina
etiketan eta iragarkian argi adierazita azukre-kantitate handia
duela.
Kontua honela geratuko litzateke: «Actimelek zure defentsei
laguntzen die eta, poto bakoitzean, bi poltsatxo azukre dakartza».
Eta gantz oso ugariko pateak edo azukre ugariko gainerako edari
esnedunak? Eta patata frijituak edo margarinak eta maionesak?
Eta gosarirako zerealak, litxarreriak eta industria-opilak? Denen

01 TAULA Elikagai solidoen nutrizio-profilak

Testua

Txikia

Ertaina

Handia

Kolore-kodea

Berdea

Laranja

Gorria

Gantza

≤ 3,0 g/100 g

3,0-17,5 g/100 g

≥ 17,5 g/100 g

≥ 21 g zatiko

Aseak

≤ 1,5 g/100 g

1,5-5 g/100 g

≥ 5 g/100 g

≥ 6 g zatiko

Azukre totalak

≤ 5,0 g/100 g

5-22,5 g/100 g

≥ 22,5 g/100 g

≥ 27 g zatiko

Gatza

≤ 0,3 g/100 g

0,3-1, 5 g/100 g

≥ 1, 5 g/100 g

≥ 1, 8 g zatiko

Testua

Txikia

Ertaina

Handia

Kolore-kodea

Berdea

Laranja

Gorria

Gantza

≤ 1,5 g/100 ml

1,5-8,75 g/100 ml

Aseak

≤ 0,75 g/100 ml

0,75-2,5 g/100 ml

≥ 2,5 g/100 ml

≥ 3 g zatiko

Azukre totalak

≤ 2,5 g/100 ml

2,5-11,5 g/100 ml

≥ 11,25 g/100 ml

≥ 13,5 g zatiko

Gatza

≤ 0,3 g/100 ml

0,3-0,75 g/100 ml

≥ 0,75 g/100 ml

≥ 0,9 g zatiko

02 TAULA Edarien nutrizio-profilak

92. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Nutrient-ProfileModel.pdf?ua=1

≥ 8,75 g/100 ml

≥ 10,5 g zatiko

2. KAPITULUA. GAIXOTZEN GAITUEN ELIKADURA

iragarkiek diote «osasungarriak» direla, baina ez dira, inondik ere.
Hala, La Piara pateari, etiketan «burdina ugari» dakarrenari, «burdina eta gantz ugari» erantsi beharko litzaioke; Flora Pro Activ
margarinari «kolesterola murrizten laguntzen du, eta arrisku
kardiobaskularrak areagotzen, gantz aseen kantitatea gomendaturikoaren bikoitza baita»; eta Cola Cao Complet kakaoari
«oinarrizko nutrienteen % 30 dakar, eta azukreei dagokienez
gomendaturiko gehieneko kantitatearen % 520».

tako agintarien esaldi gustukoenak ezkutatzen duen hori:
«Nutrizio-profilak? Nahiago dut ez egin».
Europan ardazturiko parrasta historiko luze honekin, zera islatu
nahi dugu: nola daiteke gertatu den guztiarekin, egindako gomendio guztiekin, egiaztaturiko egitate guztiekin eta beharrezko
baliozkotzeekin, osaturiko lan tekniko guztiarekin, erabilgarritasunari dagokionez inolako zalantzarik gabea… Europako Batasunean oraindik ez edukitzea nutrizio-profil aktibo eta arautuak?

› Herrialde bakoitzera egokitu beharra
Oso garrantzitsua da herrialde bakoitzera egokitzea. Izan ere,
agiriak dio nutriente eta elikagaien dieta-rola, nutrizio-profilen
sistema batean txerta daitekeena, desberdina izan daitekeela
herrialde batean edo bestean; are gehiago: desberdina izan
beharko luke, herrialde bakoitzeko dieta-azturen eta ohituren
aldakortasuna kontuan har dadin. Beraz, elikadura-kulturaren
baitako aldeak ez lirateke oztopo izango profil hauek erabiltzeko.
Nutrizio-profilak ezarrita izandako esperientziak erakutsi du
ezarriko diren tokiko biztanleen arabera egokitu behar direla,
herrialde jakin bateko biztanleriaren dieta-ereduekin bateragarriak izan daitezen; biztanleriaren ezaugarriek ahalbidetzen
dute jakitea zein elikagai txerta litezkeen nutrizio-profilen arabera arautuko direnen barruan.
Aipatu Araudi europarraren arabera, aniztasun hori kontuan
hartu behar da nutrizio-profilak garatzeko eta ezartzeko orduan.
Hau guztia diogu elikadura-industriak nutrizio-profilen (edozeinen) aurka egiteko erabiltzen dituen argudio nagusietako
bat esaldi honen antzekoekin zabaltzen duelako: «Profil horiek
aplikatuko balira, oliba-olioak ez luke nutrizio-profil egokia
izango. Imajinatzen? Hain osasungarria izanda». Horrela, gainera, ekoizpen-sektoreen konplizitatea bereganatzen saiatzen
da; kasu honetan, oliba-industriarena. Bada, lehenik eta behin,
oliba-olioa gantza besterik ez da, eta neurrian kontsumitu behar
da bere propietate osasungarriei eusteko. Ez da ez funtsezko ez
oinarrizko elikagaia. Baina garrantzitsuena ez da hori, baizik eta
inor ez dela esaten ari (eta ez dago inongo profil-proposamenetan jasota) oliba-olioa elikagai osasungaitzen kategoriaren baitan jaso behar denik eta, ondorioz, etiketatzeari, publizitateari
edo prezioari dagokionez arautua izan daitekeenik. Herrialde
bakoitzak egoki deritzen salbuespenak ezar ditzake, baita irizpide ekonomikoei jarraiki ere, horiek alde handiaz gainditzen
baldin badute elikagai osasungaitzen zerrendan jasotzeak eragin
lezakeen gizarte-etekina.
Filibustero arautzailearen aurrean gaude: infinituraino eta harago luzatu erabakiak hartu aurreko eztabaida, erabakia ez zaizulako piperrik gustatuko. Finean, Bartleby efektua delakoaren
aurrean gaude: tona eta tona labirinto zientifiko, eztabaida
amaigabeak ustezko perfekzioa (aurrera egitea eragozten
duena) erdietsi nahian, idazlearen eta Europako eta estatue-

› Profil iheslariak egoteko benetako arrazoia
Adostasuna dago gizarte-erakundeen, kontsumitzaile-elkarteen,
zientzia-esparrukoen eta osasun-erakunde independenteen
artean, OMEren babespean, hiru neurri hartu behar direla,
ezinbestean, elikadura txarraren eta gizakion osasunari
dakarzkion ondorio izugarrien arazoa konpontzeko: elikagai
osasungaitzen publizitatea arautu (bereziki haurrei begirakoa);
nutrizio-etiketatze argi eta gardena; eta politika agintzailea,
elikagai osasungaitzei zergak ezarriko dizkien eta benetan
osasungarriak saritu egingo dituen osasun-politikekin
koherentea. Baina hiruki horren funtsezko oinarria nutrizioprofilak dira. Hots, horiek gabe, ez dago ez publizitatea ez
etiketatzea ez zerga koherenteak arautzerik. Elikagaiak nolabait
sailkatu ezin baditugu, elikadura txarra bultzatzen dutenak eta
ez dutenak bereizita, osasungarriak eta osasungaitzak, arautzearkitektura osoa behera dator.
Horregatik, eta ez beste ezerengatik, bilakatu ditu elikaduraindustriak nutrizio-profilak bere Stalingrad, alegia, inola ez galdu
beharreko eremu. Industriaren mantra kutun eta funtsezkoa, gai
honetan, hauxe da: «Ez daude elikagai txarrak eta onak, dietaren
eta ariketaren araberakoak dira». Egia da, bai, egia den bezala
minbizia eragiten duten produktu asko halakoak direla haien
eraginpean epe ertain eta luzera egonez gero, eta biztanleria
osoarengan prebalentzia bera izan gabe. Baina horrek ez du eragotzi (eta ez du eragotzi behar) produktu horiek arautzea.
Elikadura-industriarako, profilen borroka galtzeak arautzearen
gerra galtzea dakar. Zeren, ez dezagun gure burua engaina, interes-borroka ohikoaren aurrean baikaude: zehatz korporatiboen
eta biztanleriaren orokorren arteko gatazka da. Eta, noski, interesok beti ez dira bateragarriak izaten.
Benetan, horregatik daude Europako nutrizio-profilak ondo
baino hobeto giltzapetuta Bruselako ziegetan. Bada garaia, ziur
asko, askatzeko.
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› Profilak benetan dira baliagarriak?
Funtzionatzen dute?
Bada, bai, funtzionatzen dute, inongo zalantzarik gabe. Ikerketa
ugarik halaxe frogatu dute, eta ez dago kontrakoa dioen bat
bera ere.
2006an, nutrizio-profilen sistema orokortuko lau eredu aztertu
ziren, eta haien printzipioak haien aplikazioarekin erkatu ziren.
125 elikagai sailkatu ziren, beren nutrizio-osaeraren arabera,
eta nutrizionista-talde batek sailkapenak bata bestearekin alderatu zituen. Literatura zientifikoaren baitako sistemen artean,
ikuspegi ezberdinek elikagai osasungarriak eta osasungaitzak
bereizi zituzten. Azkenean, eredu hauek aztertu ziren: Calorie for
Nutrient (CFN), Nutritious Food Index (NFI), Ratio of Recommended
to Restricted Foods (RRR) eta FSAren Nutrient Profile. Laurek sailkatu zituzten jakiak modu objektibo eta errepikatzeko moduan.
Oro har, eredu guztien emaitzak bertsuak izan ziren: frutak eta
barazkiak izan ziren lehenak jaki osasungarrienen eskalan; osasungaitzenen eskalan, berriz, jaki azukredunak eta gantzak. Aipatu beharra dago, lehen esan bezala, FSAk proposaturiko eredua
jo zela irmoentzat, erakutsi zuela onena zela jakiak kategoriatan
sailkatzean baliozkotze egokia lortzeko, eta dieta osasungarriagoarekin lotu zela. Azken buruko xedea zen egiaztatzea eredu
horiek benetan funtzionatzen ote duten munduan.
2014. urtean, hiru nutrizio-profil eredu baliozkotu eta onartu
ziren dietaren kalitatea aztertzeko, elikagai indibidualez harago:
SAIN/LIM eredu frantsesa, FSA-Ofcom (Rayner et al., 2009)
britainiarra eta NRF9.3 indizea.
Berriki egindako baliozkotze batean93, Erresuma Batuko nutrizioprofil eredua Frantzian aplikatu da, arrakastaz, eta emaitza izan
da nutrizio-gomendioekiko atxikimendu handiagoa eragin duela.
Beste ikerketa batean egiaztatu zen harreman handia dagoela
nutrizio-profileko puntuazioaren eta, jaki bat osasungarria den
ala ez, kontsumitzailearen iritzi subjektiboaren artean94.
Eta halaxe jarrai genezake. Esandakoa: nutrizio-profilak aukeran
daude, komunitate zientifikoak onartu egin ditu, bai eta OME Europak ere, eta haien baliagarritasuna eta funtzionamendu egokia
frogatuta daude. Arazoa politikoa da, kito.
Ereduak eta bakoitzaren xehetasunak sakonago aztertzeko,
Iberoamerikako Nutrizio Fundazioak egindako berrikuspenera
jo daiteke: www.finut.org/wp-content/uploads/2016/03/Perfiles_Nutricionales_18032016_conPortadas.pdf

93. http://jn.nutrition.org/content/early/2014/10/01/jn.114.199679.abstract
94. www.finut.org/wp-content/uploads/2016/03/Perfiles_Nutricionales_18032016_conPortadas.pdf
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01
ELIKADURA
OSASUNGAITZAREN
LORALDIAREN
OINARRIZKO
ARRAZOIAK

Honaino, errealitatea deskribatu dugu: egungo elikadurak, osooso prozesatuak, gure dietaren oinarri bihurtu denak, gaixotu
egiten gaitu, horrek gaixotzen gaitu gehien, egunero gero eta
gehiago. Ikusi dugu zein lotura dagoen elikadura txarraren
eta hainbat gaixotasunen artean. Aztertu ditugu dietaren
bilakaera, gaixotzen gaituen elikaduraren osagai kaltegarriak.
Era berean, klase soziala eta generoa ere nabarmendu ditugu,
determinatzaile sozial gisa. Orain, horren guztiaren oinarrizko
arrazoiak aztertzeko unea da. Zergatik jaten dugu hainbeste
jaki osasungaitz? Zergatik bilakatu da dieta gure osasunerako
arrisku-faktore nagusia?
Lehenengo kapituluaren amaieran esan bezala, jatea ez da
elikagaiak irenstea eta besterik ez. Hori, baina, ez dator bat
ideologia nagusi honekin: behar baino lehen gaixotzea edo hiltzea
baldintzatuko lukete, nagusiki, gure herentzia genetikoak eta
askatasun osoz hautaturiko osasun-azturek (ez gizentzea, ariketa
egitea, neurrian edatea, ez erretzea, etab.); era berean, modu
osasungarriagoan edo osasungaitzagoan jatea pertsonaren
araberakoa litzateke, eta elikadura ekintza indibidual hutsa,
ia inolako loturarik gabea fenomeno sozial eta kolektiboekin.
Gaizki elikatzea litzateke, beraz, norberaren aurretiko erabaki
baten ondorio (norbera litzateke bere gaixotasunen errudun,
«bere burua zaindu ez duelako»). Egiaz, ordea, inongo zalantzarik
gabeko ebidentzia da elikadura osasungaitza ez dela arazo
indibiduala. Pandemia bat da, eta arrazoi nagusiak sistemikoak
eta egiturazkoak dira. Bada, kapitulu honek horiexek ditu hizpide.
Arrazoi horiei aurre egiteko, alferrikakoak dira elikadura-aztura
onei buruzko hezkuntza-kanpainetan baino ez oinarrituriko neurriak. Biztanleen gehiengoari eragiten dioten egiturazko beste
arazo batzuetan bezala, erantzunak politikoak eta koordinatuak
izan behar dira. Beharrezkoa da politika publikoak irmotasunez
heltzea nazioarteko hainbat erakunde independentek eta elkarte
zientifikoek nahiz profesionalen elkarteek salaturiko arrazoi-sortari. Argi eduki behar da arazo politiko bat dugula, ez indibiduala,
eta eskubideak urratzen ari direla, kontua ez dela kontsumoaukera desegokia; ezinbestekoa da politiko publiko sendoa aldarrikatzeko, elikadura osasungaitza eragiten duten alderdi sozial,
ekonomiko eta kulturalak aldatuko dituena.
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nn Nola bihurtu zen elikadura arazo?
Ez dago arrazoi bakarra elikadura osasungaitzaren egungo
epidemia azaltzeko. Hainbat faktoreren konbinazioa da,
baina garrantzitsuena, duda barik, gure elikadura-ereduaren
aldaketa da, zeinak eragin duen askoz gehiago jatea gantz ase
ugariko jakiak eta hidrogenatuak, azukre erantsiak eta gatza.
Espainiako estatuan, hiru osagai kaltegarri horien kontsumoa
% 40-70 bitartean areagotu da (nutrientearen arabera). Azukre
erantsia, gantz kaltegarriak edo gehiegizko gatza ez datoz
bakarrik, ez datoz beren kabuz gure ahora: haien gidari nagusia
elikadura prozesatua da. Gaur egun, gure dietaren oinarria jaki
prozesatuak dira, gehienbat. Eta ez gara ari jakiak manipulatzeko
prozesu tradizionalez (xerratan moztea, hezurrak kentzea,
txikitzea, azala kentzea, birrintzea, moztea, garbitzea, gantza
kentzea, ehotzea edo izoztea), ez eta beste gutxieneko prozesatu
batzuez ere, baizik eta, jakien ezaugarri organoleptikoak
(zaporea, itxura eta testura) edo haien kontserbatzeko,
garraiatzeko edota biltegiratzeko ezaugarriak edota prezioa
eraldatzeko xedez, osagai erantsiak dakartzaten produktuen
erabateko nagusitasunaz.
Gure elikagaien gero eta industrializatze handiagoa faktore bat
da, baina hona hemen beste bat: biztanleriaren ezjakintasun
gero eta handiagoa elikagaien jatorriari, aniztasunari,
iragankortasunari, prestatzeko erari eta kulturari buruz,
elikagaien ekoizpenean izandako aldaketa esanguratsuekin eta
elikadura-industriaren produktuak ahalik eta gehien saltzeko eta
limurtzeko etengabeko jardun sofistikatuarekin bat eginda.
Elikadura-industria eragile boteretsu-boteretsua bilakatu da,
ekoizpen-sistema eta elikadura-kontsumoa baldintzatzeko
ahalmen ikaragarria baitu. Haren pisu handiak nabarmen
eragiten du, halaber, erabaki politikoetan; hala, munduko
lobby nagusietakoa bihurtu da, baita Estatukoa eta gainerako
Administrazioetakoa ere. Tarteka, politikak baldintza ditzake,
biztanleriaren osasun-interesen kalterako. Aski dugu gogoratzea
zer-nolako obsesioa duen nutrizio-profil on edo txarreko
elikagaiak ez daitezen bereizi; horrek eragin du sistematikoki
eragoztea ekimen akademiko eta politiko oro egungo nutrizioprofil ereduak aplikatzen saiatzeko, besteak beste OMEren
Europarako Bulegoak onartuak edo Europako Administrazioko
tiraderan 2006tik gordeta jarraitzen dutenak. Hau da,
frogatu dutenak baliagarriak direla nutrizio-profil okerreneko
jakien kontsumoa edo publizitatea mugatzen ahalegintzeko
politika publikoak egiteko. Gauza bera esan daiteke elikagaiak
etiketatzeko orduan nutrizio-semaforoa ezartzearen kontrako
jarreraz.
Industriaren ekintzari esker, ia ez dugu elikadura
osasungaitzaren gaiari heltzen dion politika publikorik, elikadura
horri eragiten ari den ondorioen larritasunak merezi duen
bezala heltzen dionik. Administrazioek obesitateari, gehiegizko
pisuari, diabetesari, gaixotasun kardiobaskularrei eta elkarturiko

gainerako eritasunei aurre egiteko garatutako estrategiaren
funtsa izan da erantzukizuna norberaren erabakiei egoztea, eta
ez determinatzaile sozialei, alegia, 5 lagunetik 1 jaten duenaren
ondorioz gaixotzea eragin duten horiei.
Dieta txarren hedapenetik eratorritako egungo arazoa, bereziki
klase herritarren eta, horien barruan, emakumeen artean,
elikadura-giro osasungaitzaren ondoriotzat ere jo behar da;
izan ere, publizitateaz edo etiketatzearen zailtasunaz harago,
hezkuntza-arloan ere badu azalpenik. Arlo horretan, nahiz eta
ez hortxe bakarrik, eskola publikoek badute, eta izan dezakete,
funtsezko papera egoera iraultzeko. Hezkuntza-arloan elikaduragiro osasungaitzean eragiteko osagaiak txertatzea, curriculumesparruan sukaldearekin eta elikadura-osasunarekin loturiko
osagaiak eranstea, elikagai txarren, arrazoien eta ondorioen
inguruan ikuspegi kritikoaz heztea edo gertuko eskola-jangelak
edo eskola-baratzeak sortzea “eskola-jangela eta bertan
eskaintzen den zerbitzua «jaten emate» hutsa ez dela ulertuta”
puntu garrantzitsuak dira hezkuntza-proiektuan, hezkuntza-,
prestakuntza- eta gizarte-funtzioa garatzen baitute. Hala, eskolajangela ere beste tresna bat izango da erantzunkidetasuna,
elkarlana eta gazteen arteko harreman bidezkoagoak jorratzeko.
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02
PUBLIZITATEA

2.1 PUBLIZITATEAN EGITEN DEN
INBERTSIOA ESPAINIAKO
ESTATUAN ETA EUSKADIN
Espainiako Publizitate Inbertsioari buruzko InfoAdex Azterketaren (2015) arabera, Espainiako estatuan 11.700 milioi euro
inbertitzen dira publizitatean; horietatik gutxi gorabehera % 40
ohiko hedabideetan (telebista, irratia, prentsa, Internet, kalean,
zineman), eta telebista da nagusi publizitatearen arloko inbertsiobolumenari dagokionez. Gastu hori ia erabat estatuko biztanleria
osoari begira egiten denez, pentsa dezakegu Euskadiko gastua,
bertoko biztanleria kontuan hartuta, ia 500 milioi eurokoa dela.
Publizitatean besterik ez, elikadura + banaketa-multzoak 1.000
milioi euro baino gehiago inbertitzen ditu, alegia, kontrolpeko inbertsioaren % 23, 50 milioi inguru Euskadin. Hots, publizitatean
gastaturiko 4 €-tik bat elikadurarekin lotuta dago. Azken urtean,
aurreko urteari dagokionez, publizitate-gastua gehien handitu
duten sektore biak elikadurarena eta edariena izan dira, hain
zuzen (% 13 eta % 10, hurrenez hurren).
Ezohiko publizitate-bitartekoen zerrendak berriro erakusten
ditu erabilitako estrategiak eta baliabideak. Nabarmendu beharra
dago eskura dauden azken datuek adierazten dutela bitartekomota hauen ehunekoa dagoeneko handiagoa dela ohikoena baino
(guztizkoaren % 60; taulako kopuruek milioi euroak adierazten
dituzte). Ikusi 03 taula.
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03 TAULA Ez-ohiko publizitatean egindako inbertsioa Euskadin (%)

Ezohiko bitartekoak (Euskadi)

18. GRAFIKOA Marketin-gastuak partiden arabera (%)

2015 (milioi €)
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2.2 ELIKADURA-INDUSTRIAREN
INBERTSIOA MARKETINEAN
Esan bezala, enpresen inbertsioa publizitatean (hedabideetan
edo antzekoetan egiten den eremu-erosketa) marketinera bideratzen dutenaren zati bat besterik ez da. Esate baterako, gorago
ikusi dugun moduan, Euskadiko inbertsioa publizitatean ia 500
milioi eurokoa da, baina 2014an, Estatuan egindako inbertsioa
marketinean 27.050 milioi euro handitu zen, 1.200 milioi euro
Euskadin. Marketina BPGaren % 2,6 da; ehuneko horrek beste
jarduera-sektore batzuen (nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza,
energia edo elikadura eta edariak) maila berean jartzen du.
Publizitatea marketinaren tresna bat da, garrantzitsuena
—2014an, marketinean inbertituriko milioi gehienak publizitate-,
komunikazio- eta sustapen-jardueretara bideratu ziren, orotara
guztizkoaren % 62,7—, baina ez bakarra.

Zertaz ari garen irudikatzeko modu on bat da ikustea zein partidak osatzen dituzten milioi euro horiek.
Sektore guztien artean, elikadurarenak inbertitzen du gehien
marketinean; Euskadin, urtean ia 180 milioi euro. Horri banaketaren eta ostalaritzaren sektoreen inbertsioak gehituz
gero, 250 milioi euro dira, hau da, guztizkoaren % 20. Hots:
marketinean inbertitzen diren 5 €-tik bat elikadurarako da.
Horrek esan nahi du elikadura-marketinean egiten den gastua
Euskadin osasunean egiten den gastu publikoaren % 20ren parekoa dela, gehiegizko pisuarekin loturiko gaixotasunetan egiten
den osasun-gastuaren bikoitza.
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Aldera ditzakegu kopuru horiek nutrizioaren arloan eta, bereziki,
obesitatearen prebentzioan osasunaren gaineko informazioa,
hezkuntza eta sustapena bultzatuko dituzten estrategiak
eta jarduketak planifikatzeaz, koordinatzeaz eta garatzeaz
arduratzen den erakundearen (AECOSAN) aurrekontuarekin,
zeina 30 milioi eurokoa den, bai eta nutrizioaren eta
obesitatearen prebentzioaren arloetan osasuna sustatzeko
Osasun Ministerioaren estrategiari dagokion aurrekontuarekin,
12 milioi eurokoa ere ez denarekin. Edo Emakumearen
Institutuarenarekin, (8,5 milioi euro), edo Estatuan generoindarkeriaren kontrako borrokara bideratzen denarekin (25
milioi euro).
Ikus dezakegunez, publizitatea eta marketina gizarte-indar oso
boteretsuak dira, eta elikadura-industriak dirutza eta ahalegin
handia inbertitzen ditu horretan, erosketak eta elikadurakontsumoa aldarazteko asmo logikoarekin.

2.3 HAURRAK JOMUGA
Publizitatearen munduan, ingelesezko target (‘jomuga’) berba
erabiltzen da kanpaina, produktu, zerbitzu edo ondasun jakin
baten hartzaile ideala izendatzeko. Kalkulatu da haurrek, batez
beste, 95 iragarki ikusten dituztela egunaren bukaerarako, eta
34.000 baino gehiago urtean95. Espainiako estatuan, urtebetean,
produktuak sustatzeko 5.000 kanpaina inguru sortzen dira, haurrak jomuga96. Target guztien artean, haurren taldea oso interesgarria da enpresa iragarleentzat. Publizitate-industriak haurren
gainean duen interesaren erakusgarri, adibidez, Disney Channel®
kateak, zeinak pantailan % 1,2ko ikusle-kopurua besterik ez duen,
25 milioi eurotik gorako inbertsioa jasotzen duela publizitatean
(handiena ikusle-kopuruaren ehunekoari dagokionez). Hots, kasu
honetan, enpresa iragarleei ez zaie axola ikusle-kopurua, baizik
eta haren «kalitatea», hau da, ikusleak haurrak izatea.
Horrez gainera, publikoa haurrak direnean, edarien eta janarien
iragarki asko eta asko sustapen baten inguruan eratzen dira.
Hala, oparia izaten da iragarkiaren ardatz nagusia.
Arrazoi hauek eman izan dira haurren gaineko interesa azaltzeko97:
1. Haurren eragina familia-erosketetan; horietatik ere ateratzen dituzte etekinak, nagusiki haurren erosketa-eskaera
estrategiaren bidez, gurasoei (zeharkako merkatua) eskatu
eta eskatu aritzean oinarritua. Elikaduraren sektorean,
haurren % 67k jaki-eskari zehatzak egiten dizkiete gurasoei haiekin batera joaten direnean janaria erostera.
2. Haurrak etorkizuneko kontsumitzaileak dira (etorkizuneko
merkatua).
3. Haurrek badute, kontrakoa eman dezakeen arren, beren
gastu-ahalmena (eskudirua). Horrekin, beren zuzeneko
merkatuan aritzen dira, hau da, produktu oso merkeen
merkatuan (lehen mailako edo zuzeneko merkatua). Haurren zuzeneko gastu-bolumena garrantzirik gabeko zenbatekotzat jo badaiteke ere, elikadura-enpresek aintzat hartzen dute. Hala, produktu merke-merkeak merkaturatzen
dituzte, alegia, haurrek erosi ahal izateko modukoak.
4. Haurrek helduen erosketetan ere eragiten dute, nahiz eta
ez izan zuzeneko edo zeharkako onuradunak (eragina besteren merkatuetan).

95. http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=06/11/20139d151ea05e
96. http://www.autocontrol.es/pdfs/NP%20Balance%20AUTOCONTROL%20
2013_13.03.2014.pdf
97. http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=19/02/2014-a6a60b4c7b
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Haurrak, munduan, 450.000 milioi euroko merkatua dira. Espainiako estatuan, haurrek guztira 900 milioi euro mugiarazten
dituzte urtean, eta haien eragina familia-erosketan 6.000 euro
ingurukoa da, urtean. Kontuan hartu behar dugu haurrek familiaerosketen % 43n eragiten dutela98. Kopuru horiek ikusita jabetzen gara zer-nolako garrantzia duten haurrek merkatuan, eta,
zehatzago, elikadura-merkatuan, bai eta elikadura-industriak
presio bizia eragiten duela haiengan.
Haurrek (4 eta 12 urte bitartean) egindako erosketak aztertuta
eta sailkatuta, datu hauek eskuratzen ditugu99:

marka anitz ezagutzen dituztela lau urte dituztenean, eta joera
handiagoa dutela dieta osasungaitza egiteko eta gehiegizko pisua
izateko; horrez gain, aipatu erakundearen arabera, gehiegizko
pisua duten adingabeek gainerakoek baino arreta handiagoa
jartzen dute jaki osasungaitzetan.
OMEk adierazi du, gai honi buruzko ikerketa baten emaitzak
aurkeztean, jaki osasungaitz samarren merkaturatzeak lagundu egiten duela «obesitaterako joera duen ingurua izaten, eta,
ondorioz, jaki osasungarriak aukeratzea zailagoa dela, bereziki
haurren artean».

›› Jakiak eta edariak: % 33
›› Jostailuak: % 28
›› Arropa: % 15
›› Filmak eta kirolak: % 8
›› Bideo-jokoak: % 6
›› Bestelakoak: % 10
Ezaugarri bi hauek definitzen dituzte haurrak kontsumitzaile
gisa: berehalakotasuna (nahiaren eta nahia betetzearen arteko
denbora laburra da) eta hautaketa (eskaintza zabalaren aurrean,
gustuko dutena aukeratu eta lortu egiten dute).
Markekiko harremanari dagokionez, 7 edo 8 urtetik beherakoek
ageriko ezaugarriei baino ez diete begiratzen, koloreari edo
formari, kasu100. Adin horretatik gorakoek, berriz, ezaugarri abstraktuenetan jartzen dute arreta, hain nabarmen eta ikusgarriak
ez direnetan: zaporea, esanahia eta produktuak transmititzen
dien estiloa.
Haurrek konfiantza handia dute publizitatean, eta beti ez
dute ulertzen haren alderdi limurtzailea. Ikerketa interesgarri
batean101, ikertzaileek aztertu zuten talde bat haurtzarotik
nerabezarora, partaideek zein marka komertzial hautatzen
zituzten ikusteko. Izan ere, mutiko edo neskato batek 10 urte
bete dituenerako 300-400 marka ikasi ditu buruz. Nerabezaroan
hautaturiko marken erdiak haurtzaroan aukeratutako berak
ziren, hau da, haurtzaroan izandako eraginek urte luzez irauten
dute. Izan ere, 10 urtetik aurrera, haur batek 300-400 marka
bitartean ikasi ditu buruz102. OMEk berak diosku haurrek
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ezaugarriak

Marketin-estrategiak limurtzeko teknikak baliatzen ditu biztanleen artean salmenta-probabilitatea areagotzeko. Telebistan
erabiltzen diren teknika tradizionaletako batzuk hauek dira:
mezua eta marka errepikatzea, produktua erakustea produktu
erakargarri gisa arreta erakartzeko, animazioak eta aurpegiak
zein pertsona ospetsuak erabiltzea, sariak eta opariak eskaintzea,
berdinen arteko onarpenera jotzea eta umorea.
Teknika horiek izango lituzketen ondorioen hiru kategoria deskribatu dira: ondorio kognitiboak, eskaintzak eta markak gogoratzea
edo ezagutzea; ondorio afektiboak, iragarki edo marka jakin
batzuk gustuko izatea; eta jokabidezko ondorioak, produktu edo
marka bat erostea edo erosteko eskatzea103.
Haurrentzako jakien sustapenaren izaerari buruzko berrikuspen
zabal-zabal batean ondorioztatu da104 telebista dela hedabide
nagusia, baina hasia dela beste batzuei lekua egiten: Internet,
posta elektronikoa, sakelako mezuak, aldizkariak, komikien moduko inprimakiak, saltokiak, opariak eta doako laginak, itxura,
fidelizazio-programak, pertsonaiak eta saioak baliatzeko baimena
duten produktuak, babesletzak eta hezkuntza-establezimenduen
barruko marketina. Gehien sustaturiko produktuei dagokienez:
gosarirako zereal azukredunak, edariak, zaporea erantsitako
zizka-mizkak, gozokiak eta janari lasterra. Azkenik, sustapenean
baliaturiko sormen-estrategiak definitzen ditu, entretenimendukoak barne, animazioen eta fikzioen erabilera, kasu, eta genero
erabilienak umorea, akzioa-abentura, fantasia eta dibertsioa
lirateke.

98. Minot, Françoise (2002). Les enfants et la publicité télévisée
99. Wootan, Margo (2003), Pestering Parents: How Food Companies Market Obesity to
Children.
100. http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14444/1/978-84-7356-542-4%20Marketing%20y%20Ni%C3%B1os.pdf
101. Minot, Françoise (2002). Les enfants et la publicité télévisée
102. www.childhoodobesityfoundation.ca/files/files/AMorel_food_advertising_directed_at_children.pdf

103. http://misterpeters.pbworks.com/w/file/fetch/47871911/advertising1.pdf
104. www.researchgate.net/profile/Martin_Caraher/publication/224913736_Systematic_reviews_of_the_evidence_on_the_nature_extent_and_effects_of_food_marketing_to_
children._A_retrospective_summary._httpdx.doi.org10.1016j.appet.2012.04.017_(accessed_January_2015)/links/0912f510ab941d48c4000000.pdf
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nn Alderaketa tabakoarekin
Publizitateak osasunean eragiten dituen ondorioak tabakoaren
kasuan aztertu izan dira gehien; arlo horretan esku hartu da
aurrenekoz arautuz, beraz, garrantzitsua da aurrekari gisa. Zeharkako ikerketa gehienek adierazi dute lotura handia dagoela
zigarroen publizitatearen eraginpean egotearen eta erretzearen
artean.
Ebidentziak sei kontu frogatu ditu: publizitatearen eraginpean
izatea erretzen hasi aurrekoa litzatekeela; publizitatearen eraginpean egoteak erretzen hasteko arriskua areagotuko lukeela; lotura legokeela publizitate-dosien eta erantzunaren artean; hau da,
zenbat eta gehiago jaso publizitatea, orduan eta erretzeko arrisku handiagoa; adierazi berri dugun lotura hori sendoa litzatekeela, badagoela azalpen zientifiko-teorikoa publizitateak erretzeko
jokabidean duen eragin-mekanismoaren gainean, eta ez dagoela
kausalitateaz bestelako azalpenik fenomenoa azaltzeko105.
Haurrengan eragiteko erabiltzen diren zenbait erakargarri komertzial hainbat ikerketatan jaso dira:

›› Jostailuak: panpinak, irudiak, tatuajeak, kikarak.
›› Bildumak egiteko gauzak: jostailuak, bilduma-orriak, pegatinak. Bilduma egin daitekeenez, produktua hainbat aldiz
erosi behar da, bilduma osatzeko.

›› Lehiaketak: kupoi bidezko zozketetako sariak produktuaren barne, produktuak agindutako zereginen bat betetzeagatik (marrazki, argazki edota halakoren bat bidali, etab.).

›› Kupoiak: deskontuak zinemarako, pizzarako, etab.
›› Jolasak: egon daitezke ontzian, esaterako, puzzleak, dominoak, margotzeko marrazkiak, letra-zopak, mozteko eta
muntatzeko osagaiak. Aurreko urteetan aukera hau jaso ez
bazen ere, orain ordenagailurako jokoak biltzen dituen CDa
ere badago zereal-kutxetan.

›› Kodeak: webguneetan aplikazioak eskuratzeko; normalean,

berarenak edo erabiltzeko baimena jasota, kolore erakargarriekin, etab.
Erakargarri komertzial gehien-gehienak elikagai osasungaitzenetan baliatzen dira, hain zuzen: janari lasterra, gosarirako zerealak,
gozokiak eta txokolateak, gailetak, izozkiak, esnerako zaporeemaileak, esnekiak, zukuak eta edari gaseosoak, gelatinak, fideoak, janaurrekoak eta tomate-saltsak106.
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eta iragarritako elikagaien
nutrizio-kalitatea

Honaino iritsita, gogora ditzagun, labur, Espainiako estatuko haurren obesitatearen eta gehiegizko pisuaren kopuruak, eta gogora
dezagun horiek Europako rankingeko lehen postuan eta mundumailako podiumean jartzen gaituztela. Orain, hori guztia gogoan,
eta kontuan hartuta noraino eragiten duen publizitateak haurrengan eta haurrok noraino diren kalteberak, hobeto ulertuko
dugu zergatik dagoen argi eta garbi justifikatuta Administrazio
eskudunek publizitate-mota hau zorrotz arautzeko eskaera.
Baina hain txarrak al dira umeek publizitatearen bitartez irensten
dituzten elikagaiak?
Behin ikusita haurrek publizitatearen bitartez jasotzen dituzten
eragin ugariak, zein puntutaraino diren elikadura-industriaren
xede-publikoa, eta zergatik diren kalteberak publizitateari dagokionez, azter dezagun, haien nutrizio-osasunaren ikuspegitik,
zein publizitate-eragin mota jasotzen dituzten.
Has gaitezen datu argigarri batekin107. Haurrentzat iragartzen
diren zerealek, oro har, helduentzako zerealek baino % 85 azukre
gehiago, % 65 zuntz gutxiago eta % 60 gatz gehiago dute. Horrez
gainera, eskolaurreko umeek batez beste zerealen 642 iragarki
ikusten dituzte, urtean, telebistan bakarrik.

jokoak, lehiaketak edo aplikazioen deskargak (adibidez,
pantaila babestekoak eta atzeko irudiak).

Erantsi beharra dago erakargarri komertzial horietako gehienak,
beren ezaugarriengatik, haurrei begirakoak zirela. Kasu ugaritan, publizitateko erakargarriek aipatu kategorietako bat baino
gehiago uztartzen dituzte. Gainera, marketineko beste baliabide
batzuekin indartzen dira, pertsonaiekin, kasu, direla markarenak

106. http://www.minsal.cl/portal/url/item/d68cf20e14629b92e0400101650119e3.pdf

105. http://www.minsal.cl/portal/url/item/d68cf20e14629b92e0400101650119e3.pdf

107. Harris et al. (2009). Priming effects of television food advertising on eating behavior.
Ikerketaren ardatza publiko iparramerikarra bada ere, Espainiako estatuko errealitatea
berdintsua da; pentsa dezagun bai enpresak bai markak berak direla, batez besteko kontsumoa ere berdina (5 kg inguru), bai eta publizitate-eraginen kopurua ere.
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nn Haur-ordutegian iragartzen

diren jakien eta edarien nutriziokalitatearen ebaluazioa

Euskadin (Espainiako estatuko araudi bera dago), egungo araudiak ez dio heltzen iragartzen diren produktuen nutrizio-kalitateari, NAOS estrategia (Nutrizioa, Ariketa Fisikoa eta Obesitatearen Prebentzioa) ebaluatzeko adierazleen artean alderdi hori
jasotzen duen bat egon arren (7.3.3 adierazlea108). Halere, haurrentzako bi telebista-katek, Cartoon Network® eta Boomerang
Spain® izenekoek, Espainiako estatuan emititzen dutenek, baita
Erresuma Batuan ere Ofcom-ek Turner Entertainment Networks
International Limited-i baimena emanda, bigarren herrialde horretan jaki eta edari osasungaitzen publizitatea ez dute ematen
beren programazio osoan, bertako araudiaren arabera (gantz,
azukre eta gatz ugariko jakiak, HFFS izendatuak ingelesezko
siglekin).
Eredu horri jarraiki, berriki Espainiako estatuan egindako ikerketa bat argitaratu da, zeinetan aztertu zen haur-ordutegian
emandako elikadura-publizitatearen zein ehuneko sailkatuko
litzatekeen osasungaitz gisa, Erresuma Batuko nutrizio-profilaren arabera, eta, hortaz, ematea debekatuko litzatekeen,
herrialde hartako araudia Euskadin aplikatuz gero. Emaitzek
diote elikadura-iragarki gehienak, beti haur-ordutegian
emandakoen artean hautatuta, jaki edo edari osasungaitzenak izan zirela: % 59,7. Are gehiago: ehunekoa % 71,2koa izan
zen haurrentzako babes bereziko ordutegian (astelehenetik
ostiralera 8:00etatik 9:00etara eta 17:00etatik 20:00etara,
eta larunbat eta igandeetan 9:00etatik 12:00etara). Hau
da, zenbat eta babes handiagoa behar izan, orduan eta osasungaitzagoak dira biztanleria kaltebera honengan eragiten
duten elikagaiak; elikadura-industriak bere estrategia sendotzen du.
Beste froga batzuek ere erakusten dute gure herrialdean jakien
eta edarien iragarki gehienen nutrizio-profila ez dela batere
osasungarria. Carlos III Institutuko Osasun Eskola Nazionalak
(Madril) egindako ikerketa batek, 2013ko uztailean argitaratuak,
ondorioztatu zuen109 Espainiako estatuko telebistan agertzen
diren iragarkien erdiak baino gehiago (% 61) elikagai osasungaitzenak direla, baina proportzioa bi heren baino gehiago handitzen dela haurrentzako babes bereziko ordutegian.

108. 7.3.3 adierazlea: Gantz ase, azukre edo gatz ugariko jakiak eta edariak sustatzeko
iragarkien ehunekoa, iragarkiak telebistan egunez emanak direnean, adingabea babesteko
eta babes bereziko ordutegian, jakien eta edarien iragarkien guztizkoari dagokionez.
www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/2011_
documento_indicadores.pdf
109. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23174346

nn Haurrei begirako publizitatea,

funtsean, elikagai osasungaitzena da

Kalkulatzen da kateek egun osoan ematen duten publizitatearen
% 20 jakien edo edarien gainekoa dela, eta etxeko txikienak telebista aurrean dauden orduetan pilatzen dela. Hots, aste barruan
19:00-22:00 bitartean eta asteburuetan 7:00-10:00 bitartean,
nabarmen areagotzen dela gozokien, industria-opilen, mota
guztietako edarien, txokolateen eta janari lasterraren iragarkibonbardaketa.
11 herrialdetako (Espainiako estatua barne) hamahiru ikerketataldek gaiari buruzko informazioa bildu zuten.
American Journal of Public Health-ek argitara emandako emaitzek
berretsi zuten haur-ordutegian iragarritako elikadura-produktuen % 71,2ren «nutrizio-profila baxua edo oso baxua zela»,
eta «ez gomendagarriak haurren dietarako».
Hainbat azterketak kuantifikatu egin dute Espainiako estatuko
umeek telebista bidez jasotzen duten elikagai osasungaitzen
publizitate-eraginen kopurua. Hala, 3 eta 12 urte bitarteko ume
espainiarrak dira, Europa osoan, telebista aurrean denbora
gehien ematen duten bigarrenak (italiarren ostean), egunean
batez beste 2 ordu eta 30 minutu110. Denbora horretan jasotzen
dituzten publizitate-eragin gehienak elikadura-produktuenak
dira. Ume bakoitzak 54 iragarki ere ikus ditzake telebistan egun
osoan, eta iragarki gehienak kaloria eta azukre ugariko jaki eta
edarienak dira, hain zuzen. Horrek esan nahi du urtean 19.000
spot direla, eta umeek beren bizitzako lehenengo 9 urteetan
200.000 iragarki ingururen eragina jasotzen dutela. Kopuru
horiek bat datoz beste ikerketa batekin, zeinaren arabera ume
batek telebista egunean bi orduz ikusten badu (kalkulu kontserbadorea), eta ordu horiek haur-ikusle kopuru handieneko tartean
baldin badira, elikagaiak sustatzeko 56 eta 126 iragarki bitartean
ikusiko ditu astean (batez beste 70), eta horietatik 28 eta 84
bitartean elikagai osasungaitzenak izango dira (batez beste 56).
Kopuru horiek guztiak, benetan asaldagarriak, Osasunaren
Mundu Erakundeak berretsi ditu, Haurrentzako gantz, gatz eta
azukre ugariko elikagaien marketina txostenean; hala, osasunerakundeak argi eta garbi egiten du haurren obesitatea
bultzatzen duten elikagaien salmenta eta publizitatea
mugatzearen alde, eta dagoeneko galdegin die Gobernuei
neurriak hartzeko. OMEk dio telebistan ematen diren jakiiragarkien % 50ek baino gehiagok, haurrek ere ikusten dituzten
horiek, gantz, azukre eta gatz ugariko produktuak sustatzen
dituztela, Espainian, besteak beste.
Hainbat herrialdetako (Espainiako estatua barne) telebistetan
haurrei begira ematen den publizitateari buruzko makroikerketa
batean, hainbat kontu berretsi ziren. Batetik, elikagai
110. Eurodata TV Worldwide
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osasungaitzen publizitatea zein saio-kategoriatan txertatzen den
aztertuz gero, ikusiko dugu elikagaien kategoria hau umeentzako
berariazko saioetan ematen diren elikagai-spot guztien % 80
direla, % 74 komedietan ematen direla, eta % 71 kirol-saioetan
eta reality-etan. Hau da, haurrentzako saioetan iragartzen
diren 5 elikagaitik 4 osasungaitzak dira. Bestetik, umeek
gehien ikusten dituzten telesaioetan iragartzen den elikagaimota aztertu zen: elikagai osasungaitzenak telebistako iragarki
guztien % 67 dira. Berriro, aurreko ikerketetan bezala, elikagai
osasungaitzen iragarki-kopurua handiagoa izan zen umeak
babesteko ordutegian edo, bestela esanda, haur-ikusle kopuru
handieneko orduetan.

nn Gomendatzen denaren kontrakoa

iragartzen da

Lehen ikusi bezala, Espainiako estatuan egindako hainbat ikerketak hiru gauza jarri dituzte agerian: elikadura-iragarkien nagusitasuna telebistan, haurrei begirako elikadura-iragarkien are
nagusitasun handiagoa, eta horietatik ia guztiak elikagai osasungaitzenak direla.
Lehenengo puntuari dagokionez, telebistan ematen diren iragarki
guztien % 15 elikadura-sektorekoak dira. Kateen erdietan, 10
publizitate-iragarkitik 2 elikadura-produktuenak ziren. Gainerako
telebistetan, janari-iragarkien ehunekoa, guztizkoari dagokionez,
% 10-15 ingurukoa izan zen. Kopuruak ez dira batere erdeinagarriak, kontuan hartuta, elikadura alde batera utzita, ikerketan111
iragarkiak ia beste hogei sektoretan sailkatu zirela.
Telebistako iragarkietan erruz agertzen diren produktuen ohiko
kontsumoak osasun-arazoak sortzen ditu, dudarik gabe.
Ondoriorik esanguratsuena da iragarki horien haur eta
gazte hartzaileei heltzen zaien mezu nagusia dieta
orekatuan oinarrituriko elikadura-hezkuntzaren kontrako
norabidetik doala, eta haurren obesitatearen kontrako eta
bizimodu osasungarriaren aldeko erakundeen kanpainen
eraginkortasuna murritz egin dezakeela. Telebista aurrean
haur eta gazte gehien izaten diren orduetan elikadura-iragarki
ugarienek haien dieta osasungarrirako produktu txarrenak
sustatzen dituzte: opilak, gozokiak, janaurrekoak, aurrez
prestatuak, elikagai gantzatsuak eta freskagarriak. Datua112
oso adierazgarria da: haurrek egunero telebista gehien ikusten

111. www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/infancia_y_adolescencia/2007/09/28/170109.php
112. www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/infancia_y_adolescencia/2007/09/28/170109.php

duten orduetako elikadura-produktuen % 44 txokolateak eta
eratorriak dira (% 9,5), gero gozokiak (% 8), opilak eta pastelak
(% 8), ondoren hestebeteak (% 7), janaurrekoak (% 4,5), saltsak
eta maionesa (% 3), eta izozkiak (% 3).
Haur-ordutegiko publizitatearen gainerako % 46a aztertuz gero,
gauzak ez du hobera egiten. Izan ere, iragartzen diren elikagaiek,
askotan, nutrizio-itxura erakargarri eta osasungarriagoa badute
ere, azukre-ekarpen handia dakarte, egunero hartuz gero: jogurtak eta esne-postre azukredunak (azterturiko 6.300 iragarkien
% 16), esnekiak (% 12), gosarirako zerealak (% 7,5), gailetak
(% 5,5) eta gaztak (% 4).
Alderantziz, haurren dietarako bereziki gomendaturiko elikagaiek ia ez dute lekurik publizitatean. 6.300 iragarki baino gehiago aztertuta, 123tan, hau da, garrantzirik gabeko % 2an baino ez
ziren ageri jaki berdeak (frutak eta barazkiak), arrainak, olioak,
arrozak eta pastak. Hots, haurrentzako elikagai osasungarrienak,
egunero jan beharrekoak, baita egunean hainbat aldiz ere, ez
daude gehien iragartzen diren produktuen artean.
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nn Haur-publizitateko alderantzizko

marka dago, gozokiena; laugarrenean, Cola Caoren produktu oso
antzekoa, Nesquik; ondoren, La Piara-ren gibel-patearen kanpaina; eta, jarraian, Tosta Rica gailetak. Iragarkien % 2 Ligeresa
markako saltsenak eta Casa Tarradellas etxeko pizzenak dira.

piramidea

Gehien iragarritako 15 produktuen % 80 hirugarren mailakoen
arteko elikagaiak dira, alegia, beren nutrizio-balio eskasa delaeta osasungaitzenetakoak. Hots: opilak, gozokiak, janaurrekoak
eta jaki nabarmen gantzatsuak (saltsak, pateak eta margarinak).
Era berean, horien baitan daude neurrian kontsumitu beharreko elikagaiak, azukre ugari dutelako (kakao disolbagarria edo
natillak). Gehien emandako iragarkien % 20 besterik ez dagokie
nutrizio-interesen bat duten elikagaiei, gailetei edo esne hartzituei, kasu, nahiz eta hori (nutrizio-interesen bat dutela) esatea
asko esatea den. Gainera, egunero jatea gomendatzen diren produktuak, hau da, zerealak eta eratorriak (pasta, arroza edo ogia),
frutak eta barazkiak, ez daude gehien iragarritako 15 produktu
horien artean.

Ranking honetan, bederatzigarren eta hamargarren tokian Danone markaren iragarkiak daude: lehenengoek natillak sustatzen
dituzte, eta bigarrenek Actimel. Horien ostean, azterketan jasotako elikadura-iragarki guztien % 2 izan ziren Matutano etxearen
kakahueteenak eta Miguelañez markako gozokien spot bat. 15
iragarki errepikatuenen zerrendako azken hirurak, berriz: Flora
margarina, Danone markako Actimel anana eta Nutrexpa etxeko
Cola Cao Energy.

Errepikatuena Cola Cao tradizionalarena izan da, eta gero Bollycao-rena. Aipatu beharra dago ehun publizitate-iragarkitik lau
produktu horiek sustatzen zituztela. Hirugarren tokian, Haribo
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Bollycao Panrico
Haribo gozokiak
Migueláñez gozokiak
Lay’s patata frijituak
Casa Tarradellas pizzak
Flor margarina
Ligeresa maionesa

La Piara txerri-patea
Cola Cao Nutrexpa
Cola Cao Energy Nutrexpa
Nesquik
Danet Danonet natillak
…

Tosta Rica Cuétara gailetak
Actimel Danone
Actimel Danone frutak
…

...
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nn Haurrei begirako publizitate sexista

eta haien elikadura-azturak

Elikadurarekin lotutako jokabide osasungaitzen arrazoiak ugariak badira ere, ikerketa zientifikoak frogatu du hedabideek eta
beste faktore soziokultural batzuek eragina dutela. Kasu bietan,
genero-faktoreak izugarrizko garrantzia du113.
Elikaduraren alorrari begira publizitatearen eta generoaren
gaineko ikerketa gehienek elikadura-nahasmenduei erreparatu
diete, bulimiari eta anorexiari, eta aztertu dute nola eragiten
duen eta moldatzen dituen publizitateak gorputz-itxurarekin
loturiko elikadura-jokabideak. Hala, deskribatu da gorputza eta
itxura fisikoa garapen psikologikoaren osagai direla, haurtzarotik,
eta nerabezaroan erabakigarriak bihurtzen direla. Genero-rolen
eta edertasun-ereduen presioak eragin kaltegarriak izan ditzake
hazkuntza-prozesu horietan, eta elikadura-azturak nahas ditzake,
zeinak, une horretan bertan edo aurrerago, osasun-arazo bilakatuko diren. Era berean, garrantzitsua da nabarmentzea itxura fisikoak kezkatuta egotea eta gure kultur testuinguruan indarrean
diren gorputzaren inguruko eredu estetikoak barneratzea gero
eta goizago gertatzen direla.

dela gehien egiten eta zabaltzen dena: azterturiko publizitateak
emakumearen ohiko estereotipoa hedatzen du, alegia, andrazko
mendeko, goxo, bakezale, otzan eta batere autonomoarena;
gizonezkoaren estereotipoa, aldiz, gizon aktibo, indartsu, irmo,
burujabe, arduratsu eta biolentoarena da115. Haurrei begirakoa
ez bada ere, EMAKUNDE-Emakumearen Euskal Erakundearen
azken txostenak (2016)116 dio iragarkien % 56k estereotipo sexistak baliatzen dituztela, eta unibertso femenino eta maskulino
berezituak agertzen dituztela.
Beste ikerketa batean117, zeinetan telebistako 1.287 iragarki,
prentsa idatziko 833 eta aldizkarietan paratutako 367 aztertu
ziren, emakumeak publizitatean betetzen duen paperari erreparatu zitzaion. Datuek aditzera eman zuten andrazkoen itxura
sarrien desitxuratzen duten iragarkiak garbiketa-produktuenak
eta lurrinenak direla (% 33,4), eta ondoren elikadura-produktuenak (% 13,3).

Masa-hedabideek gero eta paper sozializatzaile handiagoa
dute egungo jendarte aurreratuetan. Hala, elikadura-azturen
produkzio- eta erreprodukzio-prozesuak gero eta gehiago
baldintzatzen dituzte familiaz bestelako instituzioek; esaterako,
nekazaritzako industria transnazionalak, baliatzen dituen
ekoizpen- eta publizitate-estrategiek eta salmentakoek paper
erabakigarria baitute pertsonon elikadura-lehentasunen eraketa
sozialean. Bestetik, pertsonon elikadura-sozializazioa ezin da
ulertu alde batera utzita gu, jendartean leku desberdinak ditugun
subjektuak garen heinean, ikuspegi edo jarrera askotarikoak,
ugariak eta gutxi gorabehera kritikoak izaten ditugula
elikaduraren alorrean gure egindako azturei eta lehentasunei
dagokiene114.
Erants dezakegu haurrei begirako elikagai osasungaitzen
publizitate masiboarekin haiei begirako publizitate sexista
gurutzatzen dela. Haurrak eta gazteak, publizitatearen bitartez,
gaizki elikatzera bultzatzen ditugu, eta, aldi berean, berdin
bultzatzen ditugu (sarri, iragarki edo kanpaina berean) generodesparekotasunera eta hura eragiten duten rolak sendotzera.
Adibide bat jartzearren, Andaluziako Ikus-entzunezkoen
Kontseiluak (CCA) ondorioztatu zuen telebistan ematen diren
haurrentzako iragarkien % 77 sexistak direla, sozialki kontserbadoreak, helduen azturak izatera bultzatzen dutela, eta
publizitate-agentziek eurek beren egindako kode deontologikoa
urratzen dutela. Azterketak nabarmentzen du publizitate sexista
115. http://elpais.com/diario/2007/01/09/andalucia/1168298526_850215.html
113. http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.
aspx?id=4577&tipo=documento
114. http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/viewFile/44233/41795

116. http://www.emakunde.euskadi.eus/proyecto/-/publicidad-comunicacion/
117. https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/11928/LAURA%20MARIA%20
RODRIGUEZ_TFG_NOV-13.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2.4 ELIKADURA-PUBLIZITATE
OSASUNGAITZAREN ARAUKETA
Ikusi dugun bezala, publizitateak erabateko eragina du biztanleriaren erosketetan. Elikadura-publizitatea osasungaitza da,
funtsean, eta horrek (gutxi-gehiago) eragina du elikagai osasungaitzak erosteko eta dieta txarra egiteko orduan. Haurrei eta
haiek jasotzen dituzten publizitate-eraginei (helduak jasotzen
dituztenak baino askoz ere osasungaitzagoak, hori posible baldin
bada) erreparatu diegu, haien elikadura eskasaren arazoa oso
garrantzitsua delako, eta biztanleria kaltebera direlako, zeina,
OMEren eta nazioarteko gainerako erakundeen arabera, behar
bezala babestu beharko litzatekeen publizitate kaltegarriaren
alorrean. Haur-ordutegian edo haur-programazioaren barruan
zenbait produktu iragarri ezin diren bezala, koherentea litzateke,
osasun publikoaren egungo egoera kontuan hartuta, elikagaimota horien gaineko nolabaiteko arauketa eta haurren babesa
egotea. Badago? Bai eta ez. Ezetz esan genezake, zuzenean, baina
hori baino okerragoa da: arauketa faltsua, horixe daukagu. Iruzurra. PAOS Kodea eta Autoerregulazioa izeneko iruzurra. Euskadin arlo honetan ez dagoenez berariazko araudirik, lurraldean
indarrean dagoenaz mintzatuko gara, hau da, estatukoaz.

nn Publizitatea zorrozki arautzeko

premia

2012an, Osasunaren Mundu Erakundeko Europarako Eskualde
Bulegoak Haurrentzako gantz, gatz eta azukre ugariko elikagaien
marketina: 2012-2013 eguneratzea argitaratu zuen, eta zera
adierazi: «Tamalez, haurrei begirako elikagai osasungaitzen marketinak erakutsi du eraginkorra dela». Izan ere, elikagai osasungaitzen marketina «eraginkorra» dela berresten duten frogak
eztabaidaezinak dira. Eztabaidaezina da, halaber, «elikagai»
horien ohiko kontsumoak ondorio izugarri kaltegarriak dituela
osasunean, oro har, eta haur-obesitateari118 egirako arriskuan,
zehazki, aipatu agiriaren 44 orrialdeek berretsi bezala119.
OMEren arabera120, helduok badakigu noiz ari garen ikusten
iragarki bat, baina haurrek ez dute gaitasun hori. Norberaren
hautaketa askearena industriaren muinetako bat bada ere, frogatuta dago, aipatu txostenean behin eta berriz ikusi dugun bezala,
gizakiok ez dugula horrela funtzionatzen. Oso zaurgarriak gara
elikagaiak erostean; bada, haurrak are gehiago. Haien kasuan,
errezeptibo baino errezeptiboagoak (eta zaurgarriak) dira mezuak jasotzeko orduan, erabaki batere osasungarriak hartzera

edo gurasoei produktu jakin batzuk erosteko behin eta berriz
eskatzera bultzatuko dituzten mezuak, hain zuzen. Publizitatemota hau, OMEren arabera, eskoletan, haurtzaindegietan, supermerkatuetan, jolastokietan, familia-arreta eta pediatrikoa ematen
diren kontsultategi eta zerbitzuetan, telebistan, Interneten eta
beste ingurune ugaritan dago. Marketin-tekniken barruan, berriz,
denetik dago: babesletzak, famatuak, maskotak edo haurren
artean oso ezagunak diren bestelako pertsonaiak121, posta elektroniko bidezko eta sakelako telefonoko mezuak, marka baten
sustapenarekin loturiko filantropia-jarduerak eta abar, ezin konta
ahalako jokabide eta mezuak biltzen dituztenak. Hedabideei
dagokienez, haur eta gazteek erabiltzen dituzten sare sozialetan
ere badago publizitatea, baita haurrentzako telefono adimendunetako aplikazioetan ere. Marketin digitalaren egungo mehatxua
da, zeinaren abantaila den, elikadura-industriarako, kostu ekonomikoa askoz txikiagoa dela.
OMEren 1. gomendioa da, Haurrentzako elikagaien eta alkoholik
gabeko edarien sustapenari buruzko gomendioak delakoan, iragartzen diren publizitate-produktuen nutrizio-kalitateak zaindu
beharreko lehentasunezko helburua izan beharko lukeela. Alta,
ikusiko dugun moduan, kontua arautzeko modurik hedatuenak
(autoarauketa-kodeak), zatirik handienean, ez dio arazo horri
heltzen, eta soilik jasotzen ditu publizitatearen alderdi etikoak
(Espainiako PAOS kodearen kasua da).
Nazioarteko erakundea behin eta berriz esaten ari da publizitatea arautu beharra dagoela, eta, are garrantzitsuagoa, ez dela
egiten ari. 2010ean, OMEk zera adierazi zuen122 haurrak izan
ohi diren inguruneei buruz: «Bertan ez da egon behar gantz
ase, trans gantz-azido, azukre aske edo gatz ugariko elikagaien
inongo sustapen-formarik». Erakundearen argitalpen berriak123,
azken hamarkadan izandako aldaketak aztertu ostean, ingurune
horietan egon badaudela egiaztatu du. Inguruneotan iragartzen
diren produktu gehienak, ikusi bezala, elikagai osasungaitzak
dira. Iragarritako elikagai-kategoria nagusia dira freskagarriak124,
zereal azukredunak, gailetak, gozoak, opilak, aurrez prestaturiko
platerak eta janari lasterreko jatetxeak. Argi eta garbi: alderantzizko nutrizio-piramidea.
Publizitatean zein elikagai mugatu beharko liratekeen bereizteko,
OMEk proposatu du Estatuek organo zientifikoek ezarritako
nutrizio-kalitateei buruzko barne-ildoak aplikatzea, bai eta nutrizio-profil ereduak erabiltzea edo elikagai-kategoria gutxi-gehiago
gomendagarri zehatzak ezartzea. Gaiari halaxe heldu izanaren
adibide bat Erresuma Batuan ezarritako araudia da. Alderantziz,
Espainiako estatua ezin urrunago dago FAOk (Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundea) proposatutakotik; izan
121. http://www.jpeds.com/article/S0022-3476(13)00134-0/abstract

118. http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/infancia_y_
adolescencia/2013/05/15/216701.php

122. https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/recsmarketing/en/

119. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/191125/e96859.pdf

123. http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/information-for-the-media/sections/
latest-press-releases/lax-marketing-regulations-contribute-to-obesity-crisis-in-children

120. http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/information-for-the-media/sections/
latest-press-releases/lax-marketing-regulations-contribute-to-obesity-crisis-in-children

124. http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/alimentos_a_
debate/2013/06/28/217141.php
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ere, bertako erakunde zientifiko esanguratsuenek uko egiten
diote elikagai-kategoriak edo profil gomendagarriak ezartzeari.
Haurrei begirako publizitatean erruz dauden elikagaien nutriziokalitatean ardazturiko ikerketa gehienak egiteko, nazioarteko
eta zentzu honetan aurrera egin duten herrialdeen gomendioak
erabili dira.
OME ez ezik, mundu osoko dozenaka erakunde, aliantza eta
herri-mugimendu ere ari dira hori eskatzen. Ahalegin horietako
bat, haurrei begirako elikagaien merkaturatzea eta publizitatea
arautzeko Administrazioek abiatu beharko lituzketen ekintzak
idatziz jasotzea eta sistematizatzea, hain zuzen, International
Obesity Task Force (IOTF) erakundeak egin du, zeinak, 2008an,
«Sydneyko Printzipioak» osatu zituen, haurrentzako elikagai
osasungaitzen merkaturatzea murrizteko legezko ekintzak galdegiteko. Hiru urte geroago, Estatu Batuetako Pediatria Akademia
(AAP) haur eta nerabeentzako berariazko telebista-programazioan zabor-janaren (junk food) eta janari lasterraren publizitatea
debekatzearen alde agertu zen125.
Horri dagokionez, hauxe dio OMEk: «Edozein neurri
arautzaileren xedea izan behar da haurrak haien dieta
kaltetzen duen merkaturatze-motaren gainean heztea, haien
artean zabaltzen den elikagai eta edari hiperkalorikoen eta
mikronutriente urrikoen sustapen komertzialaren tamaina eta
eragina murriztuta. Elikagai osasungarrien sustapena neurriz
areagotzea ez da nahikoa».
OMEko Europarako eskualde-zuzendari Zsuzsanna Jakabek zera
adierazi zuen: «Europa osoan, milioika neska-mutil merkataritzajardunbide onartezinen xede dira. Politikak egunean jarri behar
du, eta XXI. mendean haur-obesitatearen errealitateari aurre
egin. Umeak gantz, azukre eta gatz ugariko elikagaiak jatera
bultzatzen dituzten iragarkiz inguratuta daude». Ezer gutxi
eransteko.
2009an argitaraturiko ikerketa jakin batzuek ondorioztatu zuten126 3 umetik 1en obesitatea ekidin litekeela telebistan oreka
eskaseko elikagaien publizitatea debekatuta.

aldatzeko erronkak eta aukerak izeneko dokumentuan, umeak
oraindik «elikagaiekin eta edariekin loturiko publizitate
komertzial eta marketin ugariren eraginpean daudela». Erakunde
horren arabera, gaia gero eta kezkagarriagoa da, sare sozialak
etenik gabe hedatzen ari direlako eta horrek publizitate-mota
hori jasotzeko aukera biderkatzen duelako. Jakina, IOMek
adierazi du nutrizio-kalitate urriko elikagaien eta edarien
marketina hertsiki lotuta dagoela haurren gehiegizko pisuarekin
eta obesitatearekin.
Ikusi dugu bai Euskadin bai Espainiako estatuan haurrak babesteko ordutegian gehien iragartzen diren elikagaiak ez oso
osasungarriak edo osasungaitzak direla. Gogora dezagun Carlos
III Osasun Institutuko Osasun Eskola Nazionaleko (organismo
publikoa) kideek diotela iragarkien erdiak baino gehiago elikagai
ez oso osasungarrienak direla, eta kopurua bi heren baino gehiago handitzen dela haurren babes bereziko ordutegian; hala, haien
ondorioa da nutrizio-kalitate eskaseko produktuen telebistako
publizitatea mugatu egin behar dela.
Benetan zaila da gauza bera esanez argiago hitz egingo duten
ahots gehiago topatzea, toki gehiagotan.

nn Elikadura-publizitatea arautzeko

sistemak

Haurren elikadurak-gustu eta kontsumo-pautetan publizitateak
duen ageriko eraginak bultzatu du hainbat sektore arlo hori
arautzeko beharra adieraztera (eskaera horietako batzuk
Sydneyko Printzipioetan jaso ziren, aipatu dugun bezala,
International Obesity Task Force-k [IOTF] hala adostuta)128.
Haurren elikadurak-gustu eta kontsumo-pautetan publizitateak
duen ageriko eraginak bultzatu du hainbat sektore arlo hori
arautzeko beharra adieraztera (eskaera horietako batzuk
Sydneyko Printzipioetan jaso ziren, aipatu dugun bezala,
International Obesity Task Force-k [IOTF] hala adostuta).

Kanadako Dietisten Elkarteak adierazi zuen, 2010ean argitaraturiko agiri batean127, elikadura-enpresek publizitate-iragarkiak
beren borondatez arautzea (hau da, Espainiako estatuan dugun
sistema) ez dela nahikoa publizitate horrek haurren dietan duen
eragin txarra murrizteko, eta mugak haiei begirako iragarki
guztietara hedatu beharko liratekeela.
2013ko martxoan, Estatu Batuetako Medikuntza Institutuak
(IOM) baieztatu zuen, Haur eta gazteentzako elikagaien marketina
125. http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/alimentos_a_
debate/2013/04/16/216444.php
126. http://eurpub.oxfordjournals.org/content/19/4/365.long
127. https://www.dietitians.ca/Downloads/Public/2010-DC-Advertising-to-ChildrenPosition.aspx

128. http://es.consumersinternational.org/media/296994/codigo_ci_alimentos_publicidad.pdf
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› ELIKADURA-PUBLIZITATEAREN
ARAUTZE-MOTAK129
Alor horretako arauketak hiru kategoria handitan sailka daitezke:
›› Estatutu-mailako araudia
›› Gobernuaren Zuzentarauak, estatutu-mailakoak ez
direnak
›› Autorregulazioa
Estatutu-mailako araudian, araudiaren garapena, promulgazioa
eta aplikazioa Gobernuaren edo horrek babestutako organismo
baten erantzukizuna da. Oro har, arauketaren helburua bikoitza
da: alde batetik, enpresa iragarleek hainbat irizpide betetzea, eta,
bestetik, publizitatearen denbora eta edukia mugatzea. 4. taulan
ikus daitezke, behean, estatutu-mailako murriztapenen helburuen
adibide batzuk.
Estatutu-mailakoak ez diren Gobernuaren Zuzentarauak estatutumailakoen helburu bera dute, baina legeriaren babesik gabe.
Gomendio informatiboak dira, baina ez dira lotesleak. Adibidez,
ELGEko Enpresa Multinazionaletarako Lerro Zuzentzaileak
Gobernuek OCDEren herrialde kideetan lan egiten duten edota
egoitza bertan duten enpresa multinazionalei emandako gomendioak dira. Oro har, enpresa-jokabide arduratsurako printzipio eta
arau ez-lotesleak jasotzen dituzte.

Azkenik, autorregulazioan, industriak funtsezko papera dauka,
bere arauketan aktiboki parte hartu eta horren gaineko ardura
hartzen duelako. Normalean, bi osagai nagusik osatzen dute. Lehena, jardunbide-kode bat izango litzateke: marketin-kanpaineneduki
etikoa arautzen duen zuzentarau-sorta; bigarrena, autorregulazioari eskainitako erakunde bat (publizitate-industriak berak
sortua), hedabideek edota beren produktuak iragarri nahi dituzten
enpresek bere egin ohi duten jardunbide egokien kodea ezarri,
berrikusi eta aplikatzeko prozesu bat. Autorregulazioa Gobernuak
industriari eginiko proposamen batetik abiatuta sor daiteke, baina
industriaren beraren ekimenetik ere bai.
Gaiari heltzeko bi era horiek ez direnez erabat ezberdinak, azken
urteotan hainbat ikuspegi konbinatzen dituzten ereduak ugaritu
egin dira. Adibidez, legeria Gobernuaren estatutu-mailakoak ez diren zuzentarauek osa ditzakete, eta, era berean, autorregulazioak
legeak izan ditzake osagarri gisa.
Elikadura txarraren eta osasunaren ikuspegitik, elikadura-publizitatearen arautze-ekimenen artean haurrentzako publizitatea
kontuan hartzen dutenak dira ugarienak, alde handiarekin. Hori
bat dator aurretik esandakoarekin: publiko oso zaurgarria da, eta,
aldi berean, lehentasunezko jomuga, elikadura-industriaren ikuspuntutik.

04. TAULA Legezko arauak: haurrei begirako publizitate-iragarkien edukia edo denbora murrizteko moduak

Haurrentzako telebista-saioak publizitateak eten ditzan debekatzea.

Denbora-banaketa
(timing)

Haurrentzako saioetan publizitateari eskain dakiokeen denbora mugatzea.
Haurrentzako saioak baino lehen edota ondoren, publizitatea tarte batez debekatzea.
Telebistan haurrei begirako publizitate guztia debekatzea.
Zuzeneko eskaintza duen haurrei begirako publizitatea debekatzea.
Iragarkietan haurrak ager daitezen debekatzea.

Edukia

Haurrentzako iragarkietan marrazki bizidunak eta haurrentzako saioetan agertzen diren
pertsonaiak agertzea debekatzea.
Haurrentzako iragarkietan produktu-kategoria jakinen publizitatea debekatzea.

129. http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=06/11/20139d151ea05e
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nn Haurrentzako elikadura-publizitatea

›› Haurrak bertan daude mezua zabaltzeko unean edo lekuan?

› HAURTZAROAREN DEFINIZIOA PUBLIZITATEARAUDIAN
Zenbait herrialdetako publizitate-araudian, desadostasunak
daude “haur” terminoak zein adin-tarte hartu behar duen
erabakitzerakoan; hala, 12 urtetik beherakoen eta 16 urtetik
beherakoen artean egon daiteke muga, herrialdearen arabera.
Espainiako estatuan, jarraian aztertuko dugun autorregulaziokodea 12 urtera bitarteko adin txikikoei aplikatzen zaie, ikusentzunezko eta idatzizko hedabideen kasuan, eta 15 urtetik
beherakoei, berriz, Interneten kasuan.

Gainera, azterketa orokorra egin beharra dagoela dio, irizpide
guztiak kontuan hartuta.

› HAURRENTZAKO ELIKADURA-PUBLIZITATEAREN ARAUKETA-JOERAK MUNDU-MAILAN130
Umeei begirako elikadura-publizitateak munduan izandako bilakaera aztertzean, joera hauek ikus daitezke:

›› Publizitate- eta elikadura-industriak autorregulazio-ko› HAURREI BEGIRAKO PUBLIZITATEAREN
DEFINIZIOA
Haurrei begirakoa zer ote den da gakoa, noski, edozein arautzeekimenetan. Hori erabakitzeko, puntu hauei buruz hausnartzea
planteatzen da OMEren 2004ko berrikusketa batean:

›› Iragartzen den elikagai-mota (soilik haurrei begirakoa da?
Oso interesgarria da haientzat?).

›› Marketina aurkezteko modua (haurrak harrapatzeko
moduko koloreak, ahotsak, irudiak, musika edo soinuak
erabiltzen ditu? Haurren artean zabal onarturiko
jarduerekin batera aurkezten da, hala nola bildumak egitea
edo margotzea? Haurrak identifikatuta sentitzeko moduko
pertsonaiak ditu?).

›› Marketin-kanpainaren lekua eta unea (publizitatea haurrak

deak garatzea (industriak garatutako kodeak, Gobernuen
babesa dutenak).

›› Legezko araudiaren garapen motela, zenbait Gobernuren
aldetik, halako erregulazioek kontsumitzaile-taldeen eta
osasun publikoko profesionalen aldetik babes handia izan
arren.

›› Jarduera arautzailea herrialde gutxi batzuetan pilatzea,
eta telebistako publizitateari arreta berezia ematea, nahiz
eta gero eta arreta handiagoa ipintzen zaien bestelako
marketin-teknika batzuei.

›› Araudiak betetzen eta ikuskatzen direla bermatzeko arreta
handiagoa, nahiz eta ez izan nahikoa elikadura-sustapenaren kopuruaren eta kalitatearen arautzearen gaineko
eragina neurtzeko, ezta umeen elikadura- eta dieta-aukeretarako ere.

egon ohi diren toki batean dago? Haurrek kontsumitzen
duten argitalpen batean dago? Haurrek ikusteko moduko
ordutegian ematen da?).
Gai honetan argi pixka bat ematen duen beste dokumentu
interesgarri bat da Quebeceko Gobernuak (Kanada) egindakoa,
kontsumitzailearen babeserako Legea onartuta (13 urtetik
beherakoei begirako publizitaterako aplikazio-gida). OMEren bideari
jarraiki, Quebeceko Administrazioak galdera hauei erantzuteko
asmoa du:

Haurrei begirako publizitatea arautzeko sistema-bilduma
zabala aurki daiteke hemen: http://www.minsal.cl/portal/url/
item/d68cf20e14629b92e0400101650119e3.pdf

›› Inpresio orokorra edo zehatza da haurrei begirako publizitatea dela?

›› Iragartzen den ondasuna edo zerbitzua haurren interesekoa da?

›› Aurkezpen-euskarria erakargarria da haurrentzat?
130. http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=06/11/20139d151ea05e
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nn Euskal Autonomia Erkidegoko egoera
Publizitatea erregulatzeko araudirik ez dagoenez, Estatu-mailako
araudiari buruz ariko gara, horixe aplikatzen baita EAEn. Arestian aipatu hiru arauketa-moduen artean, Euskal Autonomia
Erkidegoa autorregulazioaren eremuan dago (Estatu-mailako
mekanismoaren bitartez). Gero eta agerikoagoa da elikaduraeta publizitate-industriek Estatuko publizitateari gogor aurre
egiteko eta borondatezko hitzarmenen bidezko autorregulazioa
sustatzeko taktikek antz handia dutela aurretik tabakoaren eta
alkoholaren industriek erabilitakoekin, eta frogatuta dago horien autorregulazioa ez dela eraginkorra eta osasun publikoaren
aurkakoa dela131. Ez ginateke harritu beharko, bi industria horien
interes ekonomikoak iragartzen dituzten produktuen kontsumohazkuntzarekin hertsiki lotuta daudelako, nahiz eta osasun
publikoaren helburuen aurkakoak izan, oro har oso energetikoak
eta nutriente gutxikoak diren heinean.

› PAOS KODEA
PAOS (gaztelaniazko siglak dira; euskaraz, PAOO litzateke: Publizitatea, Aktibitatea, Obesitatea eta Osasuna) Kodea elikaduraindustriak sustatutako autorregulazio-sistema da, haurrentzako
elikagai eta edarien publizitateari dagokiona. Espainiako estatuko
arautze-sistema nagusia da.
Kodeak haurrei begirako publizitateari dagozkion printzipio
etikoak biltzen ditu, eta enpresek beren borondatez hartzen dute
haiek errespetatzeko konpromisoa. Aplikatuko diren kontrolmekanismoak ere (ikuskapena eta isunak) ezartzen dira. Kodea
Espainiako Osasun Ministerioak sustatutako NAOSen baitan
abiatu zen (gaztelaniazko siglak dira; euskaraz, NAOO: Nutrizioa,
Aktibitatea, Obesitatea eta Osasuna), 2005ean. Lehen bertsio
hori, autorregulazio-kode gisa definitzen dena, 25 arau etikok
osatzen dute, printzipioen arabera multzokatuta; arauok bete
behar ditu Kodearekin bat egiten duten enpresen elikagai eta
edarien publizitateak, haurrei begirakoa denean. Kodearekin bat
egitea borondatezkoa da, eta, hasieran, 36 enpresak egin zuten:
Espainiako elikagai eta edarien marketinaren % 90.
2009ko irailaren 7an, telebista-kate nagusiek Kodearekin bat
egin zuten, FORTAn (Irrati eta Telebista Erakunde Autonomikoen
Federazioa) eta UTECAn (Telebista Komertzial Elkartuen Batasuna) bildutako kateek, hain zuzen. Atxikimendu horren bitartez,
kateek Kodea betetzen dela zaintzen eta kontrolatzen laguntzeko konpromisoa hartu zuten, arau etikoak haurrei begirako elikagai eta edarien iragarki guztietan aplikatzen direla bermatzeko,
enpresa fabrikatzaileek PAOS Kodearekin bat egin duten ala ez
kontuan hartu gabe.

131. Brownell KD y Warner KE, 2009

Asmo onen Kodea berrikusi, eta beste bertsio bat jarri zen indarrean, 2013ko urtarrilaren 1ean.
PAOS Kodea berari atxikiriko enpresen elikagai eta edarien publizitateari eta sustapenari aplikatzen zaie, 12 urtera bitarteko
haurrei begirakoa denean, ikus-entzunezko eta idatzizko euskarrietan (produktu horien etiketatze eta paketatzean izan ezik,
hori dagokion legeriak arautuko baitu), baita 15 urtetik beherakoei begirakoa denean ere, Interneten kasuan.
Publizitate-mezu bat 12 urtera bitarteko haurrei (ikus-entzunezko eta idatzizko bitartekoak) edota 15 urtetik beherakoei
(Internet) begirakoa dela irizpide hauen arabera erabakiko da:
1. Sustatutako elikadura-produktu mota: 12 urtera bitarteko adin txikikoei (edo, hala balitz, 15 urtetik beherakoei)
begirakoa dela ulertuko da objektiboki batik bat adintarte horretako publikoari begirako elikadura-produktua
sustatzeko publizitatea denean. (IRIHomescan-ek edo
KantarWorldpanel-ek neurtuta)
2. Publizitate-mezuaren diseinua: 12 urtera bitarteko adin
txikikoei (edo, hala balitz, 15 urtetik beherakoei) begirakoa
dela ulertuko da beraren eduki, hizkera edota irudiengatik
objektiboki eta batik bat adin-tarte horretako publikoaren
arreta edo interesa bereganatzeko diseinaturiko publizitatea denean.
3. Publizitate-mezua zabaltzeko modua: 12 urtera bitarteko adin txikikoei begirako publizitatea dela ulertuko da
ikus-entzunezko edo idatzizko bitartekoetan zabaldutako
publizitatea adin-tarte horri objektiboki eta batik bat begirako bitarteko edo euskarrietan zabaldutakoa denean,
edota, orotariko hedabide batean, 12 urtera bitarteko adin
txikikoentzako edo, hala balitz, publikoaren gehiengoa 12
urtera bitarteko adin txikikoak dituzten ordu-tarte, programazio-bloke, atal edo saioetan zabaldutako publizitatea
denean. (Sofres-ek neurtuta)
Bestalde, 15 urtetik beherakoei begirako publizitatetzat joko da
Internet bidez zabaldutakoa, hala webgune batean nola webgune
baten atal batean, 15 urtetik beherako erabiltzaileen kopurua
% 50 baino handiagoa denean. (Comscore-k edo antzeko entitate
independente batek neurtuta, kode honen Jarraipen Batzordeak
izendatua).
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Borondatezko kode etikoa
PAOS Kodearen edukia aztertzen badugu, industriak berak sortua eta sustatua denez, bere intereserako tresna dela ohartuko
gara. Adibidez, hitzaurrean paragrafo hau dago:
«Nabarmendu beharrekoa da sedentarismoak eta gastu energetikoaren gabeziak, gure gizarte modernoko jokabide-ohiturek eta
pautek eragindakoek, funtsezko papera dutela obesitatearen eta
gehiegizko pisuaren hazkuntzan, eta ezin dela arazo honen erantzule egin Espainiako elikagaien eta edarien industria —ezta elikaduraproduktu zehatzak eta haien publizitatea ere—».
Esaldi horrek ebidentzia zientifiko independente guztiek diotenaren kontrakoa dio, ikusi dugun bezala, baina, aldi berean, elikadura-industriaren leitmotivetako bat da edozein motatako arauketaren aurrean blindatzeko, izan etiketatzeari, zerga bidezkoari,
edo, kasu honetan bezala, publizitateari dagokion arauketa.
Dokumentu honen helburua aintzat hartuta, luze joko luke Kodeko printzipio etiko bakoitzaren azterketa xehea egiteak. Baina
laburbil genezake esanez egungo PAOS Kodea anbiguotasunez
josita dagoela, haurrei begirako publizitatearen espektro txiki
bat baino ez duela hartzen kontuan, eta elikadura-industriak
erabil dezakeen ihesbide eta salbuespen mordoa duela132.
Hori nahikoa ez balitz bezala, berehala ikusiko dugu ez dela
betetzen, sistematikoki.
Ez dago sobera gogora ekartzea PAOS Kodearen printzipio
gidarien oinarria EBko Nekazaritza eta Elikadura Industrien
Konfederazioaren (FoodDrinkEurope) Elikagai eta Edarien Publizitatearen Printzipioak (Principles of food and beverage product
advertising) direla, 2004ko otsailean onartuak.
PAOS Kodea betetzen dela ikuskatzea elkarte pribatu baten
zeregina da: Komunikazio Komertzialaren Autorregulaziorako
Elkartea (Autocontrol), zeina hedabideek, industriak eta sektoreko elkarteek osatzen duten. Bi ikuskapen-mota egiten ditu:

132. Halako amarruen adibideak aurki ditzakegu Kodean. «12 urtera bitarteko adin
txikikoei begirako publizitatean ez dute parte hartuko edo ez dira agertuko publiko
horrentzat bereziki ezagunak diren pertsonaiak, hala nola haurrentzako saioetako
aurkezleak, film edo telesailetako pertsonaiak —errealak edo fikziozkoak— edota
bestelakoak». Horraino, ondo. Baina hauxe ere esaten du:
«Hala ere, 12 urtera bitarteko adin txikikoentzako elikagai eta edarien iragarkietan, haurrentzako
saio, film edo telesail jakin bateko eszenak irudikatuko dituzten irudiak erakutsi ahal izango
dira, egiten ari den sustapen batekin zuzeneko harremana izanez gero». Bada, hortik dena
igaro daiteke. Beste adibide bat: «12 urtera bitarteko adin txikikoentzako elikagai eta edarien
publizitateak ezin izango ditu publiko orokorraren artean ezagun edo ospetsu diren pertsonaiak
erakutsi, pertsonaiok haurren artean onarpen-maila handia dutenean»; dena den, «hori
gorabehera, haurren artean onarpen-maila handia duten pertsona edo pertsonaia erreal zein
fikziozkoek elikadura-enpresek sustatu edo babestutako osasun- eta heziketa-kanpainetan parte
hartu ahal izango dute, non berauek babesten edo sustatzen dituzten enpresen logotipoak edo
izenak agertu ahal izango diren».

1. Publizitate-mezua eman baino lehen (Kabinete Teknikoak
berak egiten du), babes bereziko ordu-tarteetan (astelehenetik ostiralera 8:00etatik 9:00etara eta 17:00etatik 21:00etara, eta larunbat eta igandeetan 9:00etatik
12:00etara) 12 urtetik beherako adin txikiko haurrei
begirako telebistako elikagai- eta edari-iragarkien isilpeko
azterketa (copy advice) baten bitartez.

2. Gerora (Publizitatearen Epaimahaia delakoak egiten du),
Kodea betetzea hitzartu zuten enpresen publizitatean
PAOS Kodea urratu dela salatzeko kexen ebazpenen bitartez.

Epaimahaia
Errepara diezaiogun, tarte batez, Publizitatearen Epaimahai
horri (izena ez da ausaz erabakitakoa, inpartzialtasun-irudia
ematen baitu justizia-sistema publikoarekiko antzekotasunarengatik), erakunde horrexek ebazten ditu-eta iragarkia eman
ostean aurkezturiko erreklamazioak, beste barne-batzorde baten
(jarraipen-batzordea) iragazkia gainditu ondoren. Bizitzako beste
alderdi batzuetan bezala, Publizitatearen Epaimahaiaren moduko
batzorde baten inpartzialtasun-maila argitzeko elementuetako
bat da nork izendatzen dituen kideak. Bada, epaimahai honetako
kideak Autocontroleko Zuzendaritza Batzordeak eta Kontsumoko
Institutu Nazionalak izendatzen dituzte. Zuzendaritza Batzordearen presidentea Campofrío Food Group da, eta batzordekideen
artean Danone, Coca-Cola, Gallina Blanca, Kellogg’s, Nestlé edota
Unilever daude. Kontsumoko Institutu Nazionalari dagokionez,
AECOSAN (lehen AESAN) barruan sartu berri da, eta horren
zuzendaria Ángela López de Sá da, «Coca-Cola operazioa» izenekoari esker: interes-gatazkaren adierazle garbienetakoa da;
izan ere, Agentziako zuzendaritza hartu baino lehen, López de Sá
Coca-Cola España-ko zuzendaritzako goi-kargua zen, baita Freskagarrien Espainiako Elkarteko kide nabarmena ere.
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› 2012KO PAOS KODE BERRIA
Aipatu bezala, 2012an izenpetu zen PAOS Kodearen beste
bertsio bat ezartzeko hitzarmena, eta 2013ko urtarrilaren
1ean jarri zen indarrean. AESAN, FIAB eta Autocontrolez gain,
hitzarmena sinatu zuten banaketa-sektoreak (ANGED, ASEDAS
eta ACES) eta ostalaritza- eta sukaldaritza-sektoreek (FEHR,
FEHRCAREM). Aurreko bertsioarekiko aldeak adierazten dira
05. taulan.133 Berritasunik handiena da arauen aplikazio-eremua
Internetera hedatu dela, haurrek bitarteko hori gero eta gehiago
erabiltzen dutela argudiatuta.
Gogora dezagun OMEren 1. zuzentaraua: «Politiken helburuak
izan behar du gantz ase, trans gantz-azido, azukre aske edo gatz
ugariko elikagaien sustapenak haurrengan duen eragina murriztea». Espainiako estatuko autorregulazio-kodeak, beraz, ez
ditu aintzat hartzen OMEren gomendioak, baizik eta publizitatearen etika, besterik ez, iragartzen den produktuaren
nutrizio-kalitatea eta iragarkia zenbat aldiz ematen den alde
batera utzita.
Elikadura Segurtasun eta Nutrizioari buruzko uztailaren 5eko
17/2011 Legearen 46. artikuluak zera sustatzen du: «15 urtetik
beherako biztanleentzako elikagai eta edarien komunikazio
komertzialak arautuko dituzten jokabide-kodeak ezartzea»;
horren arabera, aurreko PAOS Kodeko adina 12 urtetik 15era
igo beharko litzateke. Baina hori Interneterako baino ez da
betetzen 2012ko Kodean, 12 urtera bitarteko aplikazioari eutsita
ikus-entzunezko eta idatzizko hedabideetarako. 12 urtera
bitarteko adin txikikoei begirako aplikazio-murriztapena
ikus-entzunezko eta idatzizko hedabideei buruzko legean

jasotakoarekin kontraesanean dago, horren eskakizunak
murrizten ditu, eta 12 urtetik beherakoei telebista bidez
zabaldutako elikadura-publizitatean haurren artean onarpenmaila handia duten eta publiko orokorrarentzat ezagun edo
ospetsuak diren pertsonaiak erabiltzea ahalbidetzen du, adibidez.
Eta hori gogora ekartzekoa da. Kode hori da Espainiako estatuan
elikadura-publizitateari buruzko esparru arautzaile garrantzitsu
bakarra. Bada, jarraian ikusiko dugun bezala, 12 urtetik beherakoei baino ez zaie aplikatzen; teorian, 13, 14, 15 edo 16 urteko
edozein gazte hortik kanpo dago, Interneterako izan ezik (15
urtera arte).

› PAOS KODEAREN EBALUAZIOAK
Ikusitako guztia gorabehera, geure buruari galde diezaiokegu
PAOS Kodea idatzi duen industriak berak errespetatzen ote
duen, alegia, bere burua epaitzen ote duen.
Kodea baloratzeko lehen ikerketa134 haurrentzako
programazioaren baitan emandako telebistako publizitatea
alderatuz egin zen. Egiaztatu zen zenbait arau etiko ez zirela
betetzen, Kodean jasota egon arren; bereziki, 13.a, Kodearen VI.
atalari dagokiona, pertsonaia zein programa bidezko babesari eta
sustapenari buruzkoa. Txostenaren arabera, «arau hori oraindik
ez da betetzen». Hots, «PAOS Kodea ezarri izanak ez du eragin
handirik izan umeentzako elikagaien iragarkien kalitatean eta
kantitatean».

05. TAULA 2005eko eta 2012ko PAOS Kodeen arteko ezberdintasunak

MOLDATUTAKO ARLOAK

2005eko PAOS KODEA

2012ko PAOS KODEA

APLIKAZIO-EREMUA

Ikus-entzunezko eta idatzizko
hedabideetako publizitatea.

Aplikazio-eremua Internetera hedatu da.

ARAU-KOPURUA

25 arau

32 arau = 23 arau (2005eko berdinak) + 9
arau gehigarri, Interneti dagozkionak.

ARAUDIAREN XEDE DEN ELIKAGAI
ETA EDARIEN PUBLIZITATEA

12 urtera bitarteko adin txikikoei
begirakoa.

12 urtera bitarteko adin txikikoei
begirakoa, telebistako eta idatzizko
hedabideetako publizitatean.
15 urtetik beherakoei begirakoa, Internet
bidezko publizitatean.

ATXIKIMENDUA

Elikadura-industria. Telebista-kateak
(2009an).

Elikadura-industria, telebista-kateak,
banaketa-, ostalaritza- eta sukaldaritzasektoreak.

133. http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=06/11/20139d151ea05e

134. Menéndez García, R. A.eta Franco Díez, F. J. (2009). Publicidad y alimentación: influencia de los anuncios gráficos en las pautas alimentarias de infancia y adolescencia.
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Metodologia kuantitatiboa erabiliz PAOS Kodearen lehen ebaluazio independentea (eta onena)135 egin zen adin txikikoei begirako
iragarki guztiak bi egunetan aztertuz, aste barruko eta asteburuko
egun bana hartuta, lau telebista-katetan, bina emisio estatu-mailakoak eta beste bina erkidego-mailakoak. Hona emaitzak: PAOS
Kodea ez da betetzen berari atxikitako enpresen iragarkien
% 49,3an; eta iragarkien beste % 20,7an, ebaluazioak zalantzak
izan zituen betetze-mailari zegokionez. Orotara, Kodea argi eta
garbi urratzen duten iragarkien eta oso zalantzazkoen artean,
ehunekoa % 70era bitartekoa da. Baina bada gehiago: Kodearen
urraketa-maila handiagoa izan zen berarekin bat egindako enpresen artean berari atxiki gabeko enpresen artean baino. Hau da, badirudi Kodearekin bat egiteak berau betetzetik salbuesten duela.
Beste atal batzuetan aipatu bezala, haurrei begirako publizitateak,
PAOS Kodea urratzeaz gain, rolak erreproduzitzen eta estereotipo sexistak betikotzen laguntzen du. Adibide bat jartzearren,
Andaluziako Ikus-entzunezkoen Kontseiluaren arabera, 2008/09
Eguberrietako kanpainan aztertutako iragarkien % 31k estereotipo maskulinoak zituzten, eta ia % 36k estereotipo femeninoak. Estereotipo femeninoei dagokienez, hauek dira ohikoenak: % 44,4k
edertasunak eta sedukzioak eragiten duten ustezko kezka femeninoa nabarmendu zuten (36 iragarki; orotara aztertutako iragarkien % 19,4); % 42k amatasunaren rola agertu zuten (34 iragarki;
orotara aztertutakoen % 18,3); % 34,6k gizarte- eta jokabidepasibotasuna (28 iragarki; orotara aztertutakoen % 15,1); % 17,3k
tradizionalki emakumeei esleituriko lanbideak (14 iragarki; orotara
aztertutakoen % 7,5); eta, azkenik, iragarkien % 16k emakumea eta
etxeko lanak lotu zituzten (13 iragarki; orotara aztertutakoen % 7).
Beste datu batzuek agerian uzten dute estereotipo bat edo
gehiago errepikatzen dela iragarki berean. Hala, % 58k adierazitako emakumearekiko estereotipo sexista bakar bat irudikatu
zuten, % 30,9k bi estereotipo, eta % 11,1ek hiru.

Jakina, industriak beraren ikerketa eginez erantzun zuen, eta
ikerketa independenteek adierazitako emaitzak ez bestelakoak
kaleratu zituen. Hala, PAOS Kodearen jarraipen-batzordearen
enkarguz egindako ikerketan,137 «metodologia ex novo» erabili zen
(hizkera arruntean, “berria edo hutsetik abiatua” esan nahi du,
edo, are hobeto ulertzeko, ikerketaren egilearena berarena eta ez
besterena), eta adierazle bat sortu zen: PAOSen Betetze-adierazlea (PBA). Horren bitartez, «adierazle bakoitzaren garrantziaren
haztapena, iritzi-ikerketaren emaitza gisa, eta laginketa-tarteetan
antzemandako ez-betetzeena» egin zen. Hala, ex novo adierazle
hori oinarri, txostenak oso pozgarritzat jo zituen emaitzak: «Adin
txikikoentzako Elikagaien Publizitatearen Autorregulaziorako
PAOS Kodeak % 91ean egin du hobera azken bost urteotan, eta
berarekin bat egindako enpresek % 98,8an murriztu dituzte urraketak (% 91n, atxiki gabeko enpresen kasuan)».
Ikerketa Kodea sustatu zuen agentziak berak egin izanak
eta emaitzak zientzia-aldizkari batean argitaratu ez izanak
arrazoizko zalantzak eragiten dituzte ondorio horien baliagarritasunaren inguruan. Txostenak erabilitako metodologiaren
deskribapen ahul eta pobrea jasotzen du, eta NAOSen IV. Biltzarrean aurkeztu zen.

OMEren Elikagaien marketinari buruzko 2012-2013 Txostenaren136 22. orrialdean ikus dezakegunez, «aipatu hitzarmenaren
(PAOS Kodeaz ari da) urratze-maila “oso handia” da Espainiako
estatuan, eta antzekoa izenpetu ez zuten eta izenpetu zuten
enpresen artean; horrek “zalantzan jartzen du Kodearen eta
dagokion ikuskapen-sistemaren eraginkortasuna”». Interesgarria da aipatzea, halaber, adin txikikoei begirako publizitatea 11
herrialdetan, tartean Espainiako estatua, ikertu zuen txosten bat
aipatzea. Emaitza aurreikusteko modukoa zen: haur-audientzia
gehien dagoen orduetan eta haurrek gehien ikusten dituzten kanaletan, 10 iragarkitik 3 ziren janariari buruzkoak, eta gehienak nutrizio-kalitate eskasekoak. Iragarkiek, gainera, «pertsuasio-teknikak»
erabiltzen zituzten.

135. Romero-Fernández, M. M., Royo-Bordonada, M. A., eta Rodríguez-Artalejo, F., (2009).
Compliance with self-regulation of television food and beverage advertising aimed at children in
Spain.
136. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/191125/e96859.pdf

137. http://www.villafane.com/conferencias_Justo-Villafane-en-la-IV%C2%AA-Convencion-NAOS_52.html
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› PAOS KODEA EGUNDOKO PORROTA DA
Lehen, telebistan iragartzen diren elikagai-motak aztertu ditugu,
eta zein neurritan diren kaltegarriak osasunerako. Beraz, agerikoa
da PAOS Kodeak ez duela balio, eta ez dela elikadura osasungaitzarekin lotutako gaixotasunen aurkako inolako estrategiatan txertatzen. Kodeak ez dio ezer iragartzen diren elikagaien nutrizio-kalitateari buruz (hau da, bere zereginen artean ez dago kalitatea arautzea), berau betetzea ez da derrigorrezkoa, ez du inongo erakunde
publikorik zaintzen, eta, hori guztia gutxi balitz bezala, egunero
urratzen dira bertan jasotakoak. Horrexegatik diogu badela zaintza
publikoaren gabezia baino zer okerragorik, zaintza-itxura ematea,
hain zuzen, errealitatean ezer ez dagoela kontuan hartuta.
Gehiago esatea beharrezkoa balitz, duela urte batzuk
haurrentzako elikagaien publizitatea aztertu zen, adin txikikoei
begirako publizitatea eta haientzako elikagaien autorregulaziorako,
obesitatearen prebentziorako eta osasunaren aldeko kodea
(PAOS Kodea) onartu baino lehen, baita ondoren ere. Ondorioa
bikoitza da: batetik, haurrei begirako publizitatea elikagai
osasungaitzez beteta dago, eta haurrentzako programazioko
publizitate-tarteetan halakoak eskaintzen zaizkie adin txikikoei;
bestetik, PAOS Kodea abiarazi izanak ez du eragin handirik izan
haurrentzako elikagaien iragarkien kalitatean eta kantitatean138.
Bereziki 12 urtetik beherakoei begirako publizitatean PAOS
Kodeak izandako eraginaren balorazioari dagokionez, ikerketak
nabarmentzen ditu onartuta egon arren urratzen ari diren arau
etikoak:

kaltegarritzat joa, kendu egin zuten; gainera, nabarmen urratu
zuen puntu hori.
VI. arau etikoaren 13. puntua, pertsonaia eta programa bidezko
babesa eta sustapena: «elikagai eta edarien publizitateak ez
du inola ere ustiatuko adin txikikoek pertsona hauengan duten
konfiantza berezia: gurasoak, irakasleak edota beste pertsona
batzuk, hala nola haurrentzako saioetako profesionalak edota
filmetako eta fikziozko telesailetako pertsonaiak (benetakoak edo
fikziozkoak), ezta haurren artean onarpen-maila handia duten
pertsonaia ezagun edo ospetsuak». Puntu hori oraindik ez da betetzen, kirolari ospetsuak eta marrazki bizidunetako pertsonaiak
(ez produkturako berariaz sortuak) erabiltzen baitira oraindik
haurrentzako elikagaiak sustatzeko.
IX. arau etikoaren 17. puntua, haurrentzako sustapen, zozketa,
lehiaketa eta klubak: «sustapen bat duen publizitate-mezuak, sustapeneko sariari dagokion mezua ez ezik, argi eta garbi erakutsi
behar du iragarritako produktua ere». Esan bezala, iragarki
batzuetan ia ez da ikusten elikagaia, eskaintzen diren opariak ez
bezala.
Gainera, Juan Carlos I Unibertsitateak139 Presidentetza Ministerioaren aginduz eginiko ikerketa batean frogatu zen telebistakateek eurek sortutako Kodea urratzen dutela. Izan ere, edukiak
behatu ondoren, frogatuta geratu da ikerketak iraun zuen 14
asteetan telebista-kateek 9.000 aldiz egin ziotela ez ikusiarena
beren araudiari.

III. arau etikoaren 6. puntua, produktuen aurkezpena: «Adin
txikikoentzako elikagai eta edarien iragarkietan, adingabearen
irudimena ez ustiatzeko neurriak hartuko dira. Fantasia,
animazioak eta marrazki bizidunak barne, imajinazioa ezin hobea
da haur eta helduentzat. Hala ere, halako elementuen publizitateerabileran saihestu egin behar da bete ezinezko itxaropenak
sortzea edota haurren sineskortasuna ustiatzea, fantasia eta
errealitatea bereiz ditzaten». Telebista haur-ordutegian pizten
duen edozein behatzailek ikusi ahal izango du iragarkien % 70ek
dutela animazioren bat, edo iragarki osoa dela halakoa. Hori
bereziki nabarmentzekoa da elikagaien iragarkietan.
V. arau etikoaren 11. puntua, salmenten presioa: «Haurrentzako
elikagai eta edarien iragarkietan, elikagai edo edariaren onurak
beraren erabilerari egokitu behar zaizkio. Publizitateak ezin du
zabaldu honelako ideiarik: haur batek, elikagai edo edari jakin bat
erosiz edo kontsumituz gero, onarpen-maila handiagoa izango
du lagunen artean. Alderantziz ere, ezin du aditzera eman produktu jakin bat erosteak edo kontsumitzeak lagunen gutxiespena
ekarriko diola». 2005ean aipatzen genuen iragarki hori, bereziki

138. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S021216112009000300009#f5

139. www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/infancia_y_adolescencia/2007/09/28/170109.php?page=6#sthash.czV804Lq.dpuf
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2.5 ELIKADURA-PUBLIZITATEA
ETA GENEROA
Ikerketa honetan eta hainbat ataletan ikusi dugu egungo gizarte
patriarkalak elikadura emakume-mailan kokatzen duela. Elikadura-publizitatearen alderdi nabarmenetako bat estereotipo
hori indartzean datza. Hala, osasunarekin lotutako publizitatea
emakumeak eta gizonak bereizita aztertu zuen ikerketa batek
(Osasun Eskola Nazionalak eta Emakumearen Institutuak egina140) hauxe ondorioztatu zuen:

›› Gizonezkoentzako publizitatea ez da hain askotarikoa,
eta kirola eta sexua ditu ardatz, ordena horretan; emakumezkoei begirakoa, ordea, askotarikoagoa da, eta ondokoak
ditu ardatz, ordena honetan: elikadura, osasuna, kosmetika,
haurren zaintza, nutrizio-osagarriak, higiene pertsonala eta
dietak.

›› Publizitateko testuen eta esloganen arabera, gizonek kirol
asko egiten dute, baita gehiegizko esfortzu intelektuala
ere; erronkei aurre egiten diete, energia eta indarra eskuratzen dituzte, eta haien karismari esker konkistatzen dute;
janaria etxera eramateko eskatzen dute, eta seme-alabekin
hamaiketakoa prestatuz jolasten dira; haien haurtxoak babesten dituzte, baina ez dute zainketa fisikoen bidez egiten,
baizik eta haurtxoak hezetasunetik babestuz, hezetasunkengailua erosita. Publizitateko emakume gehienak amak
dira; haurrak fisikoki zaintzen dituzte, jaten emanez eta
haien ipurdia zainduz. Profesionalak baino lehen amak dira,
eta haien haurtxoak seguru badaude, zoriontsuak dira. Publizitateko emakumeak josi ere egiten du (emakumezkoen
ohitura), puntadaz puntada (ahaleginaren eta irmotasunaren metafora), eta eginkizun asko hartzen ditu bere gain,
minuturik galdu gabe eguna aprobetxatuz eta denbora
optimizatuz. Horrez gain, inguruko pertsonak hobeto sentiarazi behar ditu, horixe baita bera ondo sentitzeko modurik onena. Hori guztia polit eta gazte egoteari utzi gabe.

›› Publizitatearen arabera, gizonen osasun-zainketek lotura dute gorputzaren errendimendu handiarekin, sexugozamenarekin eta gehiegizko elikadura prebenitzearekin
(kolesterola, azukrea eta digestioak); emakumeen osasunzainketek, aldiz, batez ere haien bizi-zikloarekin: hilekoa,
menopausia eta osteoporosia. Publizitatearen ikuspegia
prebentiboa da gizonei dagokienez; emakumeek, ordea,
osasun-arazoen zerrenda luzea agertzen dute. Publizitateak mota guztietako arazo eta gaixotasunekin mehatxatzen ditu andrazkoak. Ikerketa egin duten emakumeen
esanetan, gaixo gisa estigmatizatzen ditu.

Berriz ere ikus dezakegun bezala, elikadurak eta osasunak, publizitatearen bidez, estereotipoei eutsi ez ezik, estereotipo horiek
beste gizarte-jarduera batzuekin lotu ere egiten dituzte; hala,
gizonak eta emakumeak argi eta garbi bereizten eta hierarkizatzen dituen osotasuna edo modus vivendia osatzen dute, non
elikadurak eta osasunak funtsezko zeregina dute rolen banaketan. Horrenbestez, elikadura, familia-esparruan bereziki (heterosexual konbentzionalean), oso eremu ahaltsua bilakatzen da, non
desparekotasuna eta rolen esleipena gauzatu egiten diren.
Gaur egun, bibliografia zabala dago hedabideen mezuaren
edukia genero-ikuspegia aplikatuta aztertzeari dagokionez. Hala
ere, ikerketa gutxik aztertu dituzte janari-produktuei buruzko
publizitateko genero-edukiak, nahiz eta zuzeneko lotura dagoen
genero-egituren eta elikagaien erosketa zein prestaketarako
gizarte-prozesuen artean. Publizitateak, igorleen xede nagusia
edozein izanda ere, «bizimoduak helarazten ditu —nahi edo
ez nahi—, baita nola izan, jokatu eta kontsumitu jakiteko
proposamenak ere, gizarte-mailan arrakasta izateko»141. Hau
da, publizitateak, produktuak ez ezik, jarrerak, bizimoduak eta
irudi paradigmatikoak ere eskaintzen ditu; horiek pertsonen
beharrak eta nahiak bideratzen dituzte, eta, askotan, zehaztu ere
egiten dituzte. Kontuan hartu behar dugu publizitatearen xede
nagusia dela produktu edo zerbitzu bat erosteko konbentzitzea.
Horretarako, publizitate-agentziek lortu nahi dute iragarritako
produktuak ikuslea eroso sentiarazten duten kultur balioekin
lotzea. Hau da, ahalik eta pertsona gehiagorengana iritsi
eta produktu bat erosteko konbentzitzeko, publizitateak
«gehiengoaren irudiak, atzerakoienak eta aldaketaren
kontrakoenak»142 erabiltzen ditu; labur esanda, «estereotipoei
jarraiki, gizonek eta emakumeek nolakoak izan behar duten
definitzen dute»143. Bada, elikadura eta elikadura-osasuna
esparru ezin hobeak dira estereotipo horiei eusteko.
Espainiako estatuko elikadura-publizitate bereiziari (telebistako
publizitatea) buruzko ikerketa144 handienetako batek honako
emaitza eta ondorio hauek ekarri dizkigu (06 eta 07 taulak ikusi).
Emakumezkoen ahotsak erabiltzen dira, gehienbat, helduak
konbentzitzen saiatzeko; xede-publikoa haurrak direnean, ordea,
gizonezkoen ahotsak baino ez dira erabiltzen. Labur esanda, gizonezkoen off ahotsak bereziki lotuta daude haur-publikoarekin
eta erakargarri emozionalekin; ez dute zuzeneko loturarik produktuaren onuren azalpenarekin.

141. Díaz Soloaga (2007)
142. Santiso (2001)
140. www.inmujer.gob.es/areasTematicas/salud/publicaciones/Seriesalud/docs/Publicidadysaludmujeres.pdf

143. Díaz-Soloaga (2007)
144. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/23277/1/Separata.pdf
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06. TAULA Iragarkiko off ahots- eta protagonista-mota

Off ahotsa

Protagonista

EMAKUMEZKOA

% 29

% 53

GIZONEZKOA

% 71

% 47

07. TAULA Xede-publikoaren arabera

Xede-publikoa

OFF AHOTSA

PROTAGONISTA

Haurrak

Helduak

Biak

Emakumezkoa

% 7,4

% 39,3

% 28,6

Gizonezkoa

% 92,6

% 60,7

% 71,4

Emakumezkoa

% 29

% 63,5

% 43,8

Gizonezkoa

% 71

% 36,5

% 56,2

08. TAULA Publizitate-erakargarriaren arabera

Off ahotsa

ERAKARGARRIMOTA

Protagonista

Emakumezkoa

Gizonezkoa

Emakumezkoa

Gizonezkoa

Argal egoteko

% 18,6

%2

% 10,19

% 2,5

Osasungarria, nutrizionala

% 36,5

% 29

% 35,1

% 25,4

Nobedadea,
esklusibotasuna

% 30,4

% 27,8

% 26,2

% 23,4

Sustapenak

% 4,9

% 23,9

% 14,7

% 27,7

Dibertsioa

% 0,0

% 2,7

% 3,7

% 8,6

Bestelakoak

% 9,8

% 14,5

% 10,3

% 12,3

Generoaren araberako desberdintasunak oso txikiak dira
produktua edo haren osagaietako bat nobedade edo esklusibo
gisa aurkezteko orduan (erakargarri horri lotuta agertzen
dira emakumezko off ahotsen % 30,4 eta gizonezkoen off
ahotsen % 27,8, baita emakumezko protagonisten % 26,2 eta
gizonezko protagonisten % 23,4 ere), baina desberdintasun
horiek nabarmenak dira gehien erabiltzen diren erakargarriei
dagokienez. Hala, emakumeak agertzen dira gehienbat
produktuaren osasungarritasunari lotuta (emakumezko off
ahotsen % 36,3 eta gizonezko off ahotsen % 29,0; emakumezko
protagonisten % 35,1 eta gizonezko protagonisten % 25,4),
eta, batez ere, produktuak argal egoten laguntzen duenean.
Erreferentzia estetiko hori emakumeei bideraturiko
erakargarria da, eta emakumeek eurek aurkezten dute (zehazki,
emakumezkoen kasuan, off ahotsen % 18,6 eta protagonisten
% 10,1; gizonezkoen kasuan, ordea, off ahotsen % 2,0 eta
protagonisten % 2,5).

Beste alde batetik, desberdintasunak nabarmenak dira, halaber,
produktua sustapenekin eta deskontuekin lotzeko orduan. Hala,
kategoria hori ohikoagoa da gizonezkoen artean: off ahotsei
dagokienez, % 23,9 gizonezkoenak dira, eta % 4,9 besterik ez
emakumezkoenak; protagonistei dagokienez,
% 27,7 gizonezkoak dira, eta % 14,7 emakumezkoak. Gehien
erabiltzen diren erakargarriak produktuaren osasungarritasunari
eta argal egoteko gaitasunari lotuta daude. Hainbat ikerketak
egiaztatu dute elikagaien iragarkietan halako mezuak zabaltzen
direla; mezuok andrazkoen ustezko interesekin lotuta egon
ohi dira, eta elikadura-iragarkiak gehienbat emakumezkoei
bideratuta daudelako usteari erantzungo liokete. Are gehiago:
emakumeei begirako erakargarriak izateaz gain, emakumezkoek
eurek helarazten dituzte; izan ere, osasunari eta produktuaren
eragin estetikoari dagokienez, andreen off ahotsen eta haiek
protagonistak dituzten iragarkien ehunekoa gizonezkoekin
loturikoa baino nabarmen handiagoa da.

3. KAPITULUA. ZERGATIK JATEN DUGU EZIN OKERRAGO?

09. TAULA Itxura fisikoa

ITXURA FISIKOA

Emakumezkoa

Gizonezkoa

Itsusia

% 1,7

% 5,8

Arrunta

% 52

% 51,8

% 44,3

% 24,9

%2

% 17,5

Mujer

Hombre

Etxeko gunea: sukaldea

% 29,9

% 18,89

Etxeko gunea: bestelakoa

% 18,9

% 16,4

Etxez kanpoko lantokia

% 5,7

% 6,3

Kanpoaldea

% 24,7

% 34,5

Alegiazko tokia

% 4,9

% 8,1

Bestelakoa

% 15,9

% 15,9

Polita
Ez esplizitua

10. TAULA Tokia

TOKIA

Iragarkietan azaltzen diren emakumeak zaintza estetikoarekin lotutako erakargarrietako protagonistak izaten dira, eta
gizonezkoak baino askoz ere erakargarriagoak. Hori dela eta,
ondoriozta daiteke emakumeen kasuan gehiegizko edertasunestandarra arau dela telebistako iragarkietan.
Emaitzen arabera, genero-desberdintasunaz ere hitz egin daiteke
pertsonaiak dauden tokiaren arabera. Hala, aurreko ikerketek
azaldu bezala, gizonezko protagonistak kanpoaldean agertu ohi
dira; emakumezkoak, ordea, etxeko guneetan. Zehazki, sukaldean
dauden emakumeen ehunekoa gizonena baino nabarmen handiagoa da.
Publizitatean ez dago elikagai osasungaitzei buruzko arauketarik,
ezta generoari buruzkorik ere. Hala ere, eufemismo bera erabiltzen da arauketarik eza ezkutatzeko: autorregulazioa. Zehazki,
Euskal Autonomia Erkidegoan, bada Publizitate eta komunikazio
ez-sexistarako kode deontologikoa eta autoerregulaziokoa145; eta,
izenak dioen bezala, ez da nahitaez bete beharreko araua, nahi
izanez gero jarraitu beharreko gidalerro-sorta baizik.

145. https://www.ehu.eus/documents/2007376/2899053/Begira-Presentacion.pdf
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01
ETIKETEK EGIA
OSOA ESATEN
DIGUTE?

1.1 ETIKETEN GARRANTZIA146
Gaur egun, elikagaien ekoizpen-prozesua oso estandarizatua eta
artifiziala da; prozesuak ekoizpenaren eta kontsumoaren arteko
aldea handitu du, eta haien arteko deskonexioa eragin. Gure mahaira iritsi aurretik, elikagaiek industria-prozesu luzea betetzen
dute, baita ustez freskoenak direnek ere.
Testuinguru honetan, hainbat gizarte-eragilek etiketen garrantzia
nabarmendu dute; haien ustez, elikagaien ekoizpena, transformazioa, banaketa eta kontsumoaren azpian dauden prozesuak
ikusarazteko erreminta garrantzitsuenetakoa da etiketatzea.
Etiketak produktuari fisikoki lotuta dudenez, ekoizpenaren eta
kontsumoaren arteko zuzeneko interfazea dira.
Etiketatzeak komunikazio- eta kontrol-erreminta gisa duen
garrantziak eragin du nekazaritzako elikagaien kateko hainbat
eragilek gehiago erreparatzea etiketei147. Kontsumitzaileak gero
eta kezkatuago daude jaten dituzten produktuekin; bada, etiketak informazio hori eskuratzeko funtsezko erreminta bilakatu
dira haientzat. Gobernuko Administrazioetarako, etiketatzea
arautzeko esparru nagusietako bat bilakatu da; izan ere, horrela,
produktuei buruzko informazio garrantzitsua zain eta eskain dezakete, eta kontsumitzaileei haien elikaduraren gaineko erabaki
arrazoituak hartzen laguntzen diete.
Nekazaritzako elikagaien enpresetarako, etiketak funtsezko osagai dira haien produktuak eta lehiakideenak bereizteko. Hortaz,
baliabide ugari erabiltzen dituzte etiketak egiteko eta diseinatzeko, haien xedea beti kontsumitzaileen arreta erakartzea eta haiek
konbentzitzea izanda.
Aurrerago sakonago ikusiko dugun arren, aurreko kapituluan
aipatu dugu produktu osasungaitzei buruzko arauketa-proposamenei iskin egiteko elikadura-industriak erabiltzen duen argumentuaren ardatzetako bat dela erantzukizun osoa kontsumitzaileen esku uztea. Bestela esanda: industriaren ustez, elikadura
txarraren errua kontsumitzaileek dute, ez produktuek. Beraz,
badirudi ondo jatea norberaren eta ez besteren erantzukizuna
dela.
Baina kontsumitzaileak beren erabakien ondorioen erantzule
bihurtuta, benetan bete ezin ditzaketen zeregin-mordoa helarazten zaie. Ekonomia neoklasikoko arrazoizko kontsumoa da irudi
horrekin (haien aukerak ezagutzeko eta ebaluatzeko gai diren
kontsumitzaileak) hobekien bat datorren eredua. Hala ere, eredu
hori kolokan jarri izan da, teorikoki eta enpirikoki, duela hainbat

146. Honetan oinarrituta: http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/11/
papers/1882.pdf
147. Ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko elikadura-etiketatzearen hautematetan
oinarritua. Lozano et al. http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/11/
papers/1882.pdf
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hamarkadatik, ez duelako ondo deskribatzen kontsumitzaileen
portaera erreala.148

den ere, eta, hala, informazioen artean zein lotura ezarri nahi den
azter dezakegu.

Ustez, etiketetan ematen den informazioak produktu bat aukeratzen lagundu beharko lioke kontsumitzaileari. Baina etiketetan
ikus daitekeen informazioak lagundu egiten digu edo nahasi
egiten gaitu? Gai gara etiketetako osagai guzti-guztiak ulertzeko?
Zer bilatzen dugu etiketetan? Zein alderdi jartzen dira ikusgai?
Zein ezkutatzen dira?

Elikagaien etiketatzearen konplexutasuna are handiagoa da
informazioak ez direlako banaka agertzen; alderantziz, elkarri
eragiten diote.150

Etiketek zentimetro gutxi hartzen badute ere, haien baitan bezeroak erakartzeko eta bereganatzeko elikadura-enpresen arteko
lehia gertatzen da. Gainera, ez genuke ahaztu behar etiketa
ontziaren osagai bat dela, eta hori guztia elementu erakargarriez
beteriko komunikazio-multzoa baino ez dela.
Etiketek, legez, nahitaezko informazioa eta aukerakoa jasotzen
dituzte. Nahitaezko informazioaren azterketak botere
publikoen elikadura-arloko segurtasunari eta informazioari
buruzko politikaren bilakaeraren alderdien berri ematen du149.
Esate baterako, gaur egun nahitaezkoa da elikagaien nutrizioinformazioa ematea, eta horrek agerian uzten du gizarteak gero
eta interes eta kezka handiagoak dituela jaten denaren inguruan.
Aukerako informazioa aztertuta, ordea, elikadura-industriak zer
erakutsi (edo ezkutatu) nahi duen jakin dezakegu; informazio
hori agertzen dute haien lehentasunen eta xede-publikoak hura
ulertzeko duen gaitasunaren arabera.
Ontziak eta etiketak publizitate-informazioa txertatzeko
funtsezko eremu bilakatu dira. Haiei esker, mezua
kontsumitzaileengana iristen da, eta haien erabakian eragiten
du; gainera, komunikazio-kanpaina handiak garatzea baino
merkeagoak dira. Nekazaritzako elikagaien enpresak era
askotako estimuluez baliatzen dira, hala nola koloreak, formak,
irudiak eta mezuak; estimulu horiek elementu sentsorialak,
geografikoak edo naturalak erabiltzen dituzte elikagai jakin
batzuk erakargarriagoak, osasungarriagoak, goxoagoak,
ekologikoagoak, tradizionalagoak, freskoagoak… direla uste
dezagun.
Hala ere, kontsumitzaileek ez dute jokatzen soilik eskura duten
informazioaren arabera; bestelako alderdiak ere aintzat hartzen
dira, ohiturak eta emozioei dagozkienak, kasu. Horrexegatik,
publizitateak izen, esaldi eta irudi oroitarazleak erabiltzen ditu
kontsumitzaileek produktuaz duten pertzepzioan eragiteko.
Etiketen kokapenari dagokionez, ontziaren barrualdean, kanpoaldean, aurrealdean, atzealdean edo alboan egon daitezke.
Kokapenaren arabera, osagaiei zer-nolako garrantzia ematen
zaien jakin dezakegu, bai eta zein informazio nabarmendu nahi

148. http://www.fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/1882.pdf
149. http://www.fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/1882.pdf

150. http://www.fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/1882.pdf
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1.2 ELIKADURA-INDUSTRIAREN
IKUSPEGIA
Lozano et al.-ek egindako ikerketa bikainaren arabera, etiketek
funtsezko zeregina betetzen dute ekoizpen-sektoreko salmentaestrategietan: alde batetik, kontsumitzaileei produktuaren
ezaugarrien berri emateko bitarteko nagusitako bat dira; beste
alde batetik, haiei esker lehiakideengandik bereiz daitezke, eta
kontsumitzaileen arreta erakar dezakete. Etiketen formatua
mugatua denez eta nahitaezko informazioa gero eta zabalagoa
denez, argi izan behar dute zer helarazi nahi duten eta nola
lor dezaketen. Hau da, elikadura-industriak garrantzi
handia ematen dio publizitate-informazioari etiketak
diseinatzerakoan; haren ustez, etiketatzearen xede nagusia
da kontsumitzaileen arreta erakartzea eta produktua
gainerako elikagaietatik bereiztea. Horrexegatik erabiltzen
dituzte estimulu bisualak (kolorea, irudiak eta esloganak), haien
produktua erakargarriagoa izan dadin. Etiketak irakurtzeko
gaitasuna baldintzatuko du kontsumitzaileak haietan jasotako
informazioen gainean duen ezagutzak, baina baita aipatu
estimuluak bateratzeko moduak ere.
Hainbat ikerketaren emaitzen arabera, etiketek, askotan,
gardentasuna barik opakutasuna ekartzen diote elikadurasistemari. Horrek zaildu egiten du produktuari buruzko erabaki arrazoituak hartzea. Hori bi gauzari zor zaio: alde batetik,
datu horien ezaugarriei, erabilitako formatuari eta terminologiari
dagokienez; bestetik, eta nagusiki, etiketetan jasotako datukopuru handiari, kontsumitzailea informatu beharrean nahastu
egite baitu. Egoera hori areagotu egiten da bereziki elikagai
baten berariazko ezaugarriak ustez bermatzen dituzten zigiluak
agertzen direnean, edo publizitate-kanpaina indartsu bati esker
kontsumitzaileen konfiantza irabazten dutenean.151 Aurreko bien
adibide paradigmatikoak emango ditugu jarraian.

1.3 AUKERA NAZAZU
Elikadura-merkatu oso lehiakorra dugu; enpresak (inbertsio-gaitasun handia duten gutxi batzuk) etengabe lehiatzen dira haien
produktuak merkatuan kokatzeko eta kontsumitzaileak haiek
aukeratzera bultzatzeko.
Eskala handiko ekoizpen-sistema dugu; bere amarrua produktuaren pertsonalizazio kontzeptua zabaltzean datza, kontsumitzaileak banan-banan artatuta senti daitezen, eta ez kontsumitzailemasa bezala. Baina pertzepzio hori faltsua da, hainbat ikerketaren arabera egungo elikadura-oinarria oso homogeneoa baita.
Hala ere, industriak ahal duen guztia egiten du supermerkatuan
sartutakoan pentsa dezagun guretzat propio pentsatutako elikagaiez betetako merkatuan gaudela.
Hori guztia diogu egungo elikadura-industriaren (mota guztietakoa) oxigenoa publizitatea delako, eta etiketatzea horren osagai
bat delako. Merkatua, araututa badago ere, onargarriaren mugetatik gertu mugitzen da. Egungo kontsumitzaileek, baita gehien
arrazoitzen dutenek eta objektiboenek ere, erosterakoan
ezin dituzte elikaduraren alderdi sinbolikoak eta psikosozialak alde batera utzi. Horrexegatik, elikadura-enpresek ondo
hartu dute elikagaien nutrizio-edukien berri eman behar
izatea; izan ere, esaldi iradokitzailez osaturiko informazio
horri esker, osasun-kontzeptua gizarte-balio garrantzitsu gisa
indartzen dute.
Etiketen inguruko pertzepzioei buruzko ikerketen arabera,
kontsumitzaileek ondoko kritikak egiten dituzte behin eta berriz:
informazio eta merkataritza-mezu gehiegi daude; informazioa
nahasgarria eta iluna da (letra txikia izaten dute, batzuetan); eta
hitz teknikoegiak dituztenez, ulertezinak dira, eta, hortaz, ez dira
baliagarriak.
Azaldutako guztiak ondokoaren inguruan hausnartzera
garamatza: aztertu beharra dago zein diren, indarrean dagoen
legeriaren esparruan, informazioa emateko bitartekorik onenak,
funtsezkoa lehenetsita, ez osagarria, eta aintzat hartuta hainbat
foro eta hedabidetan behin eta berriz adierazi diren kontsumoerakundeen iritziak.

151. http://www.fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/1882.pdf
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1.4 ELIKAGAIEN INGURUKO
INFORMAZIOA ETA OSASUNESKUBIDEA
Osasun-eskubidea bermatzeko baldintzetako bat da kontsumitzaileek informazio baliagarria izatea kontsumituko dituzten
elikagaiak egoki aukeratu ahal izateko, eta, hala, haien dieta osasungarria izan dadin.152
Aurretik ikusi ditugun dieta-aldaketak jazo dira, alde batetik,
publizitateak eragiten duen presioa gero eta handiagoa delako
(bereziki haurrengan), eta, bestetik, etiketatzearen eraginkortasuna murriztu egin delako, kontsumitzaileei erabaki arrazoituak
hartzen laguntzera bideratutako elementu informatzaile gisa,
konbentzitzeko funtzioa nagusitu delarik.153

azukre-edukien gainekoa, zehazki, kontsumitzaileek kontsumoa
murriztuko lukete. Baina hori ez da batere berri ona egungo
elikadura-industriarako, ikusi dugun bezala ia produktu guztiei
azukrea erantsi baitie. Dena den, kontsumitzaile gehienek azukre
ugariko elikagaien kontsumoa murriztu nahi badute, baina ezin
badute, horrek esan nahi du egungo etiketatze-sistema huts
egiten ari dela.
EAEn egindako inkesta154 baten arabera, kontsumitzaileen % 94k
uste dute hitz zailegiak erabiltzen dituztela; % 80k etiketak aldatu egin beharko liratekeela; eta 4 lagunetik 3 inoiz nahastu egin
dira, etiketei esker, erosketa egitean. Eroskik etiketetan txertatutako nutrizio-semaforoari dagokionez, 4tik 3k ezagutzen dute
sistema. Kontsumitzaileen % 90ek uste dute sistema ulergarria
dela; 10etik 9k baliagarria dela erosketak egiteko; 5etik 4k baliagarria dela lehen begiratuan zein elikagai-mota den jakiteko; eta
4tik 3k baliagarria dela zein mantenugai dituen azkar jakiteko.

Ikerketa askoren arabera, kontsumitzaile gehienek itsuitsuan eta publizitateak konbentzituta erosten dute.
Ikerketok ebidentzia hauek utzi dituzte agerian:

›› Pertsonen ehuneko handi batek ez ditu etiketak ulertzen,
eta uste du aldatu egin beharko liratekeela, baliagarriagoak
eta argiagoak izan daitezen.

›› Elikadura-alderdiak oso garrantzitsuak dira, kontsumitzaileen ustez.

›› Nutrizio-informazioak (ulergarria denean) elikagaiak erosteko erabakia baldintzatzen du.

›› Pertsona gehienek azukre ugariko elikagaien kontsumoa
murriztu nahi dute.

Esate baterako:
Gantzak (% 91,8), kaloriak (% 79,4) eta azukreak (% 70,5) osagai
«garrantzitsuenak» dira janari-produktu bat aukeratzeko edo
baztertzeko orduan.
Kontsumitzaileen % 63 azukre-kontsumoa murrizten saiatzen
dira. 80ko hamarkadaren amaieraz geroztik, mahaiko azukrearen
batez besteko kontsumoa biztanleko erdira murriztu da. Hala ere,
azukrearen guztizko kontsumoa (eta, hortaz, biztanlekoa) % 20
handitu da epealdi berean.
Hau da, etiketak argiagoak eta baliagarriagoak izango balira, eta
nutrizio-alderdiei buruzko informazioa hobeto emango balute,
152. http://datos.redomic.com/Archivos/GuiasUtiles/G29.PDF
153. http://datos.redomic.com/Archivos/GuiasUtiles/G29.PDF

154. http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Solo-etiquetado-productos-Eroski-Consumer_0_186182135.html
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1.5 EROSKETA-PROZESUA
ETA ETIKETATZEA
Erosketa konpultsiboa, emozionala, azkarra, ez-arrazionala.
Elikagaien erosketa-prozesua sakon aztertu izan da. Kontrakoa
dirudien arren, gure erosketa gehienak kanal emozionalak deiturikoen bitartez egiten ditugu, arrazionalen kaltetan. Ez dugu
sakonduko gertaera horretan parte hartzen duten mekanismo
sozial, kultural eta neurobiologikoetan, baina teorikoki eta enpirikoki frogatutako errealitatea da. Kontsumitzaile askok beren
dieta aldatzeari denbora, ahalegina eta dirua eskaintzen dizkioten bitartean, gure elikadura-jokabideetako asko pentsatu
gabe gertatzen dira. Gure elikadura-ohiturak zedarritzen dituzten erabakiak azkarrak, kognitiboki “eskasak”, inkontzienteak eta
automatikoak izan ohi dira, gehienetan.155
Pertsona arrunt batek bere elikadurarekin zuzeneko lotura
duten 226 erabaki inguru hartzen ditu egunean; galdetuz
gero, ordea, egunean 14,4 erabaki hartzen dituela esango du.
Alegia, gehien-gehienak inkontzienteak dira.
Frogatuta dago, halaber, osasungarri jatearekin zerikusia duten
erabakiek ibilbide “arrazional” bati jarraitzen diotela, erabaki
motelagoak eta kontzienteagoak direla; hala, egungo egoeran
kontsumitzaileengan presioa eragiteak, aukera osasungarrienak
aukera ditzaten, denbora eta ahalegin kognitibo handiak eskatzen
ditu. Baina kontua da benetan ez dugula modu horretan funtzionatzen.

1.6 ZEIN ONDORIO DITU
HORREK GUZTIAK ELIKAGAIEN
ETIKETATZEAN?
Erosten duenari gero eta ardura gehiago ematean tematzen
bagara, elikagai osasungarriak aukeratzeak aurretik aipatu eskemari jarraitzen badio, logikoa izango litzateke erabaki arrazionala
hartzera bideratutako etiketatze-sistema bat bilatzea, erabaki
hori hartzeak eskatzen dituen arreta, denbora, ahalegin, ezagutza
eta emozioari egokitutako sistema bat bilatzea, alegia.
Testuinguru horretan (erosketaren testuinguru errealean),
zehaztasunak eta informazio-ugaritasunak oso maila eskasean
moldatzen dituzte jokabideak.
Ez litzateke arrazoizkoagoa emozioetara gehixeago bideratutako
etiketatzerantz jotzea, beharrezko zorroztasun osoarekin izanda
ere?
Pentsa dezagun 300.000 erreferentzia komertziali baino gehiagori egin behar diegula aurre, egunean 200 erabaki baino
gehiago hartzen ditugula, produktu bakoitzari hainbat balio
esleitzen dizkiogula, eta horiek beren artean elkarrekintzan
daudela (gustua, zaporea, prezioa, segurtasuna, jatorria, tradizioa, erabilerraztasuna, berdintasuna, diseinua, ingurumenondorioak, bilgarria eta... osasuna). Muga kognitibo arrazional
bat dago hori guztia prozesatzeko. Hortik dator etiketatze
sinple eta emotiboak erabiltzeko beharra elikadura txarrari
aurre egiteko: ezaugarri nutrizionalak argi eta lehen begikolpean adieraziko dituzten etiketak.
Erabakiak hartzeko prozesuarekin bat datorren etiketatzearen
bitartez, kontsumitzaileek beren jokabidea moldatzeko aukera
izango lukete (eta ez dezagun ahaztu horixe dugula xede).
Izan ere, kapituluaren hasieran ikusi bezala, elikadura-industriak
ondotxo daki zein erabaki-prozesu erreal gertatzen den elikagai baten ontzia gure eskuetan hartu eta begirada bat ematen
diogunean. Egun, arlo horretan ez dago inolako kontrabotere
publikorik.

155. Wansink eta Sobal, 2007. D Kahneman, Rothman, A. J., Sheeran, P., & Wood, W.
(2009)

Ez da kasualitatea egungo etiketatzeari buruzko estatistikek
eta inkestek adierazten dutena adieraztea: ez dira ulertzen, ez
dira erraz irakurtzen edota, areago, kontsumitzaileak etiketa
irakurtzeari minutu batzuk eskainita eta ulertzeko gaitasuna
izanda ere, ulergarria da jendeak hain osasungarriak ez diren
aukerak nahiago izatea. Horrexegatik, halaber, ez da kasualitatea
Europan eta munduko beste hainbat herrialdetan etiketatzeekimenak sortu izana, hain zuzen ere arazo horiek saihestu
nahi dituztelako, baita kontsumitzaileengan eragin ere, elikagai
osasungarriagoak aukera ditzaten. Horri dagokionez, Europako
bi ekimen nagusiak dira semaforo-etiketa eta Europako
iparraldeko “giltza berdea”.
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Etiketatze hutsetik harago, ez dugu ahaztu behar ontziaren gainerakoarekin modu koordinatuan funtzionatzen duela horrek,
eta, beraz, osotasun gisa funtzionatzen duela industriaren marketin- eta sedukzio-estrategian. Horregatik, esanguratsua da Espainiako CEACCU kontsumo-erakundeak156 beste alderdi horiei
buruz eginiko ikerketa, agerian uzten baititu hainbat kontzeptu:
ontziak sustatzen duen gure osasunaren gaineko eraginari
buruzko nahastea, informazio anbiguoa edota esangura txikikoa,
produktuaren izaerari buruz inpresio okerra izatera eraman
gaitzakeen informazio nutrizionala, inolako onura zehatzi erreferentziarik egiten ez dioten baieztapen generikoak (“Zurekin bat
dator”, “Zaintzen zaitu”), produktuek ezaugarri osasungarriak
beren egitea inolako babes zientifikorik eta dagokien administrazio-baimenik gabe (“Hezurren garapenean laguntzen du”, “Sistema immunologikoa indartzen du”, “Garunerako nutriente garrantzitsuak ditu”, “Azalaren hondatzeari eta zelulen zaharkitzeari
aurrea hartzen die”) edota erakunde eta elkarteen gomendioetan
oinarritzea (hala nola Espainiako Pediatria Elkartea, Bihotzaren
Fundazioa edo Laktosari Intolerantzia diotenen Elkartea).

156. http://datos.redomic.com/Archivos/GuiasUtiles/G29.PDF
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02
ZER DIO
LEGEAK?

ARAUAK

EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA BATZORDEAREN
1169/2011 ARAUDIA, 2011KO URRIAREN 25EKOA,
KONTSUMITZAILEARI EMATEN ZAION ELIKADURAINFORMAZIOARI BURUZKOA
Bi urtez elikadura-industriaren presio latza jasan ondoren,
azkenean elikagaien etiketatzeari buruzko Europako Araudi
berria eratu zen. Araudia izanik, irismen orokorrekoa da,
Estatu kideei zuzenean aplikatu beharrekoa. Norbanakoak
eta Estatuetako agintariak lotesten ditu, eta Estatuetako
Zuzenbidearen gainetik dago.
Negoziazioak 2010. urtean egin ziren, eta gaur egun, oraindik,
Europako Parlamentuan inoiz egindako presio korporatibo
operaziorik handiena izan zela gogoratzen da. Eurodiputatuek
gogoan dute haien eserlekuetan kontrako botoa emateko jarraibideak agertu zirela bozketa egin behar zen egunean bertan;
CIAAk (Europako Batasuneko Elikagai eta Edarien Industriaren
Konfederazioa) ipini zituen jarraibideok aulkietan. Diputatu batzuek beren alderdiaren agiri ofizialak zirela ere pentsatu zuten.
Gogora ekarri behar da, aurreko atalean ikusi bezala, urte hartan
bertan argitaratu zuela Elikadura Segurtasunerako Europako
Agentziak (EFSA) bere txostena, zeinetan adierazi zuen azukre
gehiegi jateak eta obesitateak ez zutela inolako loturarik. Zalantzarik gabe, horixe izan zen industriak berak eztabaidari egin zion
ekarpen akademikoa.

nn Araudiaren puntu garrantzitsuenak
Elikadura-industriaren ahaleginak gorabehera, zenbait lorpen
garrantzitsu izan ziren, baina ikusteko dago azkenean ez ote diren izan industriarako abantailak, galerak baino. Onartu zirenen
artean, etiketatze nutrizionala zegoen, non agertu behar diren
energia, gantz, gantz azido ase, karbohidrato, proteina, azukre eta
gatzen balioak. Nahitaezko nutrizio-balio horiek 100 g/100 ml-tan
adierazi behar dira, taula batean. Letraren gutxieneko tamaina
1,2 mm-koa izango da, 80 zentimetro koadrotik gorako azalera
duten ontzien kasuan, eta 0,9 mm-koa aipatu azaleratik beherako
ontzien kasuan. 1,2 mm bost puntuko letra-tamainari dagokio; esaldi
honek 8 puntukoa du.

Alta, hori ez zen izan borrokarik handiena. Nutrienteen taula
derrigor jarri behar bada, jarriko dugu. Ia inork ez dio begiratuko.
Gatazkaren alderdirik gogorrena izan zen zer ipini beharko ote zen
derrigor ontziaren eremu nagusian, hau da, zer adierazi beharko
ote zen aurrealdean. Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) berak
nabarmentzen du, gaixotasun ez-kutsakorrak zaintzeko eta prebenitzeko bere Ekintza-planean, informazio nutrizionalari buruzko
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informazioa (eta hor azukreen kantitateak) ontziaren aurrealdean
jartzearen garrantzia.

titatea) ehunekoa adierazita (ez 100 g/ml formatuan). 12. taulan
ikusten da nola geratuko liteke taula berean.

Industriaren proposamena izan zen derrigorrezko nutrizioezaugarriak kontsumitzaileen begien bistatik urrun egotea (hau
da, ontziaren aldeetako batean edota atzealdeko txokoren batean, ezkutatuta). Gogora dezagun ezaugarri horiek ezinbestean
adierazi behar direla 100 g/ml formatuan, horrek ematen baitu
elikagaiaren nutrizio-profilaren ikuspegi zehatza, eta horixe da,
beraz, kontsumitzaileentzako informaziorik baliotsuena. Horregatik
dago informazio hori kontsumitzaileengandik urruntzeko interesa,
aurrealdean jartzea derrigorrezkoa izan ez zedin eginiko ahalegina.
Kontsumo-elkarteen jarrera kontrakoa izan zen: nutrizio-informazioa aurrealdean nahi zuten, eta 100 g/ml formatuan.

Are gehiago: EGGKri eta errazioei dagozkien nutriente-kantitateak aurrealdean jartzeko aukera izatea ere lortu zuten, eta informazio horiek dira, hain zuzen, gehien nahasten gaituztenak. Hori
gutxi balitz bezala, aurrealdean nutriente-kopuru horiek edota
energiari dagozkionak besterik ez jartzeko aukera ere eman zioten
industriari. Azken aukera hori bereziki erabilgarria da hain osasungarriak ez diren elikagaietarako. Adibidez, beheko argazkian
erakusten dugun Mikado produktuak aurrekaldean du errazio
bakoitzagatik duen energia. Enpresaren arabera, errazioa “makilatxo bat” da, eta makilatxoak 1 kcal du, edota EGGKren < % 1.

Azkenean, industriaren aukerak irabazi zuen. 11. taulak derrigorrezko nutrizio-informazioa erakusten du.
Baina elikadura-industriaren garaipena ez zen horretan geratu.
Informazio baliotsu eta derrigorrezkoa kontsumitzaileen begien
bistatik urruntzea lortzeaz gainera, 100 g/ml-ko nutriente-datu
absolutuen alboan errazioko nutriente-datu absolutuak jarri ahal
izatea lortu zuen, EGGKren (eguneroko gutxi gorabeherako kan-

Informazioa 100 g-ren arabera emango balitz, aurrealdeko
etiketak adieraziko luke elikagaiak 35 g azukre dituela (4 poltsatxo), edo, bestela esanda, egun batean jan daitezkeen gehieneko
azukre-kantitateen ia % 40. Energiari dagokionez, makilatxo
bakoitzaren < % 1etik 100 g-ko > % 24ra igaroko ginateke, alegia,
egunero pertsona heldu batentzat gomendatutako energiaren
laurden bat. EGGKren ordez OME onartzen saiatzen ari den
gehieneko azukre-kantitatea (25 g) erabiliko balitz, aurrealdeko
kopuru hori gomendatutako gehieneko azukre-kantitatearen
% 140 izango litzateke.

11. TAULA Derrigorrezko nutrizio-informazioa

Nutrizio-informazioa

100 gramoko

Balio energetikoa

309 kj / 74 kcal

Proteinak
Karbohidratoak

1,4 g
9g

Horietatik, azukreak

7,4 g

Gantzak

3,3 g

Horietatik, aseak

0,4 g

Elikagai-zuntza

1,2 g

Sodioa

0,44 g

12. TAULA Nutrizio-informazioaren etiketaren eredua. EBk onartutakoa

Nutrizio-informazioa

100 gramoko

Errazioko (50 g)

EGGK %

Balio energetikoa

309 kj / 74 kcal

157 kj / 38 kcal

%2

1,4 g

0,7 g

%1

9g

4,5 g

%2

Horietatik, azukreak

7,4 g

3,7 g

%4

Gantzak

3,3 g

1,7 g

%2

Horietatik, aseak

0,4 g

0,2 g

%1

Elikagai-zuntza

1,2 g

0,7 g

%3

Sodioa

0,44 g

0,22 g

%9

Proteinak
Karbohidratoak
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03

ETIKETATZE
NUTRIZIONALERAKO
BESTELAKO
SISTEMAK

Araudiak dioenez, ontzian nutrizio-informazioa derrigor ipini
behar izateak jendearen nutrizioari buruzko heziketa-arloan
eragiten lagundu behar du, osasun publikoaren politikaren atal
gisa. “Batzordearen Liburu Zurian”, 2007ko maiatzaren 30ekoan,
Elikadurarekin, Gehiegizko Pisuarekin eta Obesitatearekin lotutako Osasun Arazoen Europako Estrategiari buruzkoan, adierazita dago ezaugarri nutritiboei buruzko etiketatzea metodo
garrantzitsua dela kontsumitzaileei elikagaien osaerari buruzko
informazioa emateko eta erabaki egokiak hartzen laguntzeko.
Araudiak dio elikadura-informazio hori zehatza, argia eta ulerterraza izan behar dela, erosleari erabakiak modu kontzientean
hartzea ahalbidetzeko; hala, sinbolo grafikoen bidezko aurkezpenak ere onartzen dira.
Zentzu horretan, Europako zenbait herrialde (eta munduko
beste zenbait) aplikatzen ari diren bi ekimen interesgarri daude:
semaforoaren kolore-sistema (Traffic Light), zenbait nutrienteren
mailen berri ematen duena, eta Swedish Green Keyhol edota Australian Tick Sign logotipo osasungarriak.

Imagen propia
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3.1 SEMAFORO-ERAKO
ETIKETATZEA

KALORIAK

AZUKREA

GANTZAK

GANTZ ASEAK

GATZA

157

Semaforo-erako etiketatzea delakoa etiketatze-sistema intuitibo,
zehatz eta praktikoa da; berme zientifikoa du, kontsumitzaileek
txalotu egiten dute, eta industriak, aldiz, gorrotoa dio. Honela
funtzionatzen du: elikagai baten energia-, gantz-, azukre- eta
gatz-kopuruak zehaztu, gomendatutako gehieneko kantitatearekin erkatu, eta muga horretatik urrun, hurbil edo oso hurbil dauden adierazten da, koloreen bitartez. Koloreak semaforoarenak
dira, ageriko arrazoiengatik: berdeak adierazten du ez dela arazorik; laranjak, kontuz ibiltzeko; eta gorriak arreta handia ipintzeko.
Nutrienteen edukiari buruzko informazioa lortzea erraza da, eta
zailtasun tekniko bakarra da zein kopuruk ezartzen duen zaindu
beharreko osagai horietako baten kolore-aldaketa. Egungo semaforo-erako etiketatzearen zatirik handienak Erresuma Batuko
osasun publikoko agentziaren ikerketek emandako informazioa
du oinarri, eta horrek berme handiak dakartza. Agentzia horrek
berak, Erresuma Batuko Osasun Ministerioaren ekimenez, gida
tekniko oso erabilgarria osatu du alderdi horietan sakondu nahi
duen ororentzat.158
13. taulan Erresuma Batuko barrutien-taula 100g/100ml-rako.
14. taulan edarien barrutiak.

Zer da

TXIKIA
errazioko

150

edo
gutxiago

6,75g

edo
gutxiago

5,25g

edo
gutxiago

1,50g

edo
gutxiago

0,45g

edo
gutxiago

EKOren % 7,5 edo gutxiago
Zer da

ERTAINA
errazioko

150

6,75g

5,25g

1,50g

0,45g

400

18g

14g

4g

1,20g

eta

eta

bitartean

bitartean

eta

bitartean

eta

bitartean

eta

bitartean

EKOren % 7,5 eta % 20 bitartean
Zer da

HANDIA
errazioko

400

edo
gehiago

18g

edo
gehiago

14g

edo
gehiago

4g

edo
gehiago

1,20g

edo
gehiago

EKOren % 20 edo gehiago

Eroskiren semaforo-erako nutrizio-etiketaren irudia.

Eroski banaketa-taldeak ere semaforoaren etiketatzea ezarri
du bere produktuetan. Kasu honetan, eredu britainiarraren
egokitzapen bat egin du (elikadura-industriaren eskakizunetatik
hurbilago dagoena), koloreak leunduta eta EGGKren aldeko
hautua eginda, 100 g-koaren alde egin beharrean. Edonola ere,
honakoak dira bere baremoak, EGGKren arabera, lehenik, eta

13. TAULA Elikagai solidoen nutrizio-profiletarako taula

Testua

Txikia

Ertaina

Handia

Kolore-kodea

Berdea

Laranja

Gorria

Gantza

≤ 3,0 g/100 g

3,0-17,5 g/100 g

≥ 17,5 g/100 g

≥ 21 g zatiko

Aseak

≤ 1,5 g/100 g

1,5-5 g/100 g

≥ 5 g/100 g

≥ 6 g zatiko

Azukre totalak

≤ 5,0 g/100 g

5-22,5 g/100 g

≥ 22,5 g/100 g

≥ 27 g zatiko

Gatza

≤ 0,3 g/100 g

0,3-1, 5 g/100 g

≥ 1, 5 g/100 g

≥ 1, 8 g zatiko

14. TAULA Edarien nutrizio-profilerako taula

Testua

Txikia

Ertaina

Handia

Kolore-kodea

Berdea

Laranja

Gorria

Gantza

≤ 1,5 g/100 ml

1,5-8,75 g/100 ml

Aseak

≤ 0,75 g/100 ml

0,75-2,5 g/100 ml

≥ 2,5 g/100 ml

≥ 3 g zatiko

Azukre totalak

≤ 2,5 g/100 ml

2,5-11,5 g/100 ml

≥ 11,25 g/100 ml

≥ 13,5 g zatiko

Gatza

≤ 0,3 g/100 ml

0,3-0,75 g/100 ml

≥ 0,75 g/100 ml

≥ 0,9 g zatiko

157. http://www.youtube.com/watch?v=7fthixcwCVo
158. www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/300886/2902158_FoP_Nutrition_2014.pdf

≥ 8,75 g/100 ml

≥ 10,5 g zatiko
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Eroskiren kasua bereziki esanguratsua da Euskal Autonomia
Erkidegorako, sistema abiatu duen enpresa-mota zein tamainarengatik eta bere garaian eragindako eztabaidarengatik, baita
enpresak sistema abiatzeko emandako argudioengatik ere, ez
baitziren erraz baztertzekoak bere bezeroen osasunaren ikuspegitik. Esan beharra dago ekimenak Eusko Jaurlaritzaren sariak
eta laudorioak jaso dituela.

nn Datuek bermatzen dute apustua

Eroskiren semaforoaren eredu bat.

errazio bakoitzaren nutriente-kantitate osoa gramotan adierazita, ondoren.

Herritar gehienek nahiago dute semaforo-erako etiketatzea.
Baina zer diote ikerketek? Emaitzak argiak dira: industriatik
modu independentean eginiko ikerketa guztiek ematen dituzte
elikagaien kolore-kode bidezko etiketatzearen aldeko froga garbiak. Semaforoaren sistema erabilgarriagoa da, hobeto ulertzen
da, eta elikagai egokiak hautatzen laguntzen du, haien nutrizioosaeraren arabera. Semaforoaren sistemaren pareko emaitzak
ematen dituzten txosten bakarrak (pareko emaitzak baino ez, ez
baitituzte emaitzak hobetzen) dira elikadura-industriak berak
finantzatutakoak; atal honen amaieran ikusiko ditugu.

Hona hemen bere webgunean dagoen azalpena:
Oso luzea da semaforoaren sistema bermatzen duten txostenen
zerrenda. Hona hemen adibide esanguratsu batzuk:
Semaforoaren koloreak

›› BERDEA: Kontsumorako errazioak eguneko kopuru orientagarriaren %7,5 edo gutxiago duela adierazten du. Hau da,
errazioak nutriente-kantitate txikia du; beraz, berde asko
ikusten baduzu, horrek esan nahi du bide onetik zoazela.

›› HORIA: Kontsumorako errazioak eguneko kopuru orientagarriaren %7,5 eta % 20 bitartean duela adierazten du. Hau da,
nutriente-kantitate ertaina du; beraz, arreta ipini behar da.

›› LARANJA: Kontsumorako errazioak eguneko kopuru orientagarriaren % 20 baino gehiago duela adierazten du. Hau
da, nutriente-kantitate handia du; beraz, eguneko gainerako
otorduetan ezin duzu nutriente hori gehiegi jan, eta, batzuetan, agian batere ez.
Orain ikusi dugun guztiagatik, onena da informazio hori ontziaren
aurrealdean ematea, modu ikusgarrian, eta kantitateak eta koloreak 100 g-ko oinarriarekin ematea, elikagaiaren nutrizio-profila
zehaztu ahal izateko, norberak hartuko duen errazioa kontuan
hartu gabe.

›› Nutrizio, Elikadura eta Dietetika Elkarteen Espainiako
Federazioak (FESNAD)159 egin berri duen txosten batek
dio Elikadura Semaforoaren etiketatze-sistema bat-batean
ulertzeko errazagoa dela kontsumitzaileentzat, baita interpretatzen errazagoa ere, kolore-adierazleei esker; horrek
kilokaloria, azukre, gantz eta gatz urriagoko elikagaiak
hautatzea ahalbidetzen die, denbora mugatuko testuinguru
batean.

›› Australian, txosten garrantzitsu batek160 egiaztatu
zuen semaforo bidezko etiketatze-sistema erabili zuten
kontsumitzaileek sistema monokromoa erabili zutenek
baino hiru eta bost bider gaitasun handiagoa erakutsi
zutela produktu osasungarrienak identifikatzeko.
Gainera, ikerketaren emaitzek froga argiak eman zituzten:
semaforoaren sistemak produktu osasungarrienak
aukeratzen laguntzen die, neurri handiagoan, maila
sozioekonomiko txikieneko kontsumitzaileei, alegia,
obesitatea izateko arrisku handiena duten horiei.

159. www.nutricionhospitalaria.com/pdf/6254.pdf
160. Kelly, B., Hughes. C., Chapman, K., Louie, JC, Dixon, H., Crawford, J., et al. Consumer
testing of the acceptability and effectiveness of front-of-pack food labelling systems for the
Australian grocery market.
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›› Semaforo bidezko etiketatzean oinarritutako formatuek
ulermen- eta onarpen-maila jasoak eman zituzten talde etniko eta sozial ezberdinen artean, Zeelanda Berrian eginiko
makroinkesta batean.
›› Alemanian eginiko ikerketa batek161 frogatu zuen semaforo
anizkuneko etiketek elikagai osasungarriagoak aukeratzen
laguntzen diotela erosleari.
›› Erresuma Batuan eginiko162 beste ikerketa interesgarri
batek ere adierazi zuen semaforo bidezko sistemak, nutrizio-etiketa estandar baten aldean, arreta nutriente garrantzitsuetara bideratzen laguntzen diela kontsumitzaileei, eta
hobetu egiten duela nutrizio-etiketen aukera osasungarrienaren araberako sailkapenen zehaztasuna.
›› Semaforo bidezko etiketatzeari buruz Munster-eko (Alemania) Unibertsitateak eginiko ikerketa batek ondorioztatu
zuenez, industriak proposatutako ereduaren aldean, semaforoaren koloreak dituen etiketatzeak azukreen eta bestelako kaloria-kopuruen kalkulu hobea eta zehatzagoa egiten
laguntzen du, eta, zenbait produktu elkarren artean konparatuz gero, ondorio zehatzagoak atera daitezke. Zehatzago,
elikadura-industriaren sistemarekin (EGGK), kontsumitzaileen % 34 ez ziren gai izan esateko zein produktuk zuen
azukre eta kaloria gehiago. Semaforoaren sistemarekin,
aldiz, soilik % 5 ez ziren gai izan erantzun zuzena aurkitzeko. Oro har, inkestatutako pertsonen % 75ek jo zuten
erabilgarriagotzat semaforoaren sistema.
›› Elikagaien etiketatze-sistemen gaineko163 kontsumitzaileen
ulermenari buruz gaur arte egindako ikerketa konparatibo
handienak ere oso antzeko ondorioak eman zituen. Ikerketa hori Erresuma Batuko Gobernuko Elikadura Arauen
Agentziak (FSA) agindu zuen, eta ikerlariek hauxe aurkitu
zuten: semaforoaren hiru koloreak eta, nutriente-kantitateari dagokionez, “handia”, “ertaina” edo “txikia” dioen testua konbinatzea funtsezkoa da kontsumitzaileek nutrizioinformazioa uler dezaten. Ikerketaren arabera, ezaugarri
nutritiboetan oinarritutako beste sistema batzuk baino
ulergarriagoak diren bi etiketatze-sistema daude: testuaren (handia/ertaina/txikia) eta semaforoaren koloreen
(gorria/horia/berdea) konbinazioa edo testuaren, semaforoaren koloreen eta EGGKren ehuneko-balioen konbinazioa. Industriaren eredua, zeinak errazioaren ehunekoaren
balioak (EGGK) baino ez dituen erabiltzen, aurrekoetatik
oso urrun dago sailkapenean. FSAren ikerketa oso garrantzitsua da, bi arrazoirengatik: batetik, ikerketa publiko

161. www.foodwatch.org/en/what-we-do/news/the-new-british-traffic-light-label-a-caseof-foul-play/
162. Jones, G., Richardson, M. An objective examination of consumer perception of nutrition
information based on healthiness ratings and eye movements.
163. http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2011/12/02/eurpub.ckr144

ofiziala delako, eta, bestetik, erosketa-baldintza errealetan
egindako ikerketa oso eta independente bakarra delako.

15. TAULA Semaforo-erako etiketatzea duten ez dutenen etiketen arteko desberdintasunak interpretatzea164

Gatz/azukre/
koipearen
estimazio zuzena
etiketatu gabe

Gatz gutxi
estimazio zuzena/
azukre/gantza
etiketarekin

Orotara

42

90

Brasil

28

84

Kanada

60

96

Herbehereak

43

90

Hungaria

33

91

Indonesia

37

77

Mexiko

47

83

Eslovenia

35

85

Erresuma Batua

50

94

Zimbabwe

39

94

Herrialdea

›› Intermarché Frantziako banaketa-kateak —orain gutxi egin
du bere semaforo bidezko etiketatzea, Nutri-pass izenpean, kasu honetan— gaiari buruzko hainbat iritzi-ikerketa
egin ditu, eta, ondorioztatu duenez, koloreen sistema da
gogokoena, eta agerikoa da bertsio monokromoak baino
askoz hobea dela ezaugarri nutrizionalak identifikatzeko.
Zehatzago, 10 lagunetik 7k nahiago du semaforoaren
bertsioa. Gainera, bitxia bada ere, beste ikerketa batzuen
ondorio berberetara iritsi da, elikaduraren arloan ezagutza
txikiagoa duten herritarrei dagokienez.
Emaitza horiek Frantziako gobernuak egiten dituen bestelako nutrizio- eta osasun-barometroek ere bermatzen
dituzte.165

164. http://www.consumersinternational.org/media/1433958/how-to-guide-food-labelling-quiz_spanish-translation.pdf
165. Baromètre Santé Nutrition 2008, Hélène Escalon, Claire Bossard eta François
Beck-ek zuzenduta, ed. INPES, 2009.
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›› Australiako ikerketa independente batek166 frogatu du
produktu osasungarriak aukeratzeko probabilitateak 5
bider handitzen direla semaforo bidezko sistemarekin, eta
azukre-kontsumoa % 20 murrizte dela.

Ikerketak Espainiako estatuan:

›› Eroski banaketa-kateak semaforo nutrizionalari buruzko
ikerketa egin zuen kontsumitzaileen artean. Emaitzen
arabera, % 90i sistema ulergarria eta erosketa osasungarriagoak egiteko erabilgarria iruditu zitzaien, lehen begikolpean zein elikagai-mota den jakitea eta azkar batean
zein nutriente eskaintzen dituen jakitea ahalbidetzeaz gain.

›› Ikerketa batek167 nutrizio-etiketa berdinak alderatu zituen,
ezberdintasun bakarrarekin: kasu batean, kolore-kode
bati jarraitzen zitzaion; bestean, monokromoak ziren. Ondorioen arabera, azukre eta gatzen kontsumoa (nutriente
gakoetako bi) % 6,7 eta % 9,2 murrizten zen, hurrenez
hurren, sistema monokromoa barik semaforo nutrizionalaren sistema erabilita.

EUFIC ETA FLABEL: ABIZENAK DITUZTEN
IKERKETAK
Harritzekoa bada ere, badira bi ikerketa semaforo-etiketa eta
industriak proposatutakoa alderatuta antzeko emaitzak ematen
dituztenak. Elikadura-industriak berak finantzatu zituen biak.
Ikerketen argudioak froga zientifikoetan oinarritzen badira ere,
merezi du arreta handiago ipintzea haien babesleengan, industriako presio-taldeek etengabe aipatzen baitituzte ikerketok.
Lehen ikerketa EUFICek egin zuen. Honela deskribatzen du
erakundeak bere burua: “EUFIC elikagai eta edarien industriako
enpresek babestuta dago, eta Europako Batzordearen
proiektuetatik jasotzen du finantzaketa. Administrazio-kontseilu
batek zuzentzen du, zeina enpresa kideetako kideek osatuta
dagoen. Egun, hauexek osatzen dute EUFIC: AB azukrea,
Ajinomoto Europa edulkoratzaileak, Bunge, Cargill, Cereal
Partners, Coca-Cola, Danone, DSM Nutritional Products Europe
Ltd., Ferrero, Kraft Foods, Mars, McDonalds, Nestlé, PepsiCo,
Pfizer Salud Animal, Südzucker eta Unilever.
Bigarren ikerketa FLABELek egin zuen. Elkartea EUFICen bitartez finantzatzen da, nahiz eta ikerketa honetarako bazkide

166. http://scienceblog.com/20910/consumers-more-likely-to-identify-healthy-foodusing-traffic-light-nutrition-labels/
167. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0212-16112013000100024

gehiago gehitu zitzaizkion, hala nola Tesco banaketa-katea, zeina
Erresuma Batuan semaforo-etiketaren aurkari basatia den aspaldidanik.

nn Legezkoak dira semaforo bidezko

etiketatzeak Europako araudiaren
barruan?

Badaezpada, ez dago sobera galdetzea bestelako etiketatzea (semaforo bidezkoa izan edota jarraian aztertuko duguna izan) Europako lege-esparruan legezkoak den edota nolabaiteko mugarik
duen. Erantzuna ezezkoa da: ez du lege-mugarik. Etiketatze-mota
hori egon badago Erresuma Batuan, eta Espainiako estatuko zein
Frantziako zenbait supermerkatuk ere aplikatzen dute dagoeneko, Eroskik eta Intermarchék, kasu.
2013ko ekainaren 19an Erresuma Batuko Osasun Sailak emandako gomendio baten ondorioz, Erresuma Batuko banaketa-kate
nagusiek kolore-kode (gorria, laranja eta berdea) baten araberako etiketatze-sistema abiatu zuten elikadura-produktuetarako,
gantz, gantz ase eta azukre edukiak erreferentzia gisa hartuta.
Gomendioa borondatezko izaeraz hartu zen, 1169/2011 Araudiaren (EB) 35. (2) artikuluarekin bat eginda.
2013ko irailaren 23an, gaiari buruzko zenbait galdera egin ziren
Europako Parlamentuan.
1. Batzordeak egiaztatu zuen Erresuma Batuko Gobernuaren
aipatu gomendioak 116/2011 Araudiaren (EB) 35. artikuluarekin bat egiten zuela? Hau da, elikagaien etiketak objektiboak eta ez-diskriminatzaileak direla, eta haiek aplikatzeak
ez duela oztopatzen salgaien zirkulazio librea?
2. Batzordeak ez du uste Erresuma Batuko Gobernuak aipatu
gomendioaren berri eman beharko liokeela, 98/34/CE Zuzentarauaren arabera?
Hauek izan ziren erantzunak:
1. Borondatezko izaera duenez, Erresuma Batuko agintariek
gomendatutako kolore-kodean oinarritutako nutrizio-etiketatze
sistemak ez du sortzen de iure motako hesirik merkataritzari
dagokionez. Erresuma Batuko zenbait enpresak eskema hori
erabiliko zutela publikoki iragarri izanak eta, aldi berean, beste
batzuek halakorik egingo ez zutela esan izanak erakusten
du sistema ezin dela nahitaezkotzat jo. Batzordeak, aipatu
araubidearen xehetasunak jaso ez dituenez, ezin du egiaztatu
bat egiten duen kontsumitzaileari emandako elikadurainformazioari buruzko 1169/2011 Araudiaren (EB) 35. (1)
artikuluan jasotako gainerako irizpideekin (1).
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2. Batzordearen ustez, Erresuma Batuko agintarien etiketatzesistemari buruzko gomendioak ez du eskatzen 98/34/CE
Zuzentarauan aurreikusitako jakinarazpena, esku artean dugun
informazioa oinarri, ez baita jotzen derrigorrezkotzat ez de
iure ez de facto. Batzordeak zainduko du ez duela eragozten
salgaien zirkulazio librea, Itunean dagozkion xedapenetan
ezarritakoaren arabera, bereziki 34., 35. eta 36. artikuluetan
eta 1169/2011 Araudiaren 35. (1) (g) artikuluan.

Baina borroka ez da amaitu. Orain dela egun gutxi, Europako
Parlamentuak semaforo bidezko etiketatzearen aurkako beste
kolpe bat onartu du, ebazpen zabalago batean ezkutatuta.
Antza denez, EBn dugun etiketatzeari buruzko araudi ahula
ere gehiegizkoa da industriarako, eta etiketatze argiago eta
gardenagoaren aldarrikapenaren ardatzetako bat suntsitzear
dago, baita EBk emandako aurrerapauso txikiak ere. Txostenaren
47. paragrafoan dago (http://www.greens-efa.eu/no-refit-onconsumers-right-to-know-15413.html). Bertan, Parlamentuak
eskaera egiten dio Batzordeari “kontuan hartuta elikagaien
nutrizio-adierazpenei eta ezaugarri osasungarriei buruzko
1924/2006 Araudiaren (EB) aplikaziotik eratorritako arazo larri
eta iraunkorrak, bereziki lehiaren distortsio-arazoak, Araudiaren
oinarri zientifikoa, erabilgarritasuna eta errealismoa berrazter
ditzan, eta, beharrezkoa balitz, “nutrizio-profil” kontzeptua ezaba
dezan; era berean, 1924/2006 Araudiaren (EB) helburuak,
hala nola elikagaien adierazpenen egiazkotasuna eta gantz-,
azukre- eta gatz-edukiari dagozkion berariazko adierazpenak,
betetzat jotzen ditu, kontsumitzaileari ematen zaio elikadurainformazioari buruzko 169/2011 Araudiaren (EB) bitartez”.
Argiago ezin da esan. Lobby industrialaren sarraskitik onik irten
den eta nutrizio-profilen aldarrikapenari (araudi aldetik) eustea
ahalbidetzen duen azken zutabe eta bakarra (bai, bakarra)
erortzear da.

nn Eta Espainiak zer irizten dio semaforo

bidezko etiketatzeari?

Bada, elikadura-industriak dioena, eta hori ez da ideia ona.
Argudioak harrigarriak dira, gainera. Gaiari buruzko azken
adierazpenetako batean (2016ko martxoa)168, Isabel García
Tejerina Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen
ministroak esan zuen ez dagoela ados elikagaiak, beren gantz-,
azukre- edo gatz-kopurua kontuan hartuta, osasungarri/ezosasungarri gorri, hori edo berde koloreko kodearen bidez
sailkatzen dituzten semaforoekin, “tresna horrek eraman
baikaitzake oliba-olioari, adibidez, olioa denez eta, beraz, gantzkopuru handikoa denez, ez dagokion etiketa jartzera, nahiz eta
osasunari dakarzkion onura guztiak zientifikoki frogatuta egon”.
Produktua etiketatze-sistema horretatik kanpo utzi besterik ez
dago balizko arazoa konpontzeko. Elikadura-industriaren interesekin baino, osasun-politikekin koherenteak diren etiketatzesistema alternatiboak ezarri dituzten herrialde guztiek zehaztu
dituzte salbuespenak, herrialde edo eskualde bakoitzeko gastronomia-kulturarekin lotuta. Alegia, oliba-olioak semaforo gorria
izango duela, hori onartezina dela eta horregatik etiketatze-sistemak ez duela balio argudiatzeak aitzakia merke samarra dirudi.
Industriak ministroaren ahotan erabilitako beste aitzakia (zertxobait) landuago bat da honakoa: “Ardoak ere etiketatze okerra
izan dezake, azukreak ere baitauzka”. Etiketatzea ez litzateke
okerra izango, ardo gozo eta erdigozoek azukrea baitute. Baina
ardoaren kontsumoa babesteko interesa badago, produktua
salbuespenen zerrendan sartu besterik ez dago. Hirugarren
aitzakia: “Azukre-eduki horren arabera, freskagarri bat, adibidez,
zuku natural bat baino osasungarriago gisa etiketa daiteke”. Bada,
ez. Erresuma Batuaren edota OMEren gomendioei jarraituz
gero, ez. Zukuek, legez (eta ministroak jakin egin beharko luke),
ezin dute izan azukre erantsirik, freskagarriek bai, eta etiketatze
alternatiboaren araudiek oinarri duten nutrizio-profilen araudiak
azukre erantsiak hartzen ditu kontuan, ez naturalak; arrazoi
horrexegatik, frutak (azukre naturalak dituenak) ez luke izango
kolore gorriko etiketarik, noski.

168. www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-03-14/espana-rechaza-el-semaforo-nutricional-porque-puede-inducir-a-confusion_852601/
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3.2 KEYHOLE SISTEMA
Aztertu berri dugun semaforo bidezko etiketatzeaz gain, “sarraila-zulo” edo Keyhole deituriko sistema ere badago; Suediako
Elikagaien Agentzia Nazionalak sorturikoa da, eta arazorik gabe
zabaldu da Eskandinaviako komunitatearen gainerakoan.
Elikagai-moten artean aukera osasungarrien logotipo bat
txertatzean datza, kategorien arabera.
Sistema hori ezarri duten Administrazioen esanetan, “Keyhole
ikurra duten elikagaiak aukeratzeak erosketa errazten du, eta
produktu osasungarrienak aurkitzeko denbora gutxiagoa behar
izaten da. Etiketan ikur hori daramaten produktuek gantz, azukre
eta gatz gutxiago eta zuntz gehiago dute, ikurrik gabeko mota
bereko elikagaien aldean”. Errazago ezin. “Keyhole ikurra duten
elikagaiak ez dira “elikagai dietetikoak”, baizik eta dieta osasungarriari jarraiki jan nahi duen ororentzat”.
Esan bezala, Keyhole ikurra Suedian sortu zen, 1989an, baina
egun Danimarka, Norvegia eta Suediako elikadura-produktuen
etiketa arrunta bilakatu da. Etiketatze-sistemak araudi komuna
du hiru herrialde horietan.
“Elikagai hau ikurrik gabeko kategoria bereko elikagaiak baino
osasungarriagoa da” mezuaren atzean, katalogatze- eta sistematizatze-prozesu konplexua dago, hala elikagaiei nola nutrienteei
dagokienez, eta horrek egiten du semaforo bidezko etiketatzea
baino sistema askoz sofistikatuagoa (bisualki kontrakoa irudi
dezakeen arren). Egun, sistemak 25 elikagai-kategoriatarako
irizpide-sortarekin egiten du lan.

Keyhol sinboloaren irudia

Beste berezitasun interesgarri bat da zenbait elikagai-motak
ezin dutela logotipoa erabili, hala nola sandwichek, pizzek eta
kontsumitzaileen artean fast food gisa ezagutzen diren bestelako
elikagaiek, adibidez.
Argi utzi behar da ikurra borondatezko etiketa dela. Jarraian,
Keyhole ikurrarekin etiketa daitezkeen produktuen adibideen
zerrenda dago.169

›› ESNEKIAK

nn Zein elikagai etiketa daitezke Keyhole

Etiketan ikurra daramaten esnekiek gantz, gantz ase, azukre eta
gatz gutxiago dute, ikurrik gabeko elikagaien aldean.

Logotipoa eduki ahal izateko, elikagaiek Danimarka, Suedia eta
Norvegiako agintariek zehaztutako betebeharrak bete behar
dituzte, gantz, azukre, gatz eta zuntz dietetiko edukiei dagozkien
kopuruetan. Irizpide horiek nutrizio-gomendio publikoetan dute
oinarria, eta horiek, aldi berean, ebidentzia zientifikoetan.

Keyhole ikurra duten esnekien artean, hauexek aurki ditzakegu:
esne gaingabetua (gehieneko gantza % 0,7), jogurt naturala (gehieneko gantza % 0,7 eta azukreak % 9), esne-gaina (gehieneko
gantza % 5, azukreak % 5 eta 0,1 g sodio), gazta freskoa (gehieneko gantza % 5 eta 0,35 g/100 g sodio), bestelako gaztak, hala nola
gazta ondua (gehieneko gantza % 17 eta 0,5 g/100 g sodio).

ikurrarekin?

Sistemaren atalik garrantzitsuena da irizpideak ezberdinak izatea
elikagai-multzo bakoitzerako. Ez dira irizpide berak erabiltzen
gurinetan, zukuetan, zerealetan edota arrainean, adibidez. Azpiko
ideia da Keyhole ikurdun elikadura-produktua aukeratzen duen
edonork badakiela horixe dela aukera osasungarriena, etiketa
hori ez daraman antzeko beste produktu baten aldean. Esaterako, ikurra duen gazta batek ikurrik gabeko beste batek baino
gantz eta gatz gutxiago du. Noski, Keyhole ikurra izatea ez da
elikagaiak informazio nutrizional osoa ez erakusteko aitzakia.

Edulkoratzaileak dituen jogurt aromatizatuak, adibidez, ezin du
Keyhole ikurra izan.

169. Elikagaien Araudiei buruzko informazio gehiago izateko, ikus 2009:6 LIVDFS Zuzentaraua.
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Keyhola produktuen irudia

›› IGURZTEKO GANTZAK, MARGARINA
ETA OLIOAK
Igurzteko gantzak (gurina, adibidez) ikurra eraman dezake, gatzkantitate mugatua (produktuaren 100 g-ko 0,5 g-tik behera) eta
% 41 gantz baino gutxiago badu (eta beti heren batetik behera
gantz ase).
Keyhole eramateko gaitasuna duten olio eta margarinek ezin
dute izan % 20tik gora gantz ase, gantz-eduki osoari dagokionez.
Kategoria honetako produktuek ezin dute eduki 0,5 g sodio baino
gehiago, produktuaren 100 g-ko.

›› HARAGIA ETA PRODUKTU ERALDATUAK
Keyhole ikurra duen haragi oso eta haragi txikituak % 10etik
beherako gantza dute. Muga horixe bera aplikatzen zaie haragiproduktu elaboratuei ere, saltsadunak edo gabeak, hala nola
saltxitxak, haragi-bolak, hanburgesak, hestebeteak, gibel-patea
edota odolkiak, besteak beste. Haragi-produktu prozesatuek ezin
dute eduki % 5 azukre baino gehiago, eta irizpideen hurrengo
berrikuspenerako aurreikusita dago gehieneko sodio-kantitatea
ere ezartzea.

›› ARRAINAK ETA ITSASKIAK
Edozein arrain-mota freskok edo izoztuk izan dezake Keyhole
ikurra, nahiz eta guztiok jakin, arraina printzipioz produktu osasungarria izanik ere, Eskandinaviako produktu nazionala dela, eta
horrexegatik hartuko zutela halako erabaki eskuzabala. Arrain
eta itsaskiekin egindako produktuek ezin izango dute gainditu
gantzen % 10 eta azukreen % 5.

Keyhola produktuen irudia

Irizpideen hurrengo berrikuspenerako aurreikusita dago gehieneko sodio-kantitatea ere ezartzea.

›› PRODUKTU BEGETARIANOAK
Esnearekiko alternatiba begetariano batzuek, hala nola oloz,
sojaz edota arrozez egindakoek, ezin izango dute gainditu
gantzen % 1,5 eta azukreen % 5. Gantzaren heren bat, gehienez,
asea izatea baimentzen da. Bestalde, inolako produkturik ezin
izango du edulkoratzailerik izan.
Produktu begetalekin egindako haragi, arrain edo itsaskien
antzeko produktuen kasuan, hala nola soja-hanburgesak, ezin
izango dute eduki gantzaren % 10etik gora eta azukreen % 5etik
gora.

›› OGIA, GOSARIRAKO ZEREALAK
Ogiak % 7 gantz eta % 5 azukre baino gutxiago eduki behar du.
Halaber, ezin du eduki 0,5 g sodio baino gehiago, produktuaren
100 g-ko.
Gosarirako zerealek zuntz eta ale osoen kantitate zehatza izan
behar dute, azukreen % 13 eta gantzen % 7, gehienez, eta gatzkantitate mugatua.
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›› PLATER PRESTATUAK
Plater prestatuek, haiek bakarrik otordu oso bat osatzera bideratuek, 400 eta 750 kcal bitartean izango dute errazioko, eta
gantzetatik lortutako energia % 30ekoa izango da, gehienez.
Azukreen (3 g gehienez, produktuaren 100 g-ko) eta gatzen (0,4
g sodio gehienez, produktuaren 100 g-ko) kantitateak ere mugatuta daude. Otordu horiek 25 g barazki (patatak salbu), lekale
edo bestelako barazki edota fruta izan behar dute, produktuaren
100 g-ko.

›› FRUTAK ETA BAIAK
Azukre erantsirik gabeko fruta eta baia orok (izan freskoa, hoztua
edo izoztua) eraman dezake Keyhole ikurra.

nn Txile
Beste aukera bat da Txilek hartu duen sistema, Elikagaien Errotulatze eta Publizitatearen Legeari esker (20.606 Legea). Bertan
ezartzen denez, azukre170, gatz eta gantz ase kantitate batzuk
gainditzen dituzten elikagaiek letra zuridun stop seinale beltza
eraman beharko dute ontzian, identifikatzea ahalbidetzeko. Irudian irakur daiteke “Kaloria asko”, “Azukre asko”, “Sodio asko” edo
“Gantz ase asko”. Are garrantzitsuagoa: ohartarazpenaren azpian
“Osasun Ministerioa” irakur daiteke.
Etiketatze-legea 2011n onartu zen Parlamentuan, baina
aplikatzea ahalbidetzen duen araudia 2015ean amaitu zuten,
eta atalka aplikatuko zela ezarri zen, 2019rako erabat indarrean
egon zedin. Elikadura-industriaren lobby- eta kontrainformaziokanpaina ezin biziagoaren erdian, Araudia 2016ko ekainean
sartu zen indarrean171. Nazioarteko organismoek lege- eta
arautze-ekimena babestu dute, Osasunaren Erakunde
Panamerikarrak, Osasunaren Mundu Erakundeak eta Elikadura
eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundeak, besteak beste.

02. ESKEMA Txilen onetsitako ohartarazpen-etiketatzea

170. Txosten honen Publizitatea atalean ikus daiteke zein kantitateri buruz ari garen, eta
Araudia ere hemen kontsula: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1041570
171. www.mediabanco.com/2016/03/21/girardi-pide-clausurar-empresas-no-cumplanley-etiquetado/

103

4. KAPITULUA. IKUSTEN EZ BANAUZU, EZ NAIZ EXISTITZEN. ETIKETATZEA

04

ELIKADURA
OSASUNGARRIAREN
PREZIO
JASANEZINA

Komunitate zientifikoa bat dator elikadura txarrarekin lotutako
gaixotasunen izurritearen arrazoiak bi esparrutan bilatu behar
direla: elikadura-ingurune ez-osasungarria delakoan eta dieta
osasungarrirako sarbide fisikoan. Lehen arloan, orain arte jorratutako gaiak ditugu, hala nola publizitatea, etiketatzea edo
hezkuntza. Bigarrenean, berriz, elikadura osasungarriaren
prezioa dugu, ez-osasungarriaren prezioarekin alderatuta, eta
elikagaiak erosteko aukera erreala, izan prezioagatik edota horiek eskaintzen diren lekuetan duten presentziarengatik. Lehen
puntuan, elikagaien prezioari buruz ari gara, eta bigarrenean,
ostera, elikadura-banaketaz eta horretarako bide eta euskarriez.
Horrez gain, adostasunak txosten honetarako gakoa den beste
alderdi bat ere hartzen du: gradiente soziala eta genero-desparekotasuna. Ez elikagai ez-osasungarrien neurririk gabeko publizitateak (bereziki haurrei begirakoak) ez nutrizio-etiketatze eskas
eta zailak, ezta hezkuntza-politika errealen gabeziak ere, ez diete
era berean eragiten klase sozial guztiei, ezta gizon eta andrazkoei
ere. Prezioaren faktoreak ere ez du neurri berean eragiten, ezta
auzo pobreenetan elikadura osasungarria prezio arrazoizkoan
erosteko lekuak egoteak ala ez ere, eta horien barruan emakumeak zigortzea, bereziki.
Azterketa kausal hori (hala faktoreena nola horien gradiente
sozial eta generoari buruzkoa) berebizikoa da hasieran ikusi
ditugun osasun-arazoak (edo osasun-desparekotasunak) irauliko dituzten proposamen politiko beharrezko eta eraginkorrak
egiteko. Ekintza politikotik kolpatu beharreko iltzeak dira, gizarte
osasuntsuagoa eta osasunean ezberdintasun txikiagoak dituena
nahi badugu. Horietan eragiten ez badugu (horietan guztietan,
gainera), ez dago inolako irtenbiderik.
Atal honetan ikusiko dugu elikadura osasungarriaren prezioa
oztopoa ote den klase herritarrek dieta osasungarria izateko, eta,
hala bada, zein tresna politiko ditugun egoera hori aldarazteko.
Halaber, ikusiko dugu elikadura osasungarriaren prezioa bereziki
oztopatzailea (eta ikusi ditugun gainerakoei gehitu beharrekoa)
izan daitekeela emakumeentzat. Horren arrazoia da, besteak
beste, erosahalmen txikiagoa eta soldata- eta ordainketa-ezberdintasunak dituztela, gizonezkoekin alderatuta, baita hein batean
dieta osasungarria izateko aukera errealak murrizten dituzten
denbora eta baliabideen eskuragarritasun-ezberdintasuna ere
(prezioagatik zein denbora-erabileran dauden ezberdintasunengatik); elementu horiek guztiek alderdi erreproduktiboarekin eta
zaintzarenarekin dute lotura, modu ia esklusiboan emakumeen
gain uzten baita hori (klase herritarretan, bereziki), eta, hala, bi
elementu horiek (klasea eta generoa) modu osasungarrian jateko
gaitasun nabarmen txikiagora eramaten dituzte emakumeak,
nahiz eta ondo jaten jakin eta horretarako prest egon.
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4.1 GARESTIEGIA DA MODU
OSASUNGARRIAN JATEA?
Galderari erantzuten hasteko, kalkulu hau egin dugu: zein kostu
du, batez beste, osasungarritzat jotako dieta-patroiak? (Elikadura-piramide ospetsua.) Horretarako, Nutrizio Komunitarioko
Espainiako Elkartearen (SENC) gomendioak172 eta Nekazaritza
eta Abeltzaintza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioko elikagaitalde bakoitzaren EAErako prezioak hartu dira kontuan.
LDatuek erakusten dutenez, elikagaiak gomendatutako errazioetan kontsumitzeko, 1.477 € behar ditu pertsona batek urtean
(1.500 €-ko zenbateko biribila har dezakegu, urte batetik bestera
aldatu egiten baita). Horixe da errazio eta elikadura-produktuetan gomendio nutrizionalei jarraitu ahal izateko aurrekontua.

16. TAULA Nutrizio Komunitarioko Espainiako Elkartearen gomendioak

Alderdi ekonomikoari dagokionez, datu interesgarriak ikus daitezke elikadura-piramidearen gastuaren xehakapenari erreparatuta. Normalean, piramidea kopurutan ematen zaigu (gramoak
edo errazioak elikagai-mota bakoitzeko), eta gutxitan ikus daiteke
prezioaren arabera antolatuta. Egin dezagun ariketa hori, hau da:
ikus dezagun zer den garestiena, zeinek sortzen duen gastu handiena gomendioei jarraituz gero, etab.
Ikus daitekeenez, balizko dieta osasungarriaren ahalegin
finantzariorik handiena esnekiei, barazkiei, zereal eta patatei,
eta fruta eta arrainei dagokie. Beraz, produktu horien prezioen
gorabeherek dieta desbideratzea eragin dezakete diruarrazoiengatik, aurrerago ikusiko dugun bezala.
Gauza bera ikusteko beste modu grafiko bat da elikadura osasungarrirako gomendatutako elikadura-piramide bera erabiltzea,
baina elikagaiko gastuaren formatuan.

19. GRAFIKOA Gastua gomendaturiko dieta osasungarrian %-tan

ALDIZKAKO KONTSUMOA
Gantzak (margarina, gurina)

100

Lekaleak % 1
Arrautzak % 1
Oliba-/ekilore-olioa % 2
Fruitu lehorrak % 2

Goxokiak, opilak, pastelak
Haragi gihartsuak % 8

Edari freskagarriak, izozkiak
Okel gantzaduna, hestebeteak

80

Arrainak % 12

EGUNEROKO KONTSUMOA
Arraina eta itsaskia astean 3-4 errazio
Haragi gihartsua astean 3-4 errazio

Frutak % 13
60

Arrautzak astean 3-4 errazio
Lekaleak astean 2-4 errazio
Fruitu lehorrak astean 3-7 errazio

Zerealak eta patatak % 18
40

Esnea, jogurtak, gazta egunean 2-4 errazio
Oliba-olioa egunean 3-6 errazio
Barazkiak eta ortuariak ≥ 2 errazio egunean

Barazkiak eta ortuariak % 20
20

Fruituak ≥ 3 errazio egunean
Ogia, zerealak, zereal-integralak, arroza, pasta, patatak
egunean 4-6 errazio
172. http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia-documento/19

0

Esnekiak % 23
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03. ESKEMA Nutrizio-piramide monetarioa

Arrautzak,
lekaleak, olioak,
fruitu lehorrak

0,05-0,07 € egunean

Haragiak

0,3 € egunean

Arraina, fruta

0,5 € egunean

Zerealak, patatak, esnekiak, barazkiak, ortuariak

0,7-1 € egunean

Elikagai-mota bakoitzeko elikadura-gomendioei jarraitzea eurotan kostatzen dena ikusita, komeni da galdetzea zenbateko hori
handia ala txikia den, hots: elikadura osasungarriaren prezioa
muga bat da kontsumitzeko garaian?
EAEko batez besteko elikadura-gastua 1.800 €-koa da, laguneko,
urtean; hori, printzipioz, ez litzateke izango gomendatutako dietari jarraitzeko oztopo ekonomikoa. Baina, noski, batez besteko
kopuruez ari gara. Batez bestekoa 1.800 € bada, horrek esan nahi
du biztanleriaren zati handi batek gutxiago gastatzen duela elikaduran; hau da, elikadura-gomendioei jarraitu nahi izanez gero,
elikadura-gastuak handitu egin beharko lituzke. Adibidez, EAEko
familien % 62,5ek dituzte173 batez bestekotik beherako dirusarrerak eta, horregatik, kasu honetan, batez bestekoak engainagarriak suerta daitezke, eta dieta osasungarri bati jarraitzeko
zailtasun ekonomikoak dituzten jende-multzoak ezkuta ditzakete.
173. www.eustat.eus/elementos/ele0011300/La_renta_media_de_las_familias_de_la_CA_
de_Euskadi_supera_los_42/not0011359_c.html

Familia bakoitzak gehiago edo gutxiago gastatzen du elikaduran,
hainbat aldagairen arabera174. Hala, ikus dezakegu % 12 gehiago
edo gutxiago gastatzen dela bizilekuaren arabera, % 30 sexuaren
arabera, % 34 jarduera profesionalaren arabera eta % 90 urteko
diru-sarreren arabera. Horrek esan nahi du kasu horietan guztietan, elikaduran gastatzen denaren eskalan behealdean kokatzen
bagara, emakumeek eta klase herritar apalenek (jarduera profesionalaren edo diru-sarreren arabera sailkatuta) dieta osasungarri bati jarraitzeko zailtasunak dituztela duen prezioarengatik
(arestian aipatu 1.800 € horiek erreferentzia gisa hartuta).
Beraz, aldagai sozial175 horiek identifikatzea da gakoa, elikaduragastu “osasungarriaren” kopurutik behera dauden estratu eta
tipo sozialak ezagutze aldera. Aldi berean, gizarte-talde horietako
zati handi batek gastu hori ezin duela handitu antzematen bada,
elikadura-piramidearen gomendioetan oinarritutako dieta osa174. http://www.eustat.eus/elementos/not0008854_c.pdf
175. Datu guztiak Eustat, EIN eta MAGRAMAtik hartu dira, EAE iragazkiarekin.
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sungarria kontsumitu ezin duten biztanle-taldeekin egingo genuke topo, eta, beraz, dieta osasungarriaren prezioa muga izango
luketen biztanle-taldeak lirateke; prezioa izango litzateke, hortaz,
aurreko kapituluetan ikusi ditugun osasun- eta elikadura-ezberdintasunak azaltzen dituen faktore-multzoko elementuetako
bat. Era berean, horrek adieraziko luke Administrazio eskudunek
modu batean edo bestean esku hartu beharko luketela prezio horietan edo sendi horien elikadura-gastua handitzeko gaitasunean,
elikadura-osasunerako gomendioei jarraitzeko.
Hala, elikadura-gastua bereiz dezakegu, adibidez, familien osoko
hileko gastu garbien arabera. Halakorik egiten badugu, ikusiko
dugu errenta txikiko familiak (hileko 2.000 € garbitik behera) ez
direla iristen elikadura-piramidean oinarritutako dietari jarraitzeko behar den gutxieneko gastura.
Kopuru horretara hurbiltzeko beste modu bat hauxe da: elikadura-gastuaren batez bestekoa beren gain hartuta, dieta osasungarrian gastatzeko behar den errenta baino txikiagoa duten
familien eta, beraz, gastu hori handitu beharko luketen familien
ehunekoa kalkulatzea. Zehatzago esateko, arriskuan dauden familiak dira familia-errenta 27.000 €-tik beherakoa duten guztiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko familien % 37 dira horiek176. Hau
da, familia horiek elikagaien erosketan egiten duten gastua handitu beharko lukete, eta, kasu batzuetan, oso modu nabarmenean,
gainera (% 37, <1.000 €-ko hileroko sarrera garbiak dituztenen
kasuan, eta % 5, 2.000 €-tik beherakoen kasuan). Baina posible
al da hori? Zaila dirudi, ezta? Datuek177 adierazten digute klase
herritar horiek zailtasun handiz iristen direla hilaren amaierara,
edota ez dutela gastu gehigarriei aurre egiteko gaitasunik, eta
horixe litzateke kasu hori.

17. TAULA Familien bizi-kalitatea

Familien bizi-kalitate adierazlea

Familien %

Zailtasun handiak ditu hilaren
amaierara iristeko.

% 13,5

Ez du aurreikusi gabeko gastuei aurre
egiteko gaitasunik.

% 41,4

176. www.eustat.eus/elementos/ele0011300/La_renta_media_de_las_familias_de_la_CA_
de_Euskadi_supera_los_42/not0011359_c.html
177. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4639712

4.2 ZAILA BAINO ZAILAGOA,
EMAKUMEAK ETA KLASE
HERRITARRAK
Aurreko paragrafoan azaldutako ondorioa zuzena da gizonezkoentzat, oro har; bada, emakumeen kasuan, kopuruak are
gehiago okertzen dira batzuen eta besteen arteko soldataarrakala delakoaren ondorioz, neurri handi batean. Euskal
Autonomia Erkidegoan, gizonezkoek emakumezkoek baino
10.000 € gehiagoko178 batez besteko errenta pertsonala dute,
eta soldata-arrakala etengabe handitu da azken urteotan. Hala,
eskura ditugun azken datuen arabera, EAE Espainiako estatuko
azken postuetan dago soldata-arrakalari dagokionez: emakumezkoen batez besteko soldata gordina gizonezkoen soldataren
% 77 adinakoa da179. Halaber, ez da ahaztu behar soldataren
kristalezko sabaia, hau da, soldata-ezberdintasunak murriztu egiten dira lan-estatusean gora egin ahala... baina muga bateraino
bakarrik. Muga horretatik aurrera, andreen soldataren goranzko
joera eten egiten da; gizonezkoen soldatak, aldiz, gora egiten
jarraitzen du. Azken batean, emakumeek erosahalmen txikiagoa
dute emakume izate hutsagatik, eta, aurreko ataletan ikusi dugun
bezala, elikadurara soldata txikiago horien ehuneko handiagoa
bideratzen duten arren, elikadura osasungarriaren prezioaren
langa altuagoa da emakumeentzat gizonezkoentzat baino, klase
herritarretan batik bat.
Baina ez da soilik soldata-kontua, baizik eta lana edukitzea ala ez,
eta, edukiz gero, zein kontratu-motarekin eta zein iraupenekoa.
Lehen puntuan, generoak pisua du lehen zein bigarren mailako
ikasketak dituzten emakumeen kasuan, baina ez da horrela goimailakoak dituztenen artean. Hala, adibidez, Espainiako estatua
Suediarekin alderatuz gero (oso konparazio erabilia da gai hauetan, baina baliagarria, edozein kasutan), unibertsitate-ikasketak
dituzten 25 eta 65 urte bitarteko emakumeen segmentuan
% 80 lanean ari dira edo lana bilatzen ari dira Espainian; Suedian,
berriz, % 85 daude egoera horretan, beraz, antzeko datuak dira.
Alta, goi-mailako ikasketez beherako ikasketak dituzten emakumeei erreparatuz gero, 20 puntuko aldea aurkituko dugu (% 50
Espainiako estatuan eta % 70 Suedian). Edota, adibidez, emakumeek lana aurkitzeko zailtasuna, Espainiako estatuan oso
handia baita. Emakumeen langabezia-tasa % 25,4koa da: datu
altuena dutenen artean, bigarrena da, Greziaren atzetik. Gainera, Espainiako tasa Europakoa bi bider eta erdi da. 2015ean,
5.568.100 gizonek zuten lan-kontratu mugagabea; emakumeak,
ostera, 5.188.975 ziren. Gainera, 398.750 gizonek zuten aldi
baterako lan-kontratua, eta 406.725 andre zeuden egoera horretan. Hau da, andrazkoak baino 379.125 gizon gehiago daude
enplegu mugagabearekin. Aldi baterako lana ez da aukera bat
178. 18 urtetik gorako pertsona bakoitzaren lan-errenta, jarduera ekonomikoetatik
eratorritako errenta, transferentzia edota gizarte-prestazioen eta kapital higigarri zein
higiezinaren bereizketaren emaitza.
179. www.elcorreo.com/bizkaia/economia/201706/29/crece-brecha-salarial-entre-20170629004729.html
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emakumeen gehiengoarentzat, baizik eta aukera bakarra. Lanaldi partzialean lan egiten duten emakumeen % 60k diote, hau
da, 1.212.025 emakume langilek, ezin izan dutela lanaldi osoko
lana aurkitu. Kexa bera du lanaldi partzialean lan egiten duten
gizonen % 70ek, baina guztizkoa txikiagoa denez, 541.375 gizon
dira lanaldi osoko lana nahiko luketenak. Espainiako estatuko
pentsioen % 51,28 andreei dagozkie, baina horietatik % 36,91
baino ez dira erretiro-pentsioak. Gainera, pentsio txikienak
emakumeenak izaten dira gehienetan, eta kopurua zenbat eta
handiagoa izan, orduan eta txikiagoa da hori jasotzen duten
emakumeen ehunekoa. Adibidez, 350 eta 400 euro bitarteko
pentsioei gagozkiola, hartzaileen % 81,04 andrazkoak dira. Baina
tarte handienari erreparatuz gero, 2.567,49 eurotik gorakoari,
alegia, emakumeen % 18,8 baino ez direla ikus dezakegu. Enplegua bilatzen ari diren langabe emakumeen % 17,71k baino ez du
jasotzen kotizaziopeko langabezia-prestazioa, gizonezkoen
% 22,74ren aldean180.

4.3 ELIKADURA-GASTUAREN
BILAKAERA
Jakina da elikadura-gastuak behera egin duela (guztizkoarekiko proportzioan) azken urteotan. 1958. urtean, familia batek
gastatzen zituen 2 eurotik 1 (edo 2 pezetatik 1) bideratzen
zen elikadurara. 2017an, aldiz, 10 eurotik 1 da kopuru hori.
Elikadura-gastuan izan den murrizketaz gain, familia-gastuaren
egituraren bilakaeraren gauzarik deigarriena da XX. mendean ia
ez zegoen eta egun gastuaren ehuneko handiena eramaten duen
gastu baten hazkunde ikusgarria: etxebizitzaz ari gara. 1958an,
10 pezetatik 1 bideratzen genuen horretara; egun, 3 eurotik 1.
Estatistikak findu egin dira urteen poderioz, eta “Hainbat” atala
argituz joan da. Hala, atal horren baitako elementu berri eta garrantzitsuak garraioa eta etxetik kanpoko otorduak dira.

Euskal Autonomia Erkidegoan, kontraturik gabeko langileen
% 85 andreak dira, lanaldi partzialeko kontratua duten pertsonen
% 77,5 bezalaxe181.

Datuok ematen ditugu askotan entzuten delako behar ez ditugun
gauzetan gastatzen dugula eta, osasungarriago jan nahi badugu,
badezakegula. Klase herritarreko familientzat, egungo gastu
gehienak ez dira hautazkoak, ezpada derrigorrezkoak. Garraioak,
etxetik kanpo otorduak egiteak edo etxebizitzak hartzen dute

Hau da, andre eta gizonen arteko erabateko desparekotasunak
lan-merkatuan eta pentsio eta langabezia-prestazioetan modu
negatiboan eragiten du emakumeen (eta beren etxeetan, haiek
baitira, oro har, elikatzeko funtzioa betetzen dutenak) dieta osasungarria lortzeko gaitasunean.

20. GRAFIKOA Familia-gastuaren egituraren bilakaera

100

80

60

40

20

0
1958

1964

1973

1980

1990

2000

2007

180. www.elplural.com/2016/03/07/los-14-gr%C3%A1ficos-que-demuestran-la-desigualdad-laboral-entre-hombres-y-mujeres
181. www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/servicio_cifras/es_emakunde/
adjuntos/cifras_2016.pdf
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gastuaren zati handi bat. Komunikazioak guztizkoaren ehuneko
txikia dira, eta, gainera, eztabaidagarria da gaur egun ez denik
behar ez den gastua. Klase herritarrei eska diezaiekegu uzteko
irakurtzeari, zinemara edo antzerkira joateari, barazkiak jatearen
truke, baina klase pribilegiatuek egiten dieten gomendio klasikoa
da, eta politika publiko bat inola ere ezin da horretan oinarritu.

21. GRAFIKOA Gastuaren egitura 1998-2007 epealdian, Espainiako estatuan
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4.4 AUKERATZEKO
ASKATASUNAREN AUZIA,
AUKERATZEA LIBRE EZ DENEAN
Dieta osasungarria sustatzeko gobernuen politika nagusia
heziketa-kanpainetan oinarritu izan da. Estrategia horrek norbanakoa (kontsumitzailea) erabakiak hartzearen erdi-erdian
ipintzen du, eta suposatzen da informazio gehiago izango duela
aipatu kanpainei esker. Behin informazioa jasota, pertsonak
elikadura-erosketarako erabaki osasungarriagoak hartuko ditu.
Ikuspegi liberala da, merkatu librekoa, ez-interbentzionista edo,
beste modu batera esanda, industriaren interbentzio hutsarekin.
Behin eta berriz esan dugu elikadura txarra egiturazkoa dela,
frogatuta baitago; eta ez etiketatzeak ez publizitatearen eraginak
ez diote ahalbidetuko pertsona ustez informatu horri dieta osasungarria kontsumitzea, goitik behera ezagutu arren. Atal honetan frogatzen saiatu gara deskribatutako elikadura-ingurune
ez-osasungarriaren alderdiekin ez ezik, Espainiako estatuko klase
herritar gehienarentzat prezioa den mugatzailearekin ere topo
egiten dugula. Aukera-askatasuna ez da existitzen, beraz.
Hainbat ikerketaren arabera182, egoera horrek talde
baztertuenen frustraziora eramango gintuzke, ez bailukete
bideragarritzat joko osasun publikotik sustatutako elikadura
osasungarriaren ereduak berenganatzea, gerora beren osasuna
baldintzatuko luketen eredu irisgarri eta eskuragarriekin bat
egiteko. Talde baztertuenetan, emakumeek leku nabarmena
dute berriz, zaintzaile-rola ere esleitzen baitzaie, eta horren
barruan elikadurak leku garrantzitsua du; rol hori beren gain
hartuta, frustrazio-sentimendu are handiagoa eragiten du
emakumeengan (baita haiei begira dagoen gizartean ere), ikusi
ditugun arrazoiengatik behar bezala asebete ezin badezakete.
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182. http://www.ukhealthforum.org.uk/prevention/pie/?entryid43=41560&cid=54707
6&p=113
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4.5 ELIKAGAI OSASUNGARRIAK
ESKURATZEKO AHALMENA
HOBETZEKO AUKERA,
PREZIOETAN ESKU HARTUZ
Ikusitakoak ikusita, tentagarria da proposatzea Administrazio
eskudunek prezioak doitzeko politikak abia ditzaten, elikaduraaukera hobeak sustatzeko. Nola doitu beharko lituzke prezio erlatiboak Gobernu batek? Hainbat proposamen egin izan dira, eta
batzuk baita abiatu ere. Bada, horietako zenbait aztertuko ditugu.
Hasi baino lehen, elikadura den oinarrizko eskubide bati buruz
ari garela ere, komeni da zerbait gogoratzea gauzen prezioaren
gaineko esku-hartzearen (batzuetan tabu den) gaiarekiko uzkur
direnei. Gobernuak prezioak manipulatzea hamarkadak dituen
ohiko jardunbidea da, eta elikagaien prezioetan aldaketa garrantzitsuak egiteak erosketa-ohituretan eragina izan dezakeelako
froga ukaezinean du oinarria. Tabakoaren edo erregaien adibidea
ikusi besterik ez dago. Elikaduraren kasuan, zenbait laborantzari
edota ekoizpen-, eraldaketa- edo merkaturatze-moduri ematen
zaizkien laguntza publikoak ere prezioetan eta ekoizpenean zein
kontsumoan eragiteko modu argia dira, merkatua Administrazioari komeni zaion puntu horretara eramateko. Zoritxarrez,
laguntza (zuzeneko edo zeharkako) gehienak ez dira tokiko
elikadura-sistemak eta ekoizpen agroekologikoak sustatzera
bideratzen, baizik eta erabat kontrakoa, baina hori beste gai bat
litzateke.
Elikagaien prezioan publikoki esku hartzeko oinarrizko justifikazioak bi zutabe ditu:

›› Kontsumoa moldatzeko moduetako bat da elikagai ezosasungarrien kontsumoari pizgarria kentzea, prezioak
garestituz, eta osasungarriak sustatzea, prezioak merkatuz.

›› Klase herritarrek zailtasun ekonomikoak dituzte dieta osasungarriaren prezio erlatibo handia dela eta (beren dietekiko erlatiboa, uler bedi). Osasun-arloko desparekotasuna
eta arrisku sanitarioak (hala nola dieta ez-osasungarria)
murrizte aldera, oinarrizko elikagaiak merkatzeko esku
hartzen da, eskuragarriagoak izan daitezen.

›› LABURBILDUZ
Elikagai batzuen (ez-osasungarrien) prezioa handi dezakegu,
edota beste batzuena (osasungarriena) merkatu, nahiz eta
eztabaida akademikoak (eta Administrazio batzuek ezarritako
neurriek) prezioak tasa-moten bitartez igotzean jarri duen arreta, prezioak jaistean baino. Hurrengo lerroetan gauza bera gertatuko da (zati handiagoa eskainiko zaie tasei prezioak jaisteari

baino), baina bi elementuak dira oso interesgarriak (are gehiago
konbinatzen direnean).
Datu akademikoak behar dituenarentzat, hona hemen zenbait:
Europako Batzordeko Ikerketarako Zentro Komunak (Joint
Research Center, JRC ingelesezko siglen arabera) dio, “Biharko
gizarte osasuntsua: elikagaiei eta dietari buruzko ikerketaren
lehentasunak” izeneko ikerketa prediktiboaren oinarrian, elikagai osasungarriak eskuratzeko ahalmena ez dagoela soilik haiek
erosteko edo kontsumitzeko lekuan eskura izatearen arabera,
prezioei dagokienez eskuragarriak izatea ere funtsezkoa da.
Egoera horrek eragiten du benetako elikadura-basamortuak
sortzea183 erosahalmena txikia edo oso txikia den lekuetan,
establezimendu-mota eta presentzian zein eskuragarri dauden
elikagaien dentsitate nutrizional eta energetikoan, eta horrek
aukera ekonomikoagoetara eta nutrizio-kalitate eskasagoetara
bideratzen ditu erosketa-erabakiak. Horren guztiaren azken
emaitza da, aurreko ataletan ikusi dugun bezala, elikadura ezosasungarriarekin lotutako gaixotasunen gizarte- eta generoosagaia, eta horien presentziaren ezberdintasuna, bizilekuaren
eta generoaren arabera.
Hainbat ikerketak184 erakutsi dute zenbait produkturen prezioa
jaisteak zuzeneko eragina duela haien erosketan, bereziki dirusarrera gutxien dituzten biztanle-taldeen artean. Ameriketako
Estatu Batuetan, adibidez, fruta eta barazkien prezioa % 1 murrizteak kontsumoa errazio erdian handituko lukeela uste da, eta
horrek 7.000 gaixotasun koronario eta 3.000 iktus saihestuko
lituzke hango biztanleen artean; hala, osasungintzan 1.000 milioi baino gehiago aurreztuko lirateke. Gehiegizko pisuaren eta
obesitatearen eragina handitzearen eta dentsitate energetiko
handiko eta profil ez hain osasungarriko elikagaien prezioaren
artean loturak daudelako ebidentzia sendoak ere badira; elikagaien prezioaren gaineko jarduerak, hala nola kargen edota dirulaguntzen bidez, % 2 eta % 1 murriztuko lituzke gehiegizko pisua
eta obesitatea, hurrenez hurren. Ameriketako Estatu Batuetan
( gaiari buruzko literatura zientifiko gehien duen herrialdeetako
bat) ondorioztatu dutenez, elikagai ez-osasungarrien eskuragarritasun erraza eta prezio merkeak, fruta eta barazkien, arrainen
eta gantz urriko haragien eskuragarritasun txikiagoarekin eta
prezio garestiagoekin konbinatuta, izan litezke herrialdeak pairatzen duen obesitatearen prebalentzia kezkagarriaren faktore
erabakitzaileetako bat, bereziki diru-sarrera gutxien duten taldeetan.

183. Elikadura-basamortuetarako, ikus http://www.foodispower.org/es/desiertosalimentarios/ o http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/6970/8141
184. https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc-study-tomorrow-healthly-society.pdf

111

OMEren babespean gaiari buruz gaur arte egindako metaikerketa handienetako batek185 ondorioztatu duenez:

›› Kontsumoaren gaineko eraginak: elikagaien kontsumoan
neurri fiskalen eraginari buruzko ikerketek kasu guztietan
ondorioztatu dute kontsumoa nahi zen norabidean moldatu zela. Adibidez, Irlandako ikerketa batek186 aditzera eman
zuenez, freskagarrien gaineko zerga % 20 jaisteak % 6,8ko
hazkundea ekarri zuen batez besteko kontsumoan. Murrizketa fiskala amaituta, kontsumoak % 15 egin zuen gora.
Jakin den beste kontuetako bat da kontsumitzaile gazteenak eta diru-sarrera txikienak dituztenak direla kontsumomoduak gehien aldatzen dituztenak, zergei dagokienez.

›› Osasunaren gaineko eraginak: hainbat ikerketak aztertu
dute elikadurako politika fiskalek gaixotasun kardiobaskularretan duten eragina. Hala, ikus daiteke Erresuma Batuan
gantz-aseen iturri nagusia diren elikadura-produktuetan
BEZa % 17,5 igotzeak kontsumoa murritz dezakeela, bihotzeko gaixotasun iskemikoak % 1,8-2,6 murrizteko moduan,
herrialdeko urteko 1.800-2.500 heriotza, alegia.
Beste ikerketa batek BEZaren gaineko antzeko zerga bat
planteatu zuen, baina dieta osoari eragingo ziona, BEZa
produktu ez-osasungarrietara hedatuta, horiek herrialdean
onartutako nutrizio-profilen arabera ezarri ostean; bada,
gaixotasun kardiobaskularrek urtero eragindako heriotzak
% 1,2 murriztea lortu zen. Antzeko ikerketa batek iragarri
zuen estrategiarik eraginkorrena dela hain osasungarriak
ez diren elikagaiak zergapetzea, fruta eta barazkien gaineko hobariek lagunduta.
Hala, hainbat ikerketak fruta eta barazkietarako dirulaguntza planteatzen dute, haien prezioak merkatzea ekarriko bailuke, eta, aldi berean, 6.733 gaixotasun koronario
eta 2.946 istripu zerebrobaskular iskemiko saihestuko
lirateke (AEBn).

Halaxe jarrai genezake orrialdeotan barrena, elikagaien prezioan
esku hartzea herritarren osasuna hobetzeko estrategia erabilgarria delako tesia frogatzen duten ikerketak zerrendatzen,
prezioan ez ezik herritarren heziketan ere baduen eragin frogatua nabarmenduz.
Horretaz guztiaz gain, Europako lurralderako 2015-2020 epealdirako OMEren Elikadura eta Nutrizioaren Europako Ekintza
Planak lehentasunezko ekintza-lerrotzat du kontsumitzaileen
elikagaien hautaketan eragingo duten prezio-politikak eta fiskalak aplikatzea.
185. http://www.who.int/bulletin/volumes/88/8/09-070987/en/
186. http://medcraveonline.com/AOWMC/AOWMC-02-00017.pdf

Bi helbururekin lan egitea da ideia: nola merkatu elikadura osasungarria, ekologikoa eta hurbilekoa? Nola garestitu elikadura
ez-osasungarria?

nn Osasun publikoko arrazoiak direla-

eta elikagaien prezioa moldatzeko
hainbat estrategia

Zergei buruz hitz egitea (food tax) publikoaren aurrean partida
2 eta 0 galtzen hastea da. Oro har, zergek ez dute ospe onik,
eta Administrazioak kontu handiz ibiltzen dira hitz madarikatua
aipatzean (bide batez, oinarrizko gizarte-zerbitzuak ordaintzeko beharrezko zergak demonizatzea egungo kapitalismoaren
garaipen handietako bat izan da, marko kontzeptualen arloan).
Gogoratu besterik ez dago George W. Bushek arindu fiskala
esamoldea erabili zuela hitzaren arantzak saihesteko, balio positiboak zabaltzen dituen beste bat gehituta aurretik (arindua,
sufrimenduaren ondoren). Hori diogu elikadura-industriak eta
bere meza-mutilek ongi dakitelako horixe, eta behin eta berriz
erabiltzen dutelako zergen marko kontzeptual negatiboa herritarrak beren iritzietara erakartzeko, esparru emozionaletik.
Ez gara hasiko hemen zergen erabateko ezinbestekotasuna defendatzen (bestelakoa litzateke nork ordaintzen duen, zenbat,
eta hori bidezkoa ote den), baina hel diezaiegun elikagai osasungarri eta ez-osasungarrien prezioen doikuntzak eskaintzen
dituen aukerei, nolabait ere osasun- eta zerga-politikak koherenteak izan daitezen lortzeko, orain arteko kontraesana gaindituta.
Elikagaien prezioan esku hartzea planteatzerakoan, hainbat helburu egon daitezke (ez dute elkar baztertzen):
1. Nutrizio-profil oneko elikagaiak (elikagai osasungarriak)
merkatzea eta nutrizio-profil txarreko elikagaien (elikagai
ez-osasungarriak) prezioa garestitzea.
2. Kontsumoa moldatzea, klase herritarrek errazago eskura
ditzaten elikagai osasungarriak, baina ez hain erraz ezosasungarriak.
3. Elikadura ez-osasungarritik eratorritako osasun-kostuak
haren baitako produktuetan barneratzea, kostuok haien
gehiegizko kontsumoak eragindakoak baitira.
4. Elikadura giro edo ingurunean jardutea, Administrazioetatik mezu argia igorriz nutrizio-profil oneko eta txarreko
elikagaien existentziari buruz. Horri bestelako neurriak
gehitzen badizkiogu, hala nola etiketatze argia eta ez-osasungarriak diren elikagai zehatzen publizitatea mugatzea
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herritar zaurgarrien artean, neurri soziokultural oso eraginkorra izan daiteke.
5. Elikadura-ez osasungarriaren izurritearen aurkako borrokara (tokiko elikadura-sistemak sustatzea, heziketakanpainak, osasun-gastuen zati bat ordaintzea...) bidera
daitezkeen funtsak biltzea.
Prezioetan esku hartzeko proposamenak aztertzerakoan, kontuan hartu behar dira helburu horiek, neurri batean sistema
onena aukeratzen lagunduko baitigute (lehenetsi nahi dugun helburuaren arabera), eta neurri batean elikagaien prezioa hainbat
biderrez gehitzeaz haragoko neurri orokorra dela ulertarazteko,
horrela kontsumoa bere kabuz murriztuko delakoan. Kontsumoa
bestelako zeharkako bideetatik murriztea ere lor daiteke, hala
nola nutrizio-profil batzuk zigortzeko alderdi sinboliko indartsuaz
baliatuz: Administrazioak “hau txarra da, eta horregatik ezarri
diot gainprezioa” esaten digunean, ez da oharkabean pasatzen
kontsumitzailearen jokabideari dagokionez.
Laburbilduta, Tim Lobsteinen hitzak gogora ekarrita187, elikagaimota batzuen gaineko zergak erosketa-prezioaren % 5en azpitik
egon ohi dira eta, tamaina horietan, ez dira izaten kontsumitzailearen aukeratzeko eran eragiteko bezain handiak. Aperitibo
gazi bati, txokolatina bati edo freskagarri bati euro-zentimo gutxi
batzuk gehitzeak oso eragin txikia izan dezake salmentetan.
Zerga horiek diru-bilketa handitzea ekar dezakete, bai, eta diru
gehigarri hori osasun eta heziketa publikora bidera daiteke, edota
klase herritarretako auzoetan esku hartzera, edo balia daiteke
elikadura osasungarria izateko ahalmena hobetzeko edo, azkenean, tokiko elikadura-sistemak indartzeko.
Gogora ekarri behar dira, halaber, elikadura-sisteman bai, baina
elikagaietan zuzeneko eraginik ez duten bestelako zerganeurri motak, hala nola ingurumen-zergak edota produktu
zehatzen marketina.
Esan bezala, alderdi guztiak hartu behar dira kontuan osasun-politikekin bat datorren prezio-politika diseinatzen hasi baino lehen.

187. http://www.globalobesity.org/about-the-gopc/our-people/_archive-scientific-advisory-board/tim-lobstein.html

nn Prezio-politikak diseinatzerakoan

kontuan hartzekoak
Ebidentzia zientifikoak adierazten digu prezio-politikak kontsumo-ereduetan eragiteko ahalmen argi eta nabaria duela, nahi den
norabidean.
Hala ere, jarduera horretan kontuan hartzeko gehigarriak ere
badira, osasun publikorako onura potentzialak maximizatzeko:

›› Eskaeraren prezioaren elastizitatea
›› Ordezkapenaren eragin potentzialak
›› Hainbat ondorio, genero edo klase sozialaren arabera
›› Zergak katean izango duen eragina, arreta berezia ipinita
tasa kontsumora intsuldatzeko moduan

›› Zerga-mekanismoaren hautaketa

› ESKAERAREN ELASTIZITATEA
Elikagai guztiek ez dute jokamolde bera kontsumo-mailan
prezioak aldatzen direnean. Eskaeraren elastizitateak kontsumitutako produktu-kopuruaren aldea kalkulatzen du, prezioa % 1
aldatzen denean. Prezioaren % 1eko hazkunde horretan produktuaren (elikagaiak, kasu honetan) kontsumoa asko murrizten
bada, elikagai horrek elastizitate handia duela esango dugu; aitzitik, kontsumoan ia aldaketarik ez badago, elikagai hori ez dela oso
elastikoa esango dugu (hau da, zergen bitartez prezioa igotzen
badiogu, kontsumoak ez du aldaketarik izango).
Elastizitatea ez da kopuru egonkorra, ezta unibertsala ere.
Hainbat faktoreren araberakoa da (gizarte-taldeak, kontsumoohiturak, lehentasunak, bestelako aukerak...). Oro har, elikagai
guztiak ez-elastikotzat jotzen dira (kontsumo-murrizketaren
proportzioa prezio-hazkundearen proportzioa baino txikiagoa
da, edo alderantziz), baina egia da elikagai horretarako alternatibak (ordezko elikagaiak) egonez gero, elastizitatea handitu egiten
dela. Hau da, elikagai zehatz batzuek elastizitate handiagoa izan
dezakete, kontsumoak beste batzuekin ordezka baditzake.
Herrialde edo eskualde batean, une zehatz batean, elikagaien
elastizitatea gakoa da zerga-politika diseinatzerakoan. Oro har,
bibliografiak diosku prezio-hazkunde nabarmenak behar direla
(% 10-20 inguru) kontsumo-murrizketa parekoak lortzeko eta,
beraz, herritarren osasuna horri esker hobetzeko (egia da, ikusi
dugun moduan, osasun-hobekuntza hori bestelako bideetatik
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etor daitekeela, zerga-politika erabilita, kontsumoa zuzenean
handitu edo txikitzetik harago, zergak edo hobariak eragin dezakeen prezio handiago edo txikiagoaren ondorioz). Ebidentzia
zientifikoek esaten digute eragin handiak zerga edo deskontu
handien bitartez lortzen direla. Egungo kasurik gehien-gehienek
tasa erlatibo txikiak erabiltzen dituzte (% 5 inguru).
Jarraian, elikagai-multzo batzuen elastizitatearen adibidea dago.
Etxeko kontsumoaren (azken eskaera) elastizitatearen kalkulu
bat da, Ameriketako Estatu Batuetan, 1938-2007 epealdian188.

18. TAULA Batez besteko elastizitatea Ameriketako Estatu Batuetan

Elikagai-mota

Elastizitatea batez besteko
balio absolutuan

Eramateko janaria

0,81

Freskagarriak

0,79

Zukuak

0,76

Txekor-haragia

0,75

Txerrikia

0,72

Frutak

0,70

Oilasko-haragia

0,68

Esnekiak

0,65

Zerealak

0,60

Esnea

0,59

Barazkiak

0,58

Arraina

0,50

Olioak eta gantzak

0,48

Gaztak

0,44

Gozokiak eta azukreak

0,34

Arrautzak

0,27

188. https://www.odi.org/rising-cost-healthy-diet

›› ORDEZKAPENAREN ERAGINAK
Eskura ditugun ikerketen aurkikuntzen arabera, elikaduraren arloko zerga-politikaren eragina ordezkapen-tasaren oso mendekoa
da. Kontsumoak produktu tasatuak tasatu gabekoekin edo merkeagoekin (baina osasunerako kaltegarriak, hala ere) ordezkatzeko
aukera oso kontuan hartu beharrekoa da, aipatu zerga-politika
diseinatzerakoan. Adibidez, izan da kasuren bat non gantz aseen
tasazioak gatz edo azukre erantsidun produktuen erosketa handiagoa ekarri duen, eta, kasu horretan, zerga-politikak ez lioke
lagunduko osasun-politikari.
Horrexegatik, gatz, azukre eta gantz ugariko produktuak dira
politika horien lehentasunezko helburuak, profil osasungarriko
produktuekin erraz ordezka daitezkeenean.
Desio ez diren ordezkapenak ekidin egin daitezke, politikak ondo
diseinatuz gero, baina argi izan behar da helburua dela zergarik
gabeko nutriente osasungarriak gehiago jatea, osasungarriak ez
direnen kaltetan. Ordezkapenaren eraginak murrizteko modu
bat da zergak nutrizio-profiletan oinarrituta diseinatzea; nutriente-gama zabal bati aplikatzen zaizkionak dira desio ez diren
ondorioak izateko joera txikiena dutenak, baita elikagai-multzo
zehatzak aukeratzea ere, nutriente ez-osasungarri bakarrean
oinarritutako zergen aldean.

›› GIZARTE-DESPAREKOTASUNA
Politikaren erregresibotasuna kezka nagusietako bat izan behar
da zerga-politika diseinatzerakoan. Oro har, aplikatzen diren
tasak berberak diren unetik, pertsonaren diru-sarrerak eta maila
soziala edozein direla ere, eta, beraz, kantitate absolutu beraren
eragina izango badu elikagai-kantitate bera erosita ere, klase
herritarren gaineko karga (ehunekotan) eliteen gainekoa baino
handiagoa izan daiteke. Oso kontuan hartu behar dira zein eragin
izango dituen zerga-politikak klase herritarrengan.
Onartuta dago klase herritarrengan izan daitekeen eraginik
handiena gertatzen dela zergak oinarrizko produktuak (esnekiak,
esaterako) dituzten elikagai-multzoetara bideratzen direnean,
arreta gomendio nutrizionaletatik kanpo dauden elikagaimultzoetan jarri beharrean (freskagarriak, adibidez).
Itxura189 guztien arabera, maila sozioekonomiko apaletan
prezioarekiko sentiberatasuna handitzeak zergekiko sentiberagoak izan daitezkeela esan nahi du, eta, ondorioz, kontsumoa
murrizteko joera handiagoa dute. Hori bereziki argi geratzen da
zerga oso zehatza denean (adibidez, azukrez gozatutako edariak)
eta zergarik gabeko ordezko osasungarriagoak eskuragarri dau-

189. http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/18390/978-92-75-31871-3_esp.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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denean. Halako egoeretan, eragin positibo gehiago sumatu ziren
diru-sarrera txikiak dituzten kontsumitzaileen artean.
Berrikusketa sistematikoek erakutsi dute zergek elikadura-osasunaren arloko desparekotasunak murritz ditzaketela. Osasunhobekuntza horiek neurgarriak eta zenbakarriak dira, eta dirukopurutara ekar daitezke.
Hori guztia ahaztu gabe zergen bidez sortutako diru-sarrerek
onurak ekar diezazkietela klase herritarrei, eta haien elikadura
hobetu diru-laguntzen bitartez, auzoetako hirigintza-berrantolamenduen bitartez, eskola-jantokietako hobekuntzekin, etab.
Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeak (OCDE)
ondorioztatu duenez, obesitateari aurrea hartzeko neurri guztien
artean, neurri fiskalak izan dira aztertutako herrialde guztietan
“osasun-onurak ekarri dituen esku-hartze bakarra, bereziki onak
errenta txikiagoko klaseen artean”.

› PREZIOEN TRANSMISIOA ELIKADURA-KATEAN
ZEHAR
Zerga-politikaren helburuetako bat kontsumoan eragitea izanik,
eraginkorrak izateko, zergek zein diru-laguntzek prezioak igo ala
jaitsi egin beharko dituzte saltokian. Elikadura-katea egituratzeko
eta administratzeko moduaren arabera, katebegi batzuek (elikadura-industria eta banaketa-enpresa handiek, bereziki) prezioak
ez aldatzeko hautua egin dezakete, arrazoi komertzialak tarteko.
Kasu honetan (ia gehienetan bezala), prezioen transmisioari
dagozkion erabakiak merkatuaren lehia-egiturari hertsiki loturik
daude, baita produktuaren eskaeraren ezaugarriei ere. Enpresa
kaltetuek zergaren zati bat baino ez transmititzeko erabakia har
dezakete (ale bakoitzeko mozkina murriztuta), hainbat arrazoi
komertzialengatik (ale bakoitzeko gutxiago irabaztea, baina
salmenta guztizkoei eustea; produktu-gama baten mozkina murriztea, beste batzuena handituta, etab.). Batzuetan, kontrakoa
gertatzen da: kontsumoko prezioen gehikuntza zerga bera baino
handiagoa izaten da. Ona da hori guztia kontuan hartzea neurri
horien diseinuan eta ebaluazioan.

› HAUTATU BEHARREKO MEKANISMOA
Lehentasunez aukeratuko dugun helburuaz edo helburuez gain
(ikus aurreko atala), mota honetako neurria diseinatzerakoan
kontuan hartu beharreko bigarren elementua zergaren irismena
(oinarria) da. Produktuen gaineko zergak eta osagaien gainekoak
bereizi egin daitezke. Adibidez, azukre gehigarria duten edarien
(freskagarriak) gaineko zerga ipin daiteke, edota azukre gehigarriaren gainekoa, azukre gehigarria osagai gisa hartuta. Katalunian
egin den moduan edo gaineratutako azukrearen zerga bat sustatu
daiteke, Noruegan egiten den moduan190. Bata edo bestea aukeratzeko kontuan hartu beharreko elementu nagusiak dira ezarpenerraztasun, administrazio-erraztasun eta eraginkortasunerako
konpromisoak bilatzea.
Oro har, elikagai-multzoak tasatzeko aukera ezartzeko eta administratzeko errazagoa izan ohi da, baina, trukean, hortik kanpo
geratuko da azukre gehigarridun produktuen kopuru handi bat,
eta oso ohikoa da zergadun elikagaietatik zergadunak ez direnetarako aldaketa gertatzea, biak ez-osasungarriak direnean. Aitzitik, azukrearen osagai gisako zergak zama administratiboa ekar
lezake, produktu-gama zabal bati eragiten baitio, baina eragina
handiagoa izan daiteke.
Behin helburuak zehaztuta eta elikagai-multzo bati edo osagai
bati edo osagai-multzo bati aplikatuko diogun erabakita, kontuan
hartu beharreko hurrengoa da zein zerga-mota erabiliko dugun.
Hainbat bide daude elikadura osasungarriagoa sustatzea ahalbidetuko duen zerga-politika diseinatzeko eta ezartzeko; bereziki
klase herritarren artean sustatzeko, alegia, dieta ez-osasungarriak
kaltetuenen artean.
Oro har, osasuneko esku-hartze nutrizionalen helburu publikoa
elikagaien kontsumoan (kantitatea eta kalitatea) eragitea da, eta
esku-hartze horien artean erabiltzen den beste bat prezioen moldaketa publikoa da, elikagaiei eragiten dieten zergak aldatuta. Zerga horiek elikadura-katearen edozein puntutan jaso badaitezke
ere, oro har, prezio-aldaketa kontsumitzailearengandik zenbat eta
hurbilago egon, orduan eta errazagoa izango da eragina izatea.
Elikagaietan eragina duten hiru zerga bereiz ditzakegu: BEZa
(Balio Erantsiaren Zerga), saltzen diren elikagai edo edari guztien
balioaren ehuneko moduan ordaintzen dena; Inportazioko mugazergak, Europako Batasunaz (EB) haragotik inportatzen diren
elikagai edo edariei aplikatzen zaizkienak; eta zerga bereziak,
modu esklusiboan zenbait produktu- edo edari-motari (tabakoa
eta alkohola, esaterako) aplikatzen zaizkionak. Lehenari eta hirugarrenari erreparatuko diegu.

190. www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/excise-duties/
about-the-excise-duties/sugar/
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BEZa produktuaren prezioarekiko proportzionala da, eta horrek
esan nahi du zergaren balioa txikiagoa dela, produktuaren prezioa
txikiagoa bada. Zerga berezia alekako zerga ohikoa da, zenbateko
zehatz bat bolumen-unitateko edota erositako artikulu unitateko.
Zerga-mota hori Gobernuaren diru-sarrerak handitzeko erabili
ohi da, eta prezio-aldaketekiko sentiberatasun txikiagoko eskaera
duten produktuak eta ordezko gutxi dituztenak zergapetzen ditu.
Adibidez, erregaiak eta alkoholak zerga bereziak dituzte, BEZaz
gain. Zerga berezien aldeko beste argudioetako bat da produktu
edo osagaiak eragiten dituen kanpo-eraginak (osasunean, kasu
honetan) zuzentzeko beharra. Hau da, haren kontsumoak eragindako kaltea, beste bide batzuetatik diru publikoarekin ordaintzen
dena (kasu honetan, osasun-sistema publikoa) edota ondorio
negatibo pribatuak dituena (lanera ez joatea...).

Bi zerga-motak erregresiboak dira (proportzioan, eragin handiagoa dute errenta txikiagoa dutenengan), baina agerian geratu
da prezioan ez eta kontsumo-bolumenean oinarritutako zergek
zerga-karga txikiagoa dutela.

Zerga bereziek, berez, kontsumoan eragin handiagoa izateko
joera dute, produktu-unitateari eragiten baitiote (adibidez, freskagarri litro bakoitzeko, gozokiak, industria-opilgintza), eta ratio
berarekin, azken prezioa edozein izanda ere (adibidez, marka
fabrikatzaileko edo marka zuriko freskagarriek zerga bera ordainduko lukete). Aitzitik, BEZak produktuaren prezioaren oinarrian
eragiten duenez, BEZean oinarritutako zergak produktu-kantitate
handiagoak erostea susta dezake (adibidez, litroko prezioa txikiagoa da litro 1eko botilarako, 0,33 litrokoaren aldean).

Kontuan hartu beharreko azken puntua tasaren kantitatea edo
bolumena da.

Azkenik, zerga-tasa denboraren poderioz aldatuko ote den hartu
behar da kontuan. BEZean oinarritutako zergaren abantaila da
dagoeneko inflazioarekin lotuta dagoela. Zerga berezien kasuan,
kontsumo-unitateari lotuta daudenez, ez dauka zertan beti hala
izan. Bestalde, zerga bereziak era mailakatuan ezar daitezke (tabako eta alkoholarekin egin zen eta egiten den bezala). Mailakatze
horrek baditu zenbait abantaila, esate baterako, kontsumitzaileei
beren ohiturak aldatzeko eta familiengan eta enpresetan eraginak
samurtzeko denbora ematen du.

Esan beharra dago mekanismoek ez dutela elkar baztertzen, eta
zenbait modutan konbina daitezkeela. Adibidez, zenbait salgairi
zerga bereziak aplikatzen dizkieten herrialde gehienetan, BEZa
eta inportazio-eskubideak ere ordaintzen dituzte.

19. TAULA Elikagaien gainean finkatu ahal diren ezarpen-neurriak

Zerga-mota

Deskribapena

Indarguneak

Ahuleziak
Inflazioak eragina txikiagotu
dezake, ez bada aldiro doitzen.

Berariazko zerga

Zerga-kopuru finko bat kobratzen da produktu-kantitate
zehatz batean
(adibidez, 1 €/kg edo 1 €/unitatea) edo osagai zehatzengatik.

Produktu baten salmenta
zergapetzen duen zerga,
Balioaren gaineko berariazko
zerga

BEZa

balio gordinaren ehuneko edo
produktuak saltokian duen kostu gisa (adibidez, kontsumitzaileek ordaindutako prezioaren
% 30).
Ekoizpenaren etapa bakoitzaren gaineko zerga, produktu
edo prozesu bati prezio gehigarria ezartzen diona, kateko
aurreko hornitzaileari ordaindutako zergak itzulita.

Produktuaren ezaugarrien
aldaketek (hala nola tamaina
Produktu guztien prezioak han- edo paketearen osaera) eragina
ditzen dira, kopuru finkoan.
txikiagotu dezakete (areago
elikagai-unitateko zergaren
kasuan, produktu edo osagai kg
bakoitzari eragiten baitio).
Diru-sarrera aurreikusgarriak.

Inflazioarekin automatikoki
doitzen da.

Diru-sarrerak ez dira hain
aurreikusgarriak.

Industriaren mozkin-marjina
murrizten du, eta elikagaiaren
salmentak murrizteko
prestatzen du.

Prezio-aldeak eragiten ditu
produktu merke eta garestien
artean (ordezkapen-efektua ez
da beti onuragarria osasunerako).

Eraginkorra, balio erantsia
baino ez bada zamatzen, eta
efektu kateatuak ekiditen ditu.

Oro har, hazkuntza finkoan
aplikatzen zaie elikagai guztiei,
eta, beraz, ez dira produktuen
arteko ezberdintasun erlatiboak sortzen, eta kontsumoan
aldaketa txikiagoa izan daiteke.
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Berariazko zerga bereziak administratzen errazak dira, eta
diru-sarrera aurreikusgarriak sortzen dituzte, baina, trukean,
aldizkako ebaluazioa eta inflazioarekin bat egiteko doikuntzak
eskatzen dituzte, eta elikadura-industria produktu baten
ezaugarriak moldatzera bultza dezakete zergaren zenbatekoa
disolbatzeko (adibidez, txokolate-barren tamaina handituz, zerga
saldutako txokolate-tableta bakoitzeko aplikatzen bada).
Bestalde, produktu edo produktu-multzo zehatz baten
prezioaren gaineko kontsumo-zergak inflazioarekin automatikoki
doitzen dira, eta industriaren irabazien gaineko eragin negatibo
handiagoa dute (eta, beraz, salmentari pizgarriak kentzen zaizkio), baina Administraziorako diru-sarrera gorabeheratsuagoak
sortzen dituzte, zailagoak dira ezartzen, eta fabrikatzaileak
prezioak murriztera bultza ditzakete, bolumenari eutsi eta produktu merke eta garestien arteko alde handiak eragiteko (horrek,

adibidez, kontsumitzaileak produktu merkeagoetara aldatzera
bultza litzake, zergapetutakoak bezain kaltegarriak edo are gehiago direnetara).
Administrazioen beste helburuetako bat izan daiteke zama administratiboa ez handitzea. Hala, kontuan har daiteke, adibidez,
azukre erantsia duten edarien gaineko zergek eta fruta zein barazkietara bideratutako diru-laguntzek abiatzeko kostu txikiagoa
dutela (zergapetutako elikagaien definizioa erraza dela kontuan
hartuta), eta osagai zehatzen (azukrea, adibidez) gaineko zergek,
aldiz, konplexutasun administratibo eta kostu handiagoak eragingo lituzketela, elikadura-produktu sorta zabal baten nutrizioosagaiak egiaztatzea eskatuko bailuke.

20. TAULA Elikaduraren gainean zergak ezartzen dituzten herrialdeak

Herrialdea

Urtea

Tasaren xedeproduktua

Tasaren zenbatekoa

Tasaren xede aitortua

Lortutako diru-sarrerak (azken datu
eskuragarriak)

Freskagarriak: 0,02 €/l
Jarabe edo kontzentratuak:
0,6 €/l

Hungaria

2011

Azukre, gantz edo
Edari energetikoak: 0,76 €/l
gatz ugariko elikagaiak
eta azukredun edariak Azukredun produktuak:
0,4 €/kg

Zerga berezia
Osasun publikoa

2011: 9 M €

Osasun-zerbitzuetarako 2012: 56,4 M €
diru-sarrerak
2013: 55,2 M €

Aperitibo gaziak
(gatza > 1 g/100 g): 0,76 €/kg

Danimarka

Frantzia

Finlandia

Mexiko

Kalifornia
(AEB)

20112013

% 2,3 gantz ase
baino gehiago duten
produktuak (haragia,
esnekiak, animaliakoipeak eta koipeak)

2012

Azukredun edo
edulkoratzailedun
edariak

2011

2014

2014

Gozoak, izozkiak eta
freskagarriak

Azukredun edariak
eta kaloria-eduki handiko elikagaiak (esate
baterako, patata frijituak, gozoak, gosariko
zerealak)
Azukredun edariak

Zerga berezia
Osasun publikoa

138 M €
Administrazio-kostu
zenbatetsiak:
5-22 M €

Gantz aseak: 2,1 €/kg

Beste sektore publiko
batzuetan murrizketak
ekiditeko diru-bilketa

2012: 0,68 €/l

Zerga bereziak, urtero
inflazioari egokituak
Osasun publikoa eta
diru-sarrerak

320 M €

Pixkanakako hazkundea
duten zerga bereziak

2011: 114 M €

2013: 0,69 €/l
2014: 0,71 €/l
Edari energetikoak: 0,95 €/l
2011: 0,072 €/l; 0,72 €/kg
2012: 0,1 €/l; 0,85 €/kg
2014: 0,2 €/l, 0,86 €/kg

Zerga-bilketa
Osasun publikoa

2012: 155 M €
2013: 164 M €
2014: 1500 M €
(freskagarrien
gaineko zergaren
% 58 eta elikagai
hiperkalorikoen
gaineko BEZaren
% 42)

Azukredun edariak: 0,05 €/l

Zerga berezia

Kaloria ugariko elikagaiak:
% 8ko igoera BEZan

BEZa

0,3 €/l

Zerga berezia / Osasuna Ez dago daturik

Osasuna
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nn Beste herrialde batzuetako adibideak
20. taulan (116 orrian) hainbat herrialdetan osasunarekin zerikusia duten elikagaien gaineko ezarpen-neurrien adibideak ikus
daitezke.
Zerga horiek ezartzearen alde ondoko bi argudioak daude: alde
batetik, handituz doan obesitateari eta elikadura osasungaitzarekin lotutako gaixotasunen prebalentziari aurre egitea; bestetik,
Administrazioaren diru-sarrerak handitzea.
Finlandiak baino ez du aitortzen zerga-bilketaren xede nagusia
dela osasun-sistema publikoaren zati bat finantzatzea.
Ezarririko zerga guztiak zerga bereziak dira, Mexikon izan ezik;
bertan, BEZaren formula erabiltzen da oso osasungarriak ez
diren elikagaien salneurria gorantz finkatzeko. Hungarian eta
Mexikon, gatz, azukre edo gantz ugariko elikagaien eta azukredun edarien, freskagarrien eta azukre erantsidun edarien gaineko zergak ezarri dituzte.

nn Zerga-motak
› BEZa
Nutrizio, Elikadura eta Dietetika Elkarteen Espainiako
Federazioak (FESNAD) Espainiako estatuko txosten
lotesleenetako bat proposatu du «Fiscalidad en los alimentos,
una oportunidad para la salud»191 izeneko dokumentuan. Bertan
dio elikagaien kontsumoaren gaineko zerga oso zerga-baliabide
erabilia izan dela, eta, gaur egun, Balio Erantsiaren gaineko Zerga
(BEZ) esanguratsuena dela. Elikagai baten gainean zerga-tasa
handia edo txikia ezartzeak zuzeneko eragina du haren behin
betiko prezioan; horrek, aldi berean, populazio-talde jakin
batzuen kontsumo-mailan eragiten du, baita erosketa-mailan ere,
haien erosteko ahalmenaren arabera.

Finlandian, gozoen, izozkien eta freskagarrien gaineko zerga
ezarri dute; Frantzian eta Berkleyn (Kalifornia, AEB), ordea, soilik
freskagarrietan.

Gaur egun, alde handia dago gure inguruko herrialdeetan aplikatzen diren zerga-tasen artean. Alde handia dago, halaber, zergatasak eta zergapetutako ondasunak aukeratzeko motibazioari
dagokionez; izan ere, batzuen xedea da sektore jakin batzuetako
enplegua hobetzea; beste batzuena gizartean, kulturan edo osasunean eragina duten ondasun batzuen kontsumoa dinamizatzea,
eta beste batzuena herrialdearen interesekoak diren produkziosektoreen lehiakortasuna hobetzea.

Aplikatutako zerga-tasak desberdinak dira herrialdeetan. Hungariak du zergarik txikiena (freskagarrietan); eta Finlandiak, berriz,
handienak eta mailakatuenak. Diru-sarreretan, halaber, eragina
du zerga-oinarriaren aplikazio-eremuak (Frantzian, esaterako,
azukredun edariak eta edulkoratzaile artifizialak dituztenak ere
zergapetuta daude) eta herrialde bakoitzeko kontsumoak eta
prezio-mailak. Balio absolutuetan, Mexikoko zergak eragin ditudiru-sarrera handienak; itxaropenak % 116 angainditu ditu.

Europan, tasa murriztuak eragiketa eta ondasunei aplikatu
ahal zaizkie, gizarte-, kultura- edo osasun-arrazoiak direla eta,
eta BEZari buruzko zuzentarau bateratuaren III. eranskinean
jasotakoei baino ez. Zuzentarauak jasotzen ditu, besteak beste,
«gizakien edo animalien kontsumorako elikagaiak (edariak barne,
alkoholdunak izan ezik); animalia bizidunak; elikagaiak prestatzeko erabili ohi diren haziak, landareak eta osagaiak; eta elikagaien
osagarri edo ordezko gisa erabili ohi diren produktuak».
Espainiako estatuko zerga-sistemak hiru zerga-tasa aplikatzen
dizkio BEZari: orokorra, murriztua eta supermurriztua; beste
herrialde batzuek ez bezala, ez du % 0koa aplikatzen. Tasa supermurriztua % 4koa da, eta Espainiako Elikadura Kodearen
(CAE) arabera produktu naturalak diren ogi arruntari, ogia egiteko irinari, esneari (pasteurizatua, lurrundua, esne-hautsa) eta
gaztari, arrautzei, fruta eta barazkiei, lekaleei, tuberkuluei eta
zerealei aplikatzen zaie. 2013ko urtarrilean, glutena kendutako
osagaiez egiten den eta «oso gluten gutxiko edo glutenik gabeko
ogi» gisa merkaturatzen den ogi arrunta zerrenda horretan sartu
zen, baldintza hori betetzen duten ogi bereziak bazter utzita.
Beste alde batetik, tasa murriztua % 10ekoa da, egun, eta % 4ko
tasa duten elikagaien eratorriei, haragi eta arrainei, ur mineralei
eta alkoholik gabeko bestelako edariei, eta jatetxe, catering eta
hoteletan (HORECA Kanala) zerbitzaturiko elikagaiei aplikatzen
zaie. Azkenik, tasa orokorra %21ekoa da, eta alkoholdun edariei
aplikatzen zaie.
191. www.researchgate.net/publication/245022212_Fiscalidad_en_alimentos_una_oportunidad_para_la_salud
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Bestela esanda, Espainiako estatuan, elikagaiek bi BEZ tasa dute:
% 4koa eta % 10ekoa. % 4koa «Espainiako Elikadura Kodearen
arabera produktu naturalak diren ogi arruntari, ogia egiteko irinari, esneari (naturala, ziurtatua, pasteurizatua, kontzentratua,
gaingabetua, esterilizatua, UHT esnea, lurrindua eta esne-hautsa), gaztei, arrautzei, frutei, barazkiei, lekaleei, tuberkuluei eta
zerealei» aplikatzen zaie. % 10ekoa, ostera, gainerakoei.
Zerga Zuzendaritza Nagusiak elikagaiei BEZaren tasa murriztua
eta supermurriztua aplikatzen die; horretarako, oinarri hartzen
du, batez ere, Espainiako Elikadura Kodean funtsezkotzat jotzen
diren elikagai-taldeen definizioa. Beste faktore batzuk, ordea, ez
dira aintzat hartzen, hala nola elikagai batzuek osasunean duten
eragina edo populazio-talde jakin batzuentzat eskuragarriak
diren. Kasu benetan berezia da EB barruan; izan ere, herrialde
gehienetan, nutrizio-profil osasungaitz nabarmena duten elikagaiek BEZ handiagoa dute, oinarrizko elikagaiek edo nutrizioprofil hobea dutenek baino. Osasunaren ikuspuntutik, ez du
inolako zentzurik BEZ bera izatea Coca-Cola batek, KitKat batek
edo sagar batek.

Frantzian, elikagai freskoek eta landuek BEZ murriztua dute,
% 6tik beherakoa, eta antzekoa gertatzen da Portugalen; Erresuma Batuan, Irlandan eta Maltan, aldiz, elikagaiek % 0ko BEZa
dute. Kasu guztietan, badira tasa arrunta duten salbuespenak,
aperitibo gaziak, kasu. Portugalen, esaterako, tasa arrunta ezartzen zaie freskagarriei edo gantzei, oliba-olioari izan ezik; horrek
% 6ko tasa dauka (Espainiako estatuan, paradoxikoki, oliba-olioak
% 10eko tasa dauka; Italian edota Belgikan, berriz, % 6koa da).
Espainiako estatuko zerga-sistemari axolagabekeriadario egungo
kontsumo-errealitateei eta estatu- eta autonomia-mailako
Administrazioen osasuna sustatzeko eta babesteko politikei
dagokienez.
2007an, Europako Batasunak eskatu zion ekonomia-arloko
adituen talde bati Europako herrialdeetako BEZaren tasa murriztuen aplikazioa aztertzeko. Bada, azterketak agerian jarri
zuen errenta handien eta txikien arteko alde esanguratsuak eta
egonkorrak dauden herrialdeetan baliozko argudioak daudela
BEZaren tasa murriztuak eta bestelako diru-laguntzak aplikatzeko desparekotasuna arintzen laguntzen duten ondasunei.
Hainbat herrialdek estrategia hori erabili dute eta, elikagaien eta

21. TAULA Elikagaien gaineko BEZa herrialde desberdinetan

Espainiako estatua

Portugal

Italia

Irlanda

Erresuma Batua

Elikagai freskoak

%4

%6

%4

%0

%0

Elikagai landuak

% 10

%6

% 10

%0

%0

Barazkiak

% 10

% 23

% 10

%0

%0

Ogi zuria

%4

%6

%4

%0

%0

Zuntzez aberastutako ogia

% 10

%6

%4

%0

%0

Pasta

% 10

%6

%4

%0

%0

Glutenik gabeko pasta

% 10

%6

%4

%0

%0

Arraina

% 10

%6

% 10

%0

%0

Lekale gordinak

%4

%6

% 10

%0

%0

Lekale egosiak

% 10

%6

% 10

%0

%0

Fruitu lehor gordinak

%4

%6

% 10

%0

%0

Fruitu lehor gordinak eta txigortuak

% 10

% 23

-

% 21

% 21

Oliba-olioa

% 10

%6

%6

%0

%0

Koipeak eta olioak

% 10

% 23

%6

%0

%0

Aperitiboak

% 10

% 23

% 10

% 21

% 20

Freskagarriak

% 10

% 23

% 10

% 21

% 20
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22. GRAFIKOA Pobrezia edota gizarte-bazterkeria jasateko arriskua %-tan,
adin-taldeen arabera, 2014. urtean

23. GRAFIKOA Emakumeek mantenduriko familien bilakaera
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zerbitzu publikoen sektoreei tasak aplikatuta, gai izan dira desparekotasuna arintzeko. Gogora ekarri beharra dago Espainiako
estatua EBko herrialdeen artean arrail sozioekonomiko nabarmenena dutenetako bat dela192.

›› Espainiako estatuan handitu da gehien desparekotasuna,
ELGEko estatuen artean krisialdia hasi zenetik.

›› Espainiako estatuan, pobrezia eta gizarte-bazterkeria
larriki handitu dira azken urteotan; 2014an, bazterkeriaegoeran13,4 milioi pertsona zeuden (estatuko biztanleen
% 29,2). Hona hemen adinaren eta sexuaren araberako
banaketa:

›› Aberatsen eta pobreen arteko aldea handitu egin da;
2015ean, biztanleen % 1ek behartsuenen % 80k besteko
aberastasuna zuten.

›› Europako Batasunean, Espainiako estatuan handitu da
gehien, Estoniaren atzetik, errenta handien eta txikien arteko aldea; 2007 eta 2014 artean, estatuko batez besteko
soldata % 22,2 murriztu zen.

›› Europa 2020 Estrategiaren arabera, pobrezia edo gizartebazterkeria pairatzeko arriskuan hauexek daude: dirusarrera txikiak dituzten pertsonak (diru-sarrera baliokidea192. www.oxfam.org/es/informes/una-economia-al-servicio-del-1
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ren batezbestekoaren edo kontsumo-unitate bakoitzaren
% 60), material-gabezia larria dutenak, eta lan-intentsitate
txikiko etxeetan bizi direnak (% 20ren azpitik). Hala, Estatistikako Institutu Nazionalak (EIN) argitaratutako Bizi-baldintzen inguruko inkestaren arabera, Espainiako estatuan,
2012an, emakume batek mantendutako kide bakarreko
familien pobrezia erlatiboa % 20,5ekoa zen; gizonezko batek mantendutakoena, berriz, % 19,1ekoa. Kontuan hartu
beharra dago guraso bakarreko familien % 90 emakumeek
mantentzen dituztela.

›› Espainiako estatuan, etengabeko pobrezia pairatzeko
arrisku-tasa, beti EINen datuen arabera, handiagoa zen
emakumeentzat (% 13,1) gizonezkoentzat (% 10,5) baino;
nabarmengarria da 25 eta 49 urte bitarteko emakumeen
egoera (% 11,3ko tasa), baita 65 urtetik gorakoena ere
(% 15,9koa).

›› Berriki egindako ¿Quién gana el pan en Europa? izeneko ikerketaren arabera, emakume mantentzaileek ekartzen dute
familiaren aurrekontuaren % 50 edo gehiago. Datuen arabera, Europako Batasuneko estatuen artean, Espainiakoan
ugaritu dira azkarren familia-ekonomia emakumeen esku
duten familiak. Datu horrek, gizonen eta emakumeen arteko parekotasunean aurrerapenak islatu ordez, pobreziaren
feminizazioaren argazkia erakusten du; ikerketaren arabera, bikoteen hausturaren ondorioetako bat da pobreziaren
feminizazioa.
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›› Diru-baliabideez gain (soldatak eta enpresa-irabaziak,
prestazio publikoak, kreditu pribatuak, etab.), ezin ditugu
ahaztu pertsonen ongizatearen funtsezko osagai diren
ondasun eta zerbitzu ez-monetarioak; etxeko lanak eta
zaintza-lanak, bereziki. 2010ean, lanok lan ordainduak
baino jardun-ordu gehiago eskatzen zuten, % 23 gehiago, hain zuzen(2003an, krisialdiaren aurretik, % 12), eta
emakumeengan hiperkontzentratutako jarduerak izaten
segitzen dute.

›› Eusko Jaurlaritzak egindako Pobrezia eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkestako datuen arabera, errenta erabilgarriaren banaketan berdintasunik eza neurtzen duen
Gini indizea % 7,5 handitu zen 2008 eta 2014 artean. Horrek esan nahi du EAEko diru-sarreren berdintasunik eza
% 7,5 handitu zela. Hazkuntza hori Europako Batasuneko
batezbestekoa baino askoz handiagoa da; EBn, % 0,3 baino
ez zen handitu denbora-tarte berean. Aitzitik, eurogunean,
% 1,6 handitu zen batez beste. Beraz, Araban, Bizkaian eta
Gipuzkoan, desberdintasuna 23 aldiz gehiago handitu da
Europako Batasunean baino. Gizarte-arrakala EBko bost
estatutan baino ez da gehiago handitu: Zipren, Estonian,
Hungarian, Danimarkan eta Eslovakian.

Labur esanda, emakumeek jarraitzen dute izaten pobrezia- eta
bazterkeria-egoeren aurpegi agerikoena, eta egoera hori gizarteko eta lan-munduko partaidetza-eredu patriarkalaren ondorio
da. Eredu patriarkalak emakumeen independentzia ekonomikorik
eza eta gizarte-prestazio gutxiago eskuratzea dakartza193.
Ildo horretatik, nabarmendu beharra dago Irlandan edo Erresuma Batuan, non desparekotasun-indizeak txikiagoak diren, % 0ko
BEZa aplikatzen dietela elikagai gehienei.

Hala, Irlandan, oinarrizko elikagaien kategoria orokorraren baitan
89 azpitalde daude, zeini % 0ko BEZa aplikatzen zaien. Erresuma
Batuan, halaber, oinarrizko elikagaiei % 0ko BEZa aplikatzen zaie,
eta haien baitan talde asko daude: haragiak, arrainak, zerealak,
fruta eta barazkiak, kaloria-eduki urriko elikagaiak edo diabetiko
edo alergikoentzako elikagai bereziak.
Badira, halaber, osasun publikoko politikekin koherenteak diren
zenbait salbuespen. Erresuma Batuan, esaterako, aperitibo
gaziek, fruta-zukuek, freskagarriek edota gozokiek % 20ko tasa
dute.

aplikatzeak berekin ekarriko lukeela aplikatzen zaizkien
ondasunen edo zerbitzuen prezioak merkatzea, eta, hala, haien
kontsumoa sustatzea. Kontsumoaren aldaketa-maila ondasun
edo zerbitzu horiei esleituriko prezioen elastikotasunaren mende
legoke; elastikotasun gutxiko elikagaien kasuan, prezioak % 1
jaitsiko balira, haien kontsumoa % 0,5 areagotuko litzateke.
Espainiako estatuan, elikagaien eta edari freskagarrien industria
estrategia horren aurka dago, erabat: batetik, neurri batean,
haien produktu osasungaitzen prezioak garestitzea ekarriko
lukeelako; bestetik, eta batez ere, elikagaiak «osasungarriak» eta
«ez hain osasungarriak» artean bereiziko liratekeelako, eta hori
aukera bat izan liteke gure egoera sozioekonomikoan eta sanitarioan oinarrizko elikagaien eskuragarritasuna orekatzeko.
Fruta eta barazkien moduko oinarrizko produktuen BEZa
murrizteak zerga-bilketak behera egitea ekar lezake, baina
nutrizio-profil osasungaitz nabarmeneko elikagai jakin batzuen
BEZa handituta oreka liteke. Argudio horren alde medikuntzaarloko erakunde asko eta jadanik ezarri duten hainbat gobernu
daude. JRCk194 (Europako Batzordeko ikerketa-zentroa), hain
zuzen ere, adierazi du zerga-neurriak oso tresna zehatzak direla
kontsumoan eragiteko, batez ere elikagai batzuen prezioak garestitu eta, aldi berean, osasungarriagoak diren beste batzuenak
merkatzen direnean.
Nutrizio, Elikadura eta Dietetika Elkarteen Espainiako
Federazioak195 hauxe gomendatzen du: «Nahiz eta desiragarriena
litzatekeen zerga-tasak aplikatzea estatu- eta erkidegomailako Administrazioek sustaturiko nutrizio-profilen arabera
[eta gaineratzen dugu: elikadura-industriak haiek blokeatuta
izaten jarraitzen duen bitartean],elikagai jakin batzuei tasa
supermurriztuak aplikatzeak hobe lezake haiek eskuratzeko
eta merke erosteko ahalmena obesitateak eta gaixotasun eztransmitigarriek gehien eragiten duten taldeetan». Bada, horixe
proposatzen da hemen: zenbait elikagaien BEZa % 4ko, % 10eko
edo % 0ko tasara murriztea; eta nutrizio-profil txarragoa duten
elikagaien kasuan, ordea, %10eko tasa murriztua % 21eko
orokorrera igotzea.

BEZaren inguruko txostenak agerian uzten du BEZaren
salbuespenak edo tasa murriztuak edo supermurriztuak

194. Ikerketa Zentro Bateratua (JRC, ingelesezko siglak) Europako Batzordeko zientziaeta ezagutza-zerbitzua da; bertan, zientzialariek ikerketak egiten dituzte, EBko politikari
zientzia-aholkularitza independentea eta laguntza emateko xedez. http://ec.europa.eu/
dgs/jrc/index.cfm. Tomorrow’s healthy society – research priorities for food and diets.
Background document V3 08/10/2012

193. http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/multiDiscriminacion/home.html

195. Bide batez, esan beharra dago Federazio honek elikadura-industriaren interesekin
bat egiten duela; beraz, txosten hau eta Administrazio eskudunei egiten dien eskaera are
garrantzitsuagoak dira.
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FESNADek hauxe ondorioztatu du:
›› Proposaturiko elikagaiei zerga-tasak horiek aplikatzeak ez dio
kalterik eragiten BEZari buruzko 2006/112/CE zuzentarauari.
›› Proposaturiko elikagaiak dieta mediterraneoaren ohiko ereduko
osagaiak dira; frogatuta dago dieta mediterraneoa egiteak
% 30era bitarte murrizten duela istripu kardiobaskularra
izateko arriskua.
›› Eredu horretako berezko elikagaien eskuragarritasuna ahalbidetzea ekintza kostu-eraginkorra da osasunari dagokionez, eta,
ondorioz, osasun-gastuaren murrizketan eragiten du.
›› Obesitatea eta gaixotasun kronikoak hertsiki lotuta daude
gizarte-, ekonomia- eta hezkuntza-baliabide urriagoko taldeekin. Hala, errenta txikiagoko taldeak izango lirateke elikagaien
prezioak merkatzearen onuradun handienak.
›› Espainiako estatuko biztanleen osasun-profilak eskatzen du
beraren prebentzio eta kontrolerako garatzen diren ekintzak
kostu-eraginkorrak izatea; bada, zerga-politikek erakutsi dute
kostu-eraginkorrak direla.
›› Proposaturiko elikagaiak Zerga Zuzendaritza Nagusia zeliakoentzako ogi arrunta zerga-tasa supermurriztudun produktuen zerrendan sartzera eraman zuen inkoherentzia-maila
berean daude, haiek erosteko ahalmen urriagoko taldeei kaltea
eragiten baitiete.

nn Tasen edo prezio-murrizketaren

eraginkortasuna

›› PREZIOAREN GARRANTZIA
Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Erakundeak (OCU) kontsumoohituren inguruan egindako ikerketa baten arabera, erosketa
egiteko establezimenduaren hautaketaz galdetuta, inkestatuen
% 70ek diote erosi beharreko produktuen prezioen arabera
aukeratzen dutela.
Bigarrenik, % 66k diote establezimendua gertu egotea hartzen
dutela kontuan. Hautaketa baldintzatzen dute, halaber, askotariko produktuak izateak (%59), higieneak (% 41), produktuen
freskotasunak (% 37), marka merkeagoak izateak (% 36) eta,
azkenik, produktuaren kalitateak (% 23).
Krisi ekonomikoaren ondorioz, prezioa gero eta erabakigarriagoa
da elikagaiak erosteko orduan. Biztanleen % 44k diote erosketa
planifikatzean «azken zentimoa ere kalkulatzen dutela»; 2003.
urteaz geroztik, kopuru hori % 20,6 handitu da.
Establezimenduan, eskaintza zabala izan arren, gero eta gutxiago
kostatzen zaigu zer erosi nahi dugun erabakitzea. Beherapenak
eta eskaintzak bilatzen ditugu, inkestatuen % 63ren arabera, eta
produktu merkeenak, biztanleen % 48,3k diotenez.196

MAGRAMAren datu ofizialen arabera:
›› BEZaren tasa murriztuak eta bestelako diru-laguntzak
aplikatzeak lagun dezake oinarrizko elikagaien (hitzaren
zentzurik zabalenean) eskuragarritasunean dagoen
desparekotasuna arintzen; batez ere, Espainiako estatuan,
non desparekotasun-indizeak handiak diren.
›› Espainiako Elikadura Kodea literalegi interpretatzen da, oinarrizko elikagaien identifikazioari dagokionez, BEZaren tasa
supermurriztuak aplikatzerakoan; interpretazio hori oso urrun
dago estatuko biztanleen egungo kontsumoaren errealitatetik
eta haien nutrizio- eta osasun-egoeratik.
›› Nutrizio-profilaren arabera sailkatutako elikagai berriak koherenteak lirateke osasun publikoko politikekin; politika horietan,
giza baliabide eta ekonomia-baliabide asko inbertitzen dira urtero. Hala, kategoria bakoitzaren barruan, elikadura-gidekin bat
ez datozen elikagaiei zerga-tasa handiagoak ezarri ahal izango
litzaizkieke, beste herrialde batzuetan egiten duten bezala.

22. TAULA Jatekoen erosketan eragina dituzten eragile nagusienak

Hautaketa baldintzatzen duten faktoreak (%)
Kalitatea

% 66

Prezioa

% 65

Establezimendua gertu
egotea

% 48

196. www.aimc.es/Planificacion-calidad-y-precio.html, datu eskuragarriak ez daude
bereizita.
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› ERAGINAREN NEURRIA
Zergen eraginkortasuna ebaluatzeko, argi izan behar da zein xederekin ezarri ziren. Eskuarki, zerga-neurriak ebaluatu izan dira
kontsumoaren murrizketaren edo zergapetutako produktuetan
egindako gastuaren murrizketaren arabera, eta bildutako zergasarreren arabera. Hala ere, gero eta txosten eta ikerketa gehiago
daude elikagaien eta edarien gaineko zergei buruzkoak. Halere,
epe luzerako eta ikerketa-diseinu egokiak dituzten ebaluazioak
behar dira zergen eta osasun-aldaketen arteko kausalitatean eragin dezaketen osasun-emaitzen ondoriozko aldaketak neurtzeko
(esate baterako, GMI, obesitatearen prebalentzia, gaixotasun
ez-transmitigarrien prebalentzia; hau da, irabazitako bizi-urteak).
Bada, halaber, nabarmendu beharreko alderdi garrantzitsu bat:
zergak, oro har, elikadura-industrian eragiten duenez, gainprezioa edo beraren murrizketa kontsumitzaileei jakinarazteakala ez ere baldintzatzen du zergaren eraginkortasuna. Zergak
erabatjakinaraz daitezke, baita gehiegi edo gutxiegi jakinarazi ere.
Zergen eraginaren inguruko ikerketek, oro har, egintzat jotzen
dute zergaren berri erabat ematen zaiola kontsumitzaileari, baina
ez da beti hala gertatzen.

Eskura dauden proba-motak
Aurreko ataletan, arlo honen inguruan azken urteotan, batez ere,
argitaratutako ikerketen emaitzen zati bat ikusi dugu. Corpus
akademiko hau bereizten da erabilitako ikerketa-metodoen arabera, aplikatutako politikaren helburuen arabera, zerga edo dirulaguntza motaren eta mailaren arabera. Horrek guztiak askotariko emaitzak dakartza berekin, eta, neurri batean, horri esker,
elikadura-industriak ebidentzia zientifikoaren bere intereseko
atalak har ditzake, horietan sakondu barik. Baina bada erronka
bat, emaitzak zuzen interpretatzea, hain zuzen; hots, kontsumoaren aldaketen inguruko datuak prezioei buruzko politikaren
ondorioekin lotzea.
Hala ere, muga horiek izan arren,eman daitezke hainbat iritzi
egungo ebidentziaren oinarriaren gainean, OMEk gaiaren inguruko hainbat txostenetan jaso bezala.

›› Proba horiek batera kontuan hartuz gero, frogatzen dute
(sobera) kontsumitzaile indibidualek zein populazio-taldeek
ardazturiko zergek edo diru-laguntzek aurreikusitakoari
erantzuten diotela, zergek eta diru-laguntzek kontsumoerabakietan eragin dezaketela, eta biztanleengan elikadura
osasungarria sustatzeko erabil daitezkeela.

›› Eraginaren tamaina eta izaera nabarmen aldatzen dira aurretik aipatu faktore guztien arabera, egia da. Azterturiko
proposamen ohikoena azukredun edarien (freskagarriak)
gaineko zergei buruzkoa da; izan ere, kategoria hori erraza
da definitzen, eta osasungarriagoak diren oso ordezko gutxi dauzka. Beste elikagai-talde batzuei buruzko proposa-

menek ere frogatzen dute kontsumitzaileak oso sentiberak
izan daitezkeelaelikagaien prezioei dagokienez, eta zergak
eta diru-laguntzaktresna eraginkorrak direla elikagai jakin
batzuen kontsumoan eragiteko.

›› Erosketa-guneetan (supermerkatuetan, kafetegietan edo
makina gai-banatzaileetan, esaterako) edo laborategi-eremuetan elikagaien prezioak manipulatzeak, frogatu denez,
kontsumo-aldaketak eragin ditu saltokietan, aukera osasungarrienetarantz, hain zuzen. Ebidentzia hori baliagarria
da frogatzeko zergek eta diru-laguntzek zuzeneko eragina
dutela kontsumitzaileen jokaeran, adierazitako guneetan,
baina ikerketak egiten diren lekuen ezaugarriek mugatuta
dago, ez du kontsumo orokorrean duen eraginaren ikuspegirik ematen eta ezin da aurreikusi eraginak denboran
iraungo duen.

Hala eta guztiz ere, eraginaren tamainaren zenbatespenek iradokitzen dute etekinek (ehuneko txikitan aldatu arren, oraindik ere
frogatzeko dagoena) mozkin esanguratsuak eragin ditzaketela.
Elikagaien erosketan aldaketak txikiak balira ere, aldaketa nabarmenak eragin litzakete biztanleria osoaren arrisku-faktore garrantzitsuetan, eta, ondorioz, osasunerako onura nabarmenak ekar
litzakete. Gainera, ustez txikiak diren aldaketek azpipopulazio jakin
batzuetan izaten diren aldaketa askoz garrantzitsuagoak ezkuta
ditzakete: ikerketen arabera, biztanle gazteenek eta gutxien dutenek askoz nabarmenago alda dezakete kontsumoa zerga-neurrien
ondorioz.
Saiakeren ordez, herrialde jakin batzuetan aplikatzen diren zerganeurrien aurreko benetako erantzuna aztertzen duten proba berriek adierazten dute funtzionatzen dutela. Ikus dezagun.
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› ZERGEN ERAGINKORTASUNARI BURUZKO
NAZIOARTEKO EBIDENTZIA
Europako zergen ondorioei buruzko ikerketarik osatuenean, Euromonitor Passport Database-ren datuetan oinarrituan, ondorio
hauek ageri dira:

nn Kontra-argudioak, biztanleen

osasuna hobetzeko elikagaien
prezioak zaintzeari aurre egiteko
elikadura-industriaren diskurtsoaren
aurka

›› Frogatuta dago; izan ere, zergei zor zaien prezio-igoeren
ondorioz kontsumoaren murrizketa (erosketak) gertatzen
da. Freskagarrien kasuan, tasen ondorioz, prezioa % 3 eta
% 10 bitartean murriztu da, eta kontsumoa, berriz, % 4 eta
% 10 bitartean, aztertutako lau herrialdeetan. Europako
herrialdeetan, ez da aurkitu eragin nabarmenaren ebidentziarik aztertutako bestelako lehiakortasun-adierazleetan
(hainbat alderdiren marjina kontuan hartuta: txikizkakoa,
akzioen txikizkakoa, enplegua, produktibitatea, balio ekonomiko erantsia, inbertsioa eta merkataritza).

›› Elikagaien gaineko zergen eragina edarien zergen gainekoa
baino txikiagoa da, antza.

›› Danimarkan, gantzen, gurinaren, margarinaren eta
olioen prezioak zergen ondorioz garestitu izanak haien
kontsumoa murriztu zuen, gutxi murriztu arren. Izan ere,
deskontu-dendetan zergaren berri zabal eman zen, eta
supermerkatuetan, aldiz, eskas. Hungarian, aperitibo
gazien kontsumoak ere behera egin zuen, nahiz eta zerga
nabarmen txikia izan eta prezioak espero baino gutxiago
garestitu. Hala ere, gozoei dagokienez, eskarian ez zen
aldaketarik sumatu, zergaren ondorioz prezioak garestitu
arren. Finlandian, gozoen eta izozkien kasuan, zergaren
berri zabal eman zen, baina, prezioa espero baino gehiago
handitu bazen ere, kontsumoa gutxi murriztu zen. Mexikon,
berriki egindako zergei buruzko txostenen arabera, gozoen eta aperitiboen eskariak behera egin du, eta haien
ordezkoen ondorio nabarmenak antzeman dira. Finlandian,
zergarik gabeko produktuen (postre izoztuak, gosarirako
ogia, esnea oinarri duten postreak eta jogurtak) eskaria % 2
eta % 10 bitartean handitu zen.

Biztanleen osasuna hobetzea xede duten zerga-neurriei aurre
egiteko, elikadura-industriak ondoko arrazoiak alegatzen ditu
beti:

1. EZ DAGO EBIDENTZIA NAHIKORIK ESATEKO
TASAK APLIKATZEAK MODU NEGATIBOAN
ERAGITEN DIELA ZERGAPETUTAKO PRODUKTUEI
Beti bezala, erabaki politikoa txosten zientifikoen nahaspilara
eramaten saiatzen da, ea nor den gai mahai gainean paper gehiago jartzeko. Baina esan beharra dago paper-tonei dagokienez
industriak irabaziko duela beti. Elikadura-industriaren gaitasuna
eragiteko, presioa egiteko eta akademia finantzatzeko handiagoa
da gizarte zibilak eta Administrazioek batera dutena baino. Nolanahi ere:

›› Kontrako ebidentzia bakoitzeko, aldeko bat aurki daiteke.
Etengabe egon gaitezke eztabaidatzen, paperez paper, ea
nork duen ikerketa akademiko gehien; bitartean, elikadura
osasungaitzak aurrera egiten, hazten eta gero eta gaixotasun gehiago eragitenjarraitzen du.

›› Norbaiti jaramon egitekotan, hobe dugu OMEren moduko
erakundeei kasu egitea, edo, gure herrialdean, Nutrizio,
Elikadura eta Dietetika Elkarteen Espainiako Federazioari
eta osasun publikoko institutuei; bada, horiek guztiek diote
zerga-politikak tresna ona direla.

›› Arazoa hain da larria, ezen gelditasuna, egia esan, orain arte
bezala jarraitzeko ekintza den; beraz, zerga-mekanismoak
biztanleen osasuna hobetzen lagun dezakeela adierazten
duten ebidentzia asko eta asko daudenez, Administrazioak
saiatu egin beharko luke.
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2. EKONOMIAN ONDORIO TXARRAK IZANGO DITU
›› Ez dago txosten independente bat bera ere baieztapen hori
babesten duenik, ezta hori gertatu dela, gertatzen dela edo
gertatuko dela ondoriozta dezakeenik ere.

›› Freskagarrien gaineko zerga ezartzea, azukre-edukiarekiko
proportzionala (aurretik zegoen zergaren aldaketa zen).

›› Gantz aseen gaineko zerga ezartzea.

›› Txosten batzuek diote politika horiek aplikatu diren tokietan izan direla ondorio txarrak ekonomian.

›› Elikadura-industriako hainbat enpresaren kasuan, profil
osasungaitz nabarmena duten produktuen mozkin-marjina
murriztu egingo balitz ere, biztanleen osasunak faktore
hori baino garrantzitsuagoa izan beharko luke. Elikadura
osasungarria izateko eskubidea hainbat enpresaren mozkinak baino garrantzitsuagoa da.

3. DANIMARKAKO KASUA
Europako edozein herrialdetan elikagai osasungaitzei zergatasaren bat aplikatzeko aukera proposatzen denean, elikaduraindustriak berehala aipatzen du Danimarkako kasua, horrelako
neurriek ez dutela balio erakusteko. Hortaz, azter dezagun kasu
hori zehatz-mehatz.
2011ko urrian, Danimarka «gantzen gaineko zerga» ezarri
zuen munduko lehenengo herrialdea izan zen; gantz ase kg
bakoitzeko 16 koroa danimarkar (2,15 €), hain zuzen ere.
Zerga hori gantz aseak zituzten elikagaiei aplikatu ahal zitzaien.
Zergatik salbuetsita gelditu ziren 100g-tik 2,3 g gantz ase
baino gutxiago zituzten produktuak (esne gehienak), baita
esportaziorako produktuak eta janari ez diren produktuak ere.
Adibide bat jartzearren, gurina 1,5 €/kg garestitu zen, batez
beste, eta margarina, berriz, 0,5 €/kg. Aditzera eman zenean,
mundu-mailako arreta jaso zuen zergak, eta industriak borroka
handia hasi zuen haren balio sinbolikoagatik, hain zuzen. Hasierahasieratik, aurkako kanpaina abiatu zen,argudiatuz zerga ez zela
eraginkorra eta ondorio txarrak eragingo zituela.
Baina zerga ez zen izan gobernuak edo kontsumo-erakundeek
inprobisaturiko asmakizuna; Prebentziorako Danimarkako
Batzordean (xedeen artean biztanleen osasun-egoera hobetzea
zuen diziplinarteko erakundea) du oinarria. 2009an, Batzordeak
bizi-itxaropena eta osasun-egoera hobetzeko 52 gomendio
eman zituen; horien artean, gantz aseen eta azukrearen eta
freskagarrien moduko beste produktu batzuen gainean zerga
ezartzea. Ondoren, Danimarkako Zerga Sailak gomendio hori
berraztertu zuen. Batzordeak, zehazki, hauxe proposatu zuen:

›› Gozoen, izozkien eta txokolatearen gaineko zerga % 25
handitzea.

Azkenean, zerga aurrera atera zen. Noski, industriaren erantzuna
berehalakoa izan zen. Eskaera egin zuen zerga bertan behera
utz zedin; izan ere, haren ustez, ondoko herrialdeetako elikagaiak sartzen ari ziren (tasa aplikatu gabe), eta lan-merkatuan
eta ekonomian oso eragin negatiboa izaten ari zen. Horrez gain,
Merkataritza Ganberak adierazi zuen, berak egindako inkesta
bat oinarri, inkestatuen % 80k uste zutela zergak ez zituela haien
erosketa-ohiturak aldatuko, eta halaxe zela, atzerrian elikagai gehiago erosten zutela. Adierazi zen, halaber, «kanpoko» erosketa
horien atzean Danimarkako denda alemaniarren lobbya zegoela,
zeinak, besteak beste, liburuxkak bidali zizkien familia daniarrei
bezeroak erakartzeko. Gainera, haren ikerketaren arabera, zergaren erruz 1.300 lanpostu galdu ziren ezarri zenetik. Hala ere,
gaur egun arte, ez da ikerketaren metodologia, datu, ebidentzia
akademiko edo alderdi teknikorik jakinarazi. Gaur egun, halaber,
ez dago baieztapen horietako bat bera ere balioztatzen duen
ebidentzia akademikorik. 2012ko azaroan, zerga bertan behera
utziko zela jakinarazi zen. Erabakia hartu zen zergaren eraginkortasunari buruzko ebidentziarik izan gabe eta inolako azterketarik
edo sistematizaziorik egin gabe; hala, medikuek eta osasun publikoak gogor kritikatu zuten alderdi hori. Jakinarazi zen, halaber,
Prebentziorako Danimarkako Batzordeak proposaturiko gainerako neurriak ere bertan behera utziko zirela, azukrearen eta
freskagarrien gaineko zerga, kasu.
Zerga bertan behera utzi ondoren, azterketa batek frogatu zuen
zergaren ondorioz gantz aseen kontsumoa % 10 eta % 15 bitartean murriztu zela Danimarkan. Horrez gain, hainbat ondorio
zuzen desiragarri eragin zituela sumatu zen. Esate baterako,
zergapetu gabeko produktu-sorta baten prezioan eragin zuen
(ogia, pastelak edo opilak); kasu batzuetan, gantz aserik ez bazuten ere, jendeak baietz uste zuen. Horrek zergaren eragina
handitu zuen, elikagai osasungaitzen sorta handiagoari eragiten
baitzion. Beste errebote-efektu bat izan zen (hau bai frogatu da
datuen bidez) deskontu-dendek prezio handiak zituzten dendak
eta supermerkatuak ordezkatu zituztela; izan ere, bezero gehiago zituztenez, prezioak garestitu ahal izan zituzten zergaren
ondorioz garestitu ahal izango zutena baino gehiago.
Horrez gain, ikusi zen gantz aseen gaineko zergak beste ondorio
gehigarri bat zuela, ontzien tamainari dagokionez. Esate baterako, gurin- eta txokolate-ontziak eta errazioen tamaina murriztu
egin ziren, eta horrek haien kontsumoaren murrizketaren ondorioak areagotu zituen.
Laburbilduta, Danimarkak gantz aseen gaineko zerga ezarri eta
indargabetzeari dagokionez egindako prozesua aztertzetik ondo-
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riozta daiteke Danimarkako Administrazioaren gogo politikoa eskasa zela, eta iritzia azkar eta ustekabean aldatu zuela elikaduraindustriaren kritikek bultzatuta (espero zitezkeen, bestalde); hori
guztia zergaren eraginak aztertu gabe, eskariari zein osasunari
dagokienez. Zerga indargabetzeko erabakiaren oinarria dirusarrerak eta ustezko ondorio ekonomikoak izan ziren; alde batera
utzi ziren, ordea, osasun publikoan izandako ondorioak, zerga
ezartzeko erabilitako arrazoi nagusia izan bazen ere. Ondoriozta
daiteke, halaber, neurrian benetan sinesten zuten gutxi zeudela
zergaren alde; berau indargabetzea nahi zutenak, aldiz, asko
ziren, baita nutrizioaren esparrukoaditu zenbait ere (nola ez).
Danimarkako kasutik ondoriozta daiteke politikariek neurri-mota
horiek benetan eta zalantzarik gabe babestu behar dituztela, eta
garrantzitsua dela medikuen kolektiboen eta osasun publikoaren
oniritzia izatea.

4. ELIKADURA OSASUNGAITZAREKIN LOTUTAKO
GAIXOTASUNEN ARAZOA EZ DA BANAKO
ELIKAGAIEN ONDORIO, DIETARENA, ORO HAR,
BAIZIK. EZ DAGO ELIKAGAI ONIK EDO TXARRIK
Txosten honen helburuetako bat da, hain zuzen ere, frogatzea
nutrizio-profil oneko elikagaiak gutxi kontsumitzen direla, eta
nutrizio-profil txarrekoak, aldiz, gehiegi. Eta frogatzea, halaber,
prezioek elikagai-mota bien erosketan eragiten dutela. Bada,
elikadura-industriak inork baino hobeto daki hori.
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Orain arte idatzitako guztia Espainiako estatuari dagokio, batez
ere. Baina elikadura osasungaitzarekin lotutako gaixotasunen
kopurua handitzea mundu-mailako fenomenoa da. Gaur egun,
jendarteetan, bi abiadura bereiz ditzakegu. Lehena kapitalismo
heldua duten herrialdeei, Iparraldeari, dagokio; bertan, gaixotasun
horien prebalentzia eta elikagai prozesatu osasungaitzen
hedadura oso handiak dira. Bigarrena Hegoaldeari dagokio,
kapitalismoa (elikadurari dagokionez ere bai) ziztu bizian hazten
ari den herrialdeei, hain zuzen. Horietan, trantsiziokoak edo
susperraldikoak gaizki izendatuetan, elikagai prozesatuen
bidez hedatutako azukre, gantz eta gatz gehiegiko elikagaien
epidemia hazkunde esponentziala izaten ari da, eta beraren
gradiente soziala Europako herrialdeetan baino akutuagoa
da (klase sozialari, generoari, eta haur-populazioaren gaineko
eraginari dagokienez).Nazioarteko osasun-erakundeen
testuak eta txostenak alderatuta, Europako OMErenak eta
Osasunaren Erakunde Panamerikarrarenak [OPS]), esaterako,
gauza bera diotela ikus dezakegu; halere, bigarrena gordinago,
etsiago eta beligerantzia askoz handiagoaz mintzatzen da
elikagai prozesatuez, industria-nekazaritzaz eta nekazaritzako
elikagaien industriez. Hori ez da kasualitatea: Latinoamerikako
herrialdeetan, elikadura txarra ez da euri etengabea (Europan
bezala), tsunamia baizik.
Jarraian, baieztapen hori egiaztatzen duten datu batzuk ikusiko
ditugu, eta munduko eremu horretan jarriko dugu arreta, bertan
mugimendu handiagoa baitago (Europan edo Espainiako estatuan
baino askoz gehiago, adibidez) egoera kaskarra beranduegi baino
lehen leheneratzeko politika publikoei dagokienez.

Irudia hemendik hartua: http://globalnutritionreport.org/files/2015/10/Basic-GNR2015-presentation_102815.pdf
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«Sorotik mahaira» esaldi sonatuak, gaur egun, ez du zentzu handirik, marketin-gaiez harago. Egia esan, soroetan gertatzen dena
ez dago lotuta gure mahaian jartzen dugunarekin. Ez produktuak
ez prezioak, esate baterako. Hobe legoke ondoko esaldia: «Industriatik supermerkatura, eta supermerkatutik mahaira». Elikaduraindustriaren atzean, Swatch erloju edo auto bat bezala muntatzen diren osagaien ekoizpena dago. Komeni zaigu ondokoa
bistatik ez galtzea: gertuko, sasoiko eta familia-ustiategietan
oinarritutako nekazaritzaren (dieta osasungarria ahalbidetzen diguna edo ahalbide diezagukeena) eta elikadura osasungarriaren
arteko lotura (edo loturarik eza). Era berean, nekazaritza-mota
hori desagertzearen ondorioz, elikagai ultraprozesatuak ordezko
bilakatu dira, deskribatzen ari garen epidemian zerikusi frogatua
dutenak. Ez dago elikagai osasungarririk nekazaritza osasungarririk gabe. Eta alderantziz ere ez.
Gaur egun, malnutrizioaz hitz egiten denean, arazoaren hiru
alderdi hartzen dirakontuan. Ezagunena azpinutrizioa da (energia- eta proteina-gabezia, batez ere), baina badira beste bi alderdi
ere, gutxienez: mikronutriente-gabezia, eta gatz, gantz osasungaitz eta azukre erantsien gehiegizko kontsumoarekin lotutako
gaixotasunak.
Kontua da, historian lehen aldiz, malnutrizioaren azken bi alderdiek alde handiaz gainditzen dutela lehena. Gaur egun, elikadura
txarrak erasandako pertsona-kopurua goseak eta azpinutrizioak
erasandakoa baino handiagoa da.
2014. urteko datuen arabera, munduan 1.900 milioi pertsonak
dute gehiegizko pisua, eta horietatik 641 milioik obesitatea (266
milioi gizonak dira, eta 375 milioi emakumeak); elikadura-nahasmendu horrek 3,4 milioi lagun hiltzen ditu urtean (OME), azpinutrizioak ofizialki erasandako 900 milioi lagunei dagokienez. Datuen arabera, 40 urtean, munduan, obesitatea duten pertsonen
kopurua 105 milioitik (1975ean) 641 milioira (2014an) igaro zen.
Estatistiken arabera, obesitatea duten gizonen kopurua izugarri
handitu zen, % 3,2tik % 10,8ra (hirukoiztu egin zen); emakumeen
kopurua, ostera, bikoiztu egin zen, eta gizonezkoena baino handiagoa izaten jarraitzen du: 1975ean, munduko emakumeen
% 6,4 obesoak ziren, eta 2014an % 14,9.
Obesitatea eta gehiegizko pisua elikadura osasungaitzak giza
osasunari dakarkion arazoaren icebergaren tontorra, ikus daitekeena, besterik ez dira. Elikadura txarraren arazoa (obesitatea
eta gehiegizko pisua gehien aztertzen diren adierazleak dira)
mundu-mailako arazoa da; OMEren eta FAOren esanetan, XXI.
mendeko pandemiarik larriena. Adibide batzuk jartzearren, Costa Rican, gehiegizko pisuak emakumeen % 62ri erasaten die, eta
gizonen %58ri; Perun, emakumeen % 61i, eta gizonen % 54ri;
Txilen, obesitateak soilik gizonen % 32ri, eta emakumeen % 20ri;
Mexikon, gizonen % 35i, eta emakumeen % 25i; eta Kolonbian,
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gizonen % 20ri, eta emakumeen % 15i197. Guatemalan,
gehiegizko pisuak haurren % 29ri erasaten die, eta obesitateak
% 8,4ri; hau da, 10 umetik 4ri. Dominikar Errepublikan, obesitateak edo gehiegizko pisuak biztanleen % 40ri erasaten die. Bolivian, kopurua oso antzekoa da: % 41i. OMEren Afrikako Eskualdean bakarrik, gehiegizko pisua edo obesitatea duten haurren
kopurua 4 milioitik 9ra igaro da, 1990 eta 2016 artean.
Elikadura osasungaitzaren eta beraren ondorioen
uniformizazioaren adibide gisa, Argentinan argitaratu berri
den haurrentzako publizitateari buruzko txostena dugu.
Bertan, ondokoa ondorioztatu da: haurrek telebistan ikusten
dituzten iragarkien % 85 gatz, azukre eta gantz gehiegi dituzten
elikagaiei dagozkie198; haurrek argi eta garbi osasungaitzak diren
elikagaien 60 iragarki baino gehiago ikusten dituzte; iragarki
gehienak freskagarri, janari laster, aperitibo eta esne-postreen
publizitatearekin lotuta daude; 3 iragarkitik 1ek erosketa
sustatzeko opariak erabiltzen ditu; eta 2tik 1ek pertsonaia
ezagunak baliatzen ditu. Gogoratu beharra dugu Argentinan
haurren gehiegizko pisua % 24tik % 30era igaro dela, 5 urtean
baino ez.

ARRAZOIAK
Munduko elikaduraren erronkaren nolakotasuna zehatzago
ulertzeko, gaur egun nagusi diren premisak kontuan hartu behar
dira. Hau da, desnutrizioa diru-sarrera eskaseko pertsonen, nekazaritzan gehiegi oinarritutako ekonomien eta nekazaritza-produkzio txikien arazotzat jo zenez, erantzun-aitzakia perfektuak
hauexek izan ziren: «Handi dezagun produktibitatea» (horrexegatik iraultza berdea), «Areago ditzagun nazioarteko merkataritzatrukeak» (horrexegatik nekazaritza-merkataritza askeko ituna),
«Urbaniza dezagun gizartea» (horrexegatik nekazaritza-jarduera
modu masiboan bertan behera utzi izana), eta gainerako neurri
neoliberalak. Ia 50 urte geroago, horren emaitza, objektiboki, desastre hutsa izan da; izan ere, ez da lortu gose- eta azpinutrizioegoeran dauden pertsonen kopurua nabarmen murriztea, eta,
gainera, elikadura txarraren beste modu batzuk esponentzialki
ugaldu dira.
Nazioarteko testuinguru honetan, FAOk eta OMEk adierazi
zuten, elkarrekin antolatu eta 2014. urtearen amaieran Erroman
egin zen Nutrizioari buruzko Nazioarteko II. Biltzarraren baitan,
munduko elikadura-egoeraren eta elikadura egokia izateko
giza eskubidea etengabe urratzearen arrazoi nagusia egungo
nekazaritzako elikagaien sistemaren porrota dela; egungo
sistemak munduko elikadura-egoera larria ez ezik, beste ondorio
larri batzuk ere eragin ditu. Hauexek:

›› Elikadura Eskubidea urratzea, eta, zeharka, beste eskubide
batzuk ere bai, hezkuntzarakoa edo osasunerakoa, kasu.

›› Ondorio sozialak. Gosea eragin da, eta horrek larrikiago
kaltetu ditu Hegoaldeko herrialdeetako landa-biztanleriak
(elikagai-ekoizle nagusiak); batez ere, emakumeak, haiek
baitira elikaduraren bermatzaile nagusiak munduan.

›› CO2 gasen isurketen ondoriozko ingurumen-ondorioak,
alferrik galtzen diren elikagaien ekoizpenak eta egiten
dituzten kilometroek eragindakoak. Baita bestelako
ingurumen-ondorioak ere, hala nola uren kutsadura, lurren
higadura edo bioaniztasunaren galera, produkzio-sistema
eutsiezinek eragindakoak.

›› Lurralde-desorekak (landa-eremuaren despopulazioa).
›› Genero-ondorioak. Emakumeei dagokienez, ekoizpenbaliabideen eta merkatuen eskuragarritasuna eta
kontrola murriztu egin da, haien migrazioa eta landaexodoa bultzatuta; haien lana ez da nahikoa balioesten,
ez ugalketari ez produkzioari dagokienez, eta ekonomiari
egiten dioten ekarpena ezkutatu egiten da.
197. http://iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/libros/LibroDiezproblemas/Capitulo1.pdf
198. http://www.ficargentina.org/images/stories/Documentos/150814_publicidad_infantil_alimentos.pdf

›› Gizarteetako kulturaren gaineko ondorioak.
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Ondorioz, erakunde biek, Nazio Batuetako Elikadura Eskubidea
bermatzeko Nazioarteko Errelatorearekin batera, mundu osoko
Estatu eta Administrazioei dei egin zieten onar dezaten familianekazaritza eta tokiko elikagai-merkatuak funtsezkoak direla
gosearen eta nutrizio txarraren aurkako borrokan. Eskaera
horiek jaso dira Nutrizioari buruzko Nazioarteko II. BIltzarraren
ondorioetan eta munduko nekazaritza- eta elikadura-egoeraren
inguruan egindako azken bi txostenetan (haietako batek
«Sistemas alimentarios para una mejor nutrición» du izenburua);
azken horietan, argi eta garbi azaltzen da zein estrategiari
jarraitu behar zaion pertsonon oinarrizko eskubide horren
egoera hobetzeko.
Europako eta munduko erreferentziazko hainbat zentroren
lan- eta ikerketa-ardatzetako bat da elikadura-sistema industrializatuaren eta elikadura txar gero eta handiagoaren arteko lotura,
baita tokiko elikadura-sistemen papera ere elikadura txarraren
aurkako borrokaren osagai nagusi gisa.
Elikadura egokia izateko eskubidea urratzeari uzteko orain arte
abian jarritako estrategia gehienek abiapuntu duten gizarte-,
ekonomia- eta kultura-errealitatea 80ko eta 90eko hamarkadetan ere egon arren, nabarmen aldatu da. Lehenik eta behin,
populazioa gero eta hiritarragoa da (80ko hamarkadan, % 26;
egun, % 51); izan ere, 2016an, mundua,aurrenekoz, ez zen landatarra, hiritarra baizik. Bigarrenik, bi populazioen (landatarra eta
hiritarra) arteko banaketa gero eta lausoagoa da, gero eta landapopulazio txikiagoa dagoelako, besteak beste. Izan ere, 80ko
hamarkadan, populazioaren % 69 elikagai-ekoizlea zen; egun,
ordea, % 45 baino gutxiago. Azkenik, elikagaien banaketa- eta
merkataritza-sisteman aldaketa garrantzitsuak izan dira; horien
artean, zirkuitu laburrak eta tokiko merkatuak murriztu izana nabarmentzen da, eta banaketa-sistema modernoak (supermerkatuak) eta distantzia luzeko merkataritza ugaritu izana199.
Hala, katearen mutur batean, elikadura osasungarria, nutritiboa,
segurua eta kulturaren aldetik egokia eskatzen duen populazio
hiritarra edo erdi-hiritarra dago; beste muturrean, populazio landatarra, mundu osoan zailtasunak dituena jarduerari duintasunez
eusteko eta lanagatik prezio sarigarriak lortzeko.
Egoera honetan, bi errealitate horiek berriz konektatzeko estrategiak abiatu beharra sortu da; merkaturatze-sistemak, hala nola
udal-merkatuak, baserritarren zuzeneko salmenta eta elikadurasistemen berrikuntza, aukera ona dira gosea eta azpinutrizioa
ez ezik, elikadura egokia izateko eskubidea gero eta gehiago
urratzen ari den elikadura txarra ere modu eraginkorrean murrizteko. Horrexegatik egin zitzaien dei lehen aipatu nazioarteko
erakundeei.

199. kus, esaterako, http://tiempodeactuar.es/wp-content/uploads/sites/235/control_sistema_agroalimentario.jpg

Testuinguru honetan, herri-administrazioek zeregin
garrantzitsua dute, baita ekoizleen elkarteek, kontsumitzaileen
elkarteek eta elikagaien merkaturatzearekin eta banaketarekin
lotutako hainbat eragilek ere.
Elikadura-eskubidea lortzeko elikadura gero eta txarragoaren eta
berarekin lotutako osasun-arazoen ikuspegia erabiltzea, tokiko,
askotariko, sasoiko eta kontsumo-gunetik gertuko elikadurasistemen berebiziko garrantziaren gainean informatzeko, prestakuntza emateko, sentsibilizatzeko eta eragiteko, aukera ona
da, egungo gizarte-, kultura- eta ekonomia-dinamikak kontuan
hartuta. Hori, gainera, bat dator hiriko periferiako nekazaritzekin
lotutako munduko hainbat ekimenekin eta tokiko hainbat merkatu-sistemarekin.
Bestalde, landa-oinarria duten elikadura-sistemak planetatik
desagerrarazten ari dira, eta bi errealitate horiek (elikadura txarra eta tokiko elikadura-sistemen galera) hertsiki lotuta daude
haiekin.
Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundeak (FAO)
ondorioztatu du, elikadura txarra eragiten duten arrazoi nagusiei
buruzko ikerketan, elikadura-eskubidea urratzeari uztekoorain
arte abian jarritako estrategia gehienek abiapuntu duten gizarte-,
ekonomia- eta kultura-errealitatea 80ko eta 90eko hamarkadetan ere egon arren, nabarmen aldatu dela. Hauexek dira aldaketa
nagusietako batzuk:
a. Populazioa gero eta hiritarragoa da (80ko hamarkadan,
% 26; egun, % 51), eta banaketa hori ez da homogeneoa
sexuari dagokionez. Herrialde askotan, maskulinotasunindizea200 landa-guneetan 100ndik gorakoa da; hirieremuetan, ordea, indizea kopuru hori baino txikiagoa da.
Esate baterako, Bolivian, maskulinotasun-indize handienak
landa-eremuan daude; Pandoko departamentuan, indizeak
muturrera iristen dira, non 100 emakumeko 132,4 gizon
dauden; La Pazko hiri-sektorean, berriz, 100 emakumetik
soilik 94,88 gizon daude.
b. Bi populazioen (landatarra eta hiritarra) arteko banaketa
gero eta lausoagoa da, gero eta landa-populazio txikiagoa
dagoelako. Izan ere, 80ko hamarkadan, populazioaren % 69
elikagai-ekoizlea zen; egun, ordea, % 45 baino gutxiago.
Horren barruan, emakumeek ekoizten dute garapen bidean
dauden herrialdeetako elikagaien % 60 eta % 80 bitartean,
eta mundu osoko elikagaien erdiak201.

200. Maskulinotasun-indizea (sexu-arrazoia ere deitua) demografia-indizea da; lurralde jakin bateko gizonen eta emakumeen arteko arrazoia adierazten du, ehunekotan. % 100etik
gorako tasek gehiengoa gizonezkoa dela adierazten dute.
201. www.fao.org/FOCUS/S/Women/Sustin-s.htm
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c. Elikagaien banaketa- eta merkataritza-sisteman, aldaketa
garrantzitsuak izan dira; horien artean, tokiko merkatuetatik datozen produktuetan oinarritutako kontsumoa
murriztu izana nabarmentzen da, eta distantzia luzeko
banaketa-sistemak ugaritu izana ere bai.
Beraz, ikus dezakegu azken hamarkadotan elikadura-erregimenek eta bizimoduek industrializazioa, urbanizazioa, garapen
ekonomikoa eta globalizazioa direla-eta jasandako aldaketak
bizkortu egin direla.
«Elikagaiak eta janari-produktuak nagusiki toki-oinarria izatetik
mundu-mailako oinarria izatera igaro den merkatuan ekoitzi eta
merkaturaturiko oinarrizko produktu bilakatu dira» dio OMEk,
hitzez hitz. Munduko elikadura-ekonomiak jasandako aldaketak
elikadura-ohituretan islatu dira; esate baterako, gero eta gehiago
kontsumitzen dira gantz-eduki handiko (gantz aseak, batez ere)
eta findu gabeko karbohidrato-eduki txikiko janari oso energetikoak.
Elikadura gero eta gehiago finkatzen ari da gaixotasun kronikoak
eragiten dituen determinatzaile gisa, aldagarria; gainera, dietamotak bizitza osoan osasunean eragin positibo zein negatibo
handia duelako irizpidea babesten duen ebidentzia zientifiko
gero eta gehiago dago. Are garrantzitsuagoa: elikadura-aldaketek, uneko osasun-egoeran eragiteaz gain, ekar dezakete norbanakoek bizitzaren ondorengo aldietan gaixotasunak (minbizia,
gaixotasun kardiobaskularrak eta diabetesa) pairatzea. Garapen
bidean duden herrialde askotan, elikaduraren inguruko politikek
jarraitzen dute arreta desnutrizioan jartzen, gaixotasun kronikoen prebentzioa kontuan hartu barik.

giten dituen ondorioak izugarriak dira, eta agerikoak izaten hasi
dira.
Garapen bidean dauden herrialdeetan, trantsizioaren abiadura
hain handia da, ezen, askotan, gaixotze-tasa bikoitza jasaten
duten. Adibidez, Indiak, gaur egun, gaixotasun transmitigarriei
eta gaixotasun kronikoen konbinazioari aurre egin behar die, eta
gaixotasun kronikoen zama gaixotasun transmitigarriena baino
pixka bat handiagoa da. Beste adibide nabarmen bat obesitatearena da; izan ere, Asia, Latinoamerika eta Afrikako toki batzuetan,
oso arazo larria bilakatzen ari da, desnutrizioa oso hedatuta
badago ere. Hainbat herrialdetan, obesitatearen prebalentzia
bikoiztu edo hirukoiztu egin da, azken hamarkada honetan. Hona
hemen datu esanguratsu bat: Txinan, obesitateak eta gehiegizko
pisuak biztanleen % 25i «bakarrik» erasaten badie ere, haien
guztizko kopurua Erresuma Batuko eta Estatu Batuetako gaixo
guztiena baino handiagoa da, 50 milioi gaixo gehiagorekin. Gogoratu beharra dago gaixotasun horiek, neurri handi batean, prebenitu egin daitezkeela.
Gehiegizko pisuak eragiten dituen medikuntza-kostuak handiegiak dira, eta are gehiago kontuan hartuta herrialde horietako
gehienetan errentak txikiagoak direla. Esate baterako, Brasilen,
gehiegizko pisuarekin lotutako gaixotasunen kostua ia-ia 2 mila
milioi eurokoa dela kalkulatu da203.

Aurreikuspenen arabera, 2020. urterako, gaixotasun kronikoek
guztizko heriotzen ia hiru laurden eragingo dituzte; eta kardiopatia iskemikoek eragindako heriotzen %71, istripu zerebrobaskularrek eragindakoen % 75 eta diabetesak eragindakoen %70
garapen bidean dauden herrialdeetan jazoko dira. Munduko
Hegoaldean, diabetesak jotako pertsonen kopurua 2,5 aldiz
handiagoa izango da; 1995ean, 84 milioi ziren, eta 2025ean 228
milioi izango dira. Izan ere, 1980tik 2008ra, populazio helduaren
diabetesaren prebalentzia % 8,3tik % 9,8ra igaro zen gizonen
kasuan (% 18 gehiago), eta % 7,5etik % 9,2ra emakumeen kasuan
(% 23 gehiago); gaur egun, diabetes-kasu gehienen ia erdiak Hegoaldean202 jazotzen dira. Mundu-mailan, gaixotasun kronikoen
zamaren % 60 Munduko Hegoaldeko herrialdeek nozituko dute.
Izan ere, gaur egun, gaixotasun kardiobaskularrak gehiago dira
Indian eta Txinan Munduko Iparraldeko herrialde guztietan
baino. Gehiegizko pisuari eta obesitateari dagokienez, egungo
prebalentzia aurrekaririk gabeko mailetara iritsi da, eta, horrez
gain, urteko hazkuntza-tasa nabarmena da Munduko Hegoaldeko
eskualde gehienetan. Fenomeno horrek osasun publikoan era202. http://www.agenciasinc.es/Noticias/Hay-347-millones-de-diabeticos-en-el-mundomas-del-doble-que-en-1980

203. http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-440
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Munduan, hiru lagunetik batek dieta osasungaitza egiten du, eta,
hala, bere osasun-egoera arriskuan jartzen du, epe motz edota
luzera204. Gainera, egiaztatu da mundua gero eta murgilduago
dagoela dieta osasungaitzen prebalentzia gero eta handiagoa
eragiten duen elikadura-ingurunean. Esate baterako, munduko
obesitatearen kopuruak gero eta handiagoak dira, batez ere
errenta txikiagoko herrialdeetan, eta haien barruan klase sozialaren gradientea nabarmena da. 2 motako diabetesaren kopuruak
ere gero eta handiagoak dira, baita elikadura osasungaitzarekin
lotutako gainerako gaixotasunenak ere.
Ikuspegi ekonomikoari dagokionez, gaixotasun horiek osasun
publikoko sistemari dakarkioten zama eutsiezina da, kasu batzuetan; esate beterako, zenbait herrialdetan, obesitateak osasunaurrekontuaren % 2 eta %20 bitarteko gastua dakar.
Hona hemen are datu larriagoa: herrialde batek berak ere ez
ditu obesitatearen eta gehiegizko pisuaren kopuruak leheneratu, bakar batek ere ez.205
Hurrengo grafikoan, argi ageri da elikadura osasungaitzaren eta
elikadura-sistemaren industrializazio-mailaren arteko lotura. Ikerketan206 sistema bakoitza aukeratzeko erabilitako nomenklatura alde
batera utzita (egokia edo ez hain egokia), ikus daitekeenez, elikadura
industrializatu ahala, bertara bideratutako gastuaren ehunekoak
behera egiten du (horrek erakuts dezake elikagaiak erostera finantza-baliabide gutxiago bideratzen dutela, edo ez, kasu bakoitzean
guztizko zenbatekoa bestelakoa da eta); dena den, are deigarriagoa
da frutara eta barazkietara bideratutako ehunekoa % 10 murrizten
dela elikagaien guztizkoari dagokionez landa-oinarria duen elikadura sistema batetik industria-oinarria duen beste batera igarota.207
24. GRAFIKOA Familien gastua elikagaietan, frutetan eta barazkietan,
elikadura-sistema nagusiaren arabera
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204. http://globalnutritionreport.org/the-report/
205. http://globalnutritionreport.org/the-data/dataset-and-metadata/
206. http://globalnutritionreport.org/the-report/
207. Kasu bakoitzaren adibide gisa, Danimarkako elikadura-sistema industriala izango
litzateke; Bulgariakoa, sistema mistoa; Brasilgoa, trantsizioko sistema; Filipinetakoa,
susperraldian dagoen sistema; eta Senegalekoa, landa-sistema.
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MUNDUAN

Gaur egun, kontsumitzen diren produktu gehienak prozesatzen
dira, nolabait. Prozesatuta egoteak ez du esan nahi elikagaiak
osasungarriak edo osasungaitzak direnik. Prozesatze batzuk nahitaezkoak, onuragarriak edo ez-kaltegarriak dira; beste batzuk,
ordea, kaltegarriak dira bai giza osasunerako bai beste gizarte-,
kultura- eta ingurumen-alderdi batzuetarako. Hain zuzen, horiexek axola zaizkigu.
NOVA elikagaiak sailkatzeko sistema erabilienetakoa da. Elikagaiak prozesatzearen izaeraren, xedearen eta mailaren araberasailkatzen ditu, eta lau talde jasotzen ditu:
1. Prozesatu gabeko edo oso gutxi prozesatutako elikagaiak
2. Sukaldaritzako osagai prozesatuak
3. Elikagai prozesatuak
4. Produktu ultraprozesatuak

NOVA sistemari esker, elikagaien hornidura eta elikadura-ereduak azter daitezke, oro har, herrialde bakoitzean eta denboran,
eta herrialdeen artean. Halaber, sistemaren barruko elikagaitaldeak banaka azter daitezke. Izan ere, Osasunaren Erakunde
Panamerikarrak (OPS) sistema hori erabiltzen du beraren txostenetan, eta atal honek txostenok ditu oinarri.
Hemen, azken bi kategoriak axola zaizkigu, osagai kritikoak haietan txertatzen dira eta.
Elikadura-sistema mistoek eta industrialek eskaintzen dituzten
elikagaiak askotarikoak, arrazoizkoak, ugariak eta kalitate aldakorrekoak dira; horrez gain, dieta ez hain osasungarriak sustatzen
dituzte208. Hala, elikadura-sistema mistoak eta industrialak
dituzten herrialdeetan, pertsona batek urtean 80 eta 90 kilogramo elikagai ultraprozesatu bitartean kontsumitzen ditu; landasistema edo susperraldian dagoen sistema duten herrialdeetan,
berriz, 20 eta 30 kilogramo bitartean. Elikagai ultraprozesatuek
energia-dentsitate handia dute, eta gantz osasungaitz-kantitate
handia, gatz erantsia, azukre findua zein oinarrizko mikronutriente-kantitate txikia. Hala ere, elikagai horiek kontsumitzeko joera
hazten ari da herrialde eta gizarte horietan, eta haien gehiegizko
kontsumoarekin lotutako gaixotasunak gero eta larriagoak dira.

208. Imamura et al. 2015; Popkin eta Nielsen 2003; Mozaffarian et al. 2014
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25. GRAFIKOA Elikadura-moten salmenta txikizkariaren hazkundea %-tan,
elikadura-sistemaren arabera

26. GRAFIKOA Gehiegizko pisudun helduak %-tan
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Trantsizioko elikadura-sistemak, mistoak eta industrialak neurri
txikiagoan daude oinarrizko produktuen menpe. Frogatuta dago
dieta-eredu horrek ondorio negatiboak dituela bai osasunerako
bai ingurumenerako. Landa-sistema eta susperraldian dagoen
sistema duten herrialdeetan, ordea, elikagai ultraprozesatu gutxi
kontsumitzen dira gaur egun.
Herrialde hauek adibide hartuta (Global Nutrition Report)209
txostenak proposaturiko sailkapenari jarraiki), ondokoa ikus dezakegu:

›› Danimarkan (sistema industriala), elikaduraren % 29 baino
ez dago oinarrizko produktuetan oinarrituta.

›› Bulgarian (sistema mistoa), % 43.
›› Brasilen (trantsizioko sistema), % 34.
›› Filipinak (susperraldian dagoen sistema), % 60.
›› Senegal (landa-sistema), % 65.
Ikus dezagun biztanleria helduaren obesitateari dagokion ehunekoa (%), elikadura-sistema motaren arabera 26. grafikoan.
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ondorioak ere, batez ere elikagaien horniduraren eta herrialdeetako elikaduraren funtsezko proportzioa direnean. Osasunaren
Erakunde Panamerikarrakzera ohartarazi du: «Nutrizio-kalitate
ezin txarragoa» izateaz gain, prozesatu gabeko produktuak
imitatzen dituztenez, «osasungarriak balira bezala ikusten dira;
modu agresiboan iragartzen eta merkaturatzen dira; eta kultura,
gizartea, ekonomia eta ingurumena suntsitzen dute».
Dokumentazio asko dago elikagai prozesatuen kontsumo handiaren eta hainbat gaixotasunen (kardiobaskularrak, diabetesa) edo
arrisku handiko faktoreen (obesitatea eta gehiegizko pisua) arteko loturari buruz. Adibide bat jartzearren, Osasunaren Erakunde
Panamerikarraren arabera, korrelazio estua dago produktu ultraprozesatuen salmenten aldaketen eta gorputz-masaren aldaketen artean. Biztanleriaren, hiriko biztanleriaren eta diru-sarrera
mailaren tamainara egokitzeko doikuntzak egin ondoren, korrelazio positibo, esanguratsu eta estua dagoela ikusi da. Zehazki, produktu ultraprozesatuen urteko batezbesteko per capita
salmentetako 20 unitateko igoera bakoitzeko, 0,28 kg/m2-ko
hazkuntza izan da adinaren arabera estandarizatutako gorputzmasaren indizearen (GMI) puntu-kopuruetan210.
Ikus dezagun elikagai horiek zein puntutaraino kolonizatu dituzten Munduko Hegoaldeko herrialdeetako dietak; ondoren, Latinoamerikako herrialdeetan jarriko dugu arreta.

Hainbat ikerketaren arabera, produktu prozesatuen ezaugarri
nutrizional eta metaboliko asko problematikoak dira, baita gizartean, kulturan, ekonomian eta ingurunean eregiten dituzten
209. http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/129500/filename/129711.pdf

210. http://www.paho.org/bol/index.php?option=com_content&view=article&id=1774:
nota2sept
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27. GRAFIKOA Elikagai ultraprozesatuen salmenten hazkundea 2000/13

28. GRAFIKOA Mundu-mailako AUP salmentak, eskualdearen arabera
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3.1 PRODUKTU PROZESATUEN
ETA ULTRAPROZESATUEN
SALMENTA
211

Mundu-mailan, produktu ultraprozesatuen salmenta % 43,7 hazi
da hamahiru urtean besterik ez (2000tik 2013ra), baina herrialdeen artean alde handiak daude.
Hasiera batean, lehen azaldu ondorioa atera liteke, baina,
orain, datuak ditugu egiaztatzeko. Elikagai-mota horiek guztiz
hartu dituzte hainbat merkatu (Mendebaldeko Europakoa
eta Ipar Amerikakoa); gainerakoetan, haien kontsumoa modu
kezkagarrian hazten ari da. Hala, azken urteotan, produktu
ultraprozesatuen salmenta (prozesatuak alde batera utzita,
horrek elikagai prozesatuen bolumena gutxiesten badu ere)
% 120 handitu da Asian; % 70 baino gehiago Ekialde Ertainean,
Afrikan eta Ekialdeko Europan; eta Latinoamerikan, bikoiztu egin
da. Salmenta hainbeste handitu da, ezen munduan saltzen diren
3 elikagai prozesatutik 2 Munduko Hegoaldea delakoan saltzen
diren.

211. Hauek dira elikagai eta edari ultraprozesatuak: edari gaseosoak, aperitiboak, gosariko zerealak, gozoak eta gozokiak, izozkiak, gailetak, fruta-eta barazki-zukuak, kirol- eta
energia-edariak, edateko prest dauden kafeak eta teak, igurzteko produktuak, saltsak eta
aurrez prestatutako janariak.
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Duela gutxi kapitalismo neoliberala ezarri duten herrialdeetako
elikadura-sisteman zerbait (txarra) gertatzen ari da; horren adibide da Latinoamerikako eta Ipar Amerikako edarien salmenten
bilakaera. 2012an, Latinoamerikako sorpassoa gertatu zen, eta,
gaur egun, freskagarri gehiago saltzen dira Río Grande ibaitik
behera gora baino.
Horren adibide da, halaber, elikagai ultraprozesatuen per capita
salmenta handiena duten munduko lehen 15 herrialdeen artean
dagoeneko badaudela Munduko Hegoaldeko hiru: Mexiko (elikagai ultraprozesatuen per capita salmenta handiena duen munduko 4. herrialdea), Txile (7.a) eta Argentina (14.a)212.
Arreta azpikontinentean jarri eta elikagai prozesatuen salmentari
eta beraren hazkundeari erreparatuz gero, mundu-mailan
gertatzen den fenomeno bera dago; herrialde batzuk Ipar
Amerikako eta Europako kopuruetara iritsi dira, etabeste batzuk
azkar egiten ari dira gora. Nabarmengarria da Bolivian, Perun eta
Uruguain gertatzen ari den elikadura-aldaketa.

212. www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2754
5&Itemid=270&lang=es
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29. GRAFIKOA Freskagarrien salmenta (milaka milioi US$-etan)

23. TAULA Elikagai eta edari ultraprozesatuak. Salmentak (kg)
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2000
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Argentina

194,1

185,6

–4,4

Bolivia

44,6

102,5

129,8

Brasil

86

112,3

30,6

Txile

125,5

200,6

59,8

Kolonbia

73,7

92,2

25,1

Costa Rica

107,8

119,7

11

Ekuador

73,4

87,9

19,8

Guatemala

90,7

113,5

25,1

Mexiko

164,3

212,2

29,2

Peru

40,2

83,2

107

Dominikar
Errepublika

70,3

96,6

37,4

Uruguai

60,6

149,3

146,4

92

99,4

8

Venezuela

3.2 FAST FOOD SALMENTAK

3.3 SALTOKIA

Kopuru horiek guztiek ez dituzte barne hartzen ez elikagai prozesatuak (ultraprozesatuak baino gehiago dira) ez fast food establezimenduetako janari lasterraren zuzeneko salmentak (supermerkatuetako edo ohiko dendetako salmentak besterik ez). Baina
interesgarria da datu horiek ere izatea, arazoa bere osotasunean
ikusiko badugu.

Elikadura-dieta industriala finkatu den herrialdeetan ez bezala,
Latinoamerikako herrialde gehienetan elikagaien banaketakanalak ez dira bakarrik banaketa handikoak (supermerkatuak,
ulertzeko). Hala ere, ohiko dendetako salmenten ehunekoa handi
samarra da (% 40 eta % 60 bitartean). Aipagarria da lehenengo
herrialde-taldean elikagai ultraprozesatuak ia soilik supermerkatuetan saltzen direlako, % 90, hain zuzen; bigarren taldean,
ordea, salmentak supermerkatuen eta ohiko denden artean banatzen dira, ia % 50ean.

Latinoamerikan, janari lasterraren per capita salmenta % 38,9
handitu zen azterketa-aldian (13,6tik, 2000. urtean, 18,9ra,
2013an). Janari lasterraren per capita salmentak etengabe
handitu ziren Latinoamerikako herrialde guztietan. Salmentak bi
aldiz edo gehiago handitu ziren Bolivian, Kolonbian, Costa Rican,
Txilen, Perun eta Dominikar Errepublikan. Hazkunderik handiena, kopuruak benetan zorabiatzeko modukoak izanda, Perun izan
zen (% 265), non salmenta-kopurua 8,7tik (2000) 31,8ra (2013)
igaro zen; baita Bolivian ere (% 275), 0,8tik 3,0ra, non hasierako
kopurua askoz txikiagoa zen. Guatemalan, Mexikon, Uruguain eta
Venezuelan, salmenten hazkundea % 40 eta % 75 bitartekoa izan
zen; eta Brasilen, % 25ekoa. Argentinan, ordea, % 36 murriztu
ziren (19,4tik 12,5era), 2000 eta 2002 artean, krisiaren eraginez; ondoren, baina, 2002 eta 2013 artean, % 23 handitu ziren
(12,5etik 15,4ra).
2013. urtean, Latinoamerikan, brasildarrek eta perutarrek
kontsumitu zuten gehien janari lasterra; esate baterako,
boliviarrek baino 10 aldiz gehiago kontsumitzen dute.

5. KAPITULUA. ELIKADURA OSASUNGAITZA MUNDUAN. ERABAKI ZUZENAK HARTZEKO UNEA

3.4 ELIKADURA-MERKATUAREN
KONTZENTRAZIOA
Latinoamerikako herrialdeetan, elikadura-industrian gero eta
oligopolio gehiago daude. Horrek askotariko ondorioak dakartza,
hala nola lobbyakberaren produktuak arauketa publikoetatik
urrun izateko eragiten dituen indarra eta presioa (publizitatean,
etiketatzean edo zerga-neurrietan), marketin-gaitasuna, merkatuaren aldaketa eta lehia askea.

30. GRAFIKOA Top 4ko merkatu-kuota
Freskagarriak

% 87

Gozoki gozo
eta gaziak

% 80

Gosarirako zerealak

% 79

Zukuak

% 49

Izozkiak

% 48

Kontsumitzeko
jaki prestatuak

% 47

Gailetak

% 44

Saltsak

% 38

Igurzteko
produktuak

% 29

3.5 ELIKAGAI ULTRAPROZESATU
OSASUNGAITZEN
SALMENTAREN ETA
KONTSUMOAREN HAZKUNDEA
AZALTZEN DUTEN FAKTOREAK
2014. urtearen amaieran, Estatu kideek Osasunaren Erakunde
Panamerikarrak haurren eta nerabeen obesitatea prebenitzeko
egindako ekintza-plana onartu zuten. Plan horretan, aitortzen da
gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-faktoreek elikadura-jokaeretan eragiten dutela, ondokoa adierazten baita: «Prezioak, marketinak eta eskuragarritasunak pertsonen elikadura-lehentasunak,
erosteko erabakiak eta elikadura-jokaerak baldintzatzen dituzte.
Aldi berean, merkataritzari eta nekazaritza- eta abeltzaintzajarduerei dagokienez aurretik ezarritako politikek eta araudiek
faktore horietan eragiten dute». Horren ondorioz, ekintza-planeko gomendioen artean jasota dago obesitatea bultzatzen duten
faktoreei (inguru obesogenikoei, kasu) heltzeko berariaz diseinaturiko araudiak aplikatu beharra.
Etorkizunean, politika publikoen eraketan, aipatu faktoreak identifikatu eta zehaztu beharko dira, eta haien ondorioak aztertuta
aurre egin beharko zaie, produktu ultraprozesatuenak barne
hartuta.
Hegoaldean, elikagai prozesatuen eskaintzan eta eskarian hainbat
gizarte- eta ekonomia-faktorek eragiten dute, hala nola urbanizazioak, diru-sarreren igoerak, txikizkako salmenten sektorearen aldaketek, eta merkataritzari eta merkatuen desarauketari buruzko
politikek. Jarraian, haietako batzuk kuantifikatu ditugu.

nn Urbanizazioa
Urbanizazio-mailak —Munduko Bankuaren munduko garapenaren adierazleak oinarri hartuta eskura daiteke— korrelazio
positiboa, neurritsua eta esanguratsua dakar elikagai ultraprozesatuen kontsumoarekiko; horrek frogatzen du produktu ultraprozesatuen salmentak handiagoak direla herrialde urbanizatuenetan. Halere, urbanizazioaren eta produktu ultraprozesatuen
salmenten arteko korrelazioa ez da perfektua. Esate baterako,
Hego Korean, urteko per capita salmentak hiru aldiz txikiagoak
dira Estatu Batuetan baino (82,5 kg eta 308,4 kg, hurrenez hurren), nahiz eta herrialde bietan urbanizazio-tasak handiak izan
(%82,2 eta % 81,3, hurrenez hurren). Suitzan, non urbanizaziomaila % 73,8koa den, urteko per capitaa salmentak handiak dira
(193,9 kg); Italian, ordea, non urbanizazio-maila antzekoa den,
urteko per capita salmentak askoz txikiagoak dira (113,3 kg). Kopuru horiekerakusten dute urbanizazioak berak bakarrik ez duela
produktu ultraprozesatuen barneratze-maila azaltzen.
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nn Diru-sarrera handiagoko herrialdeak

nn Aldaketak, elikagaien banaketaren

Ikusi dugun bezala, produktu ultraprozesatuen salmentak handiagoak dira diru-sarrera handiagoko herrialdeetan, baina azkar
handitzen ari dira diru-sarrera txikiagokoetan. Euromonitor
agentziari datuak ematen dizkioten 74 herrialdeetan naziomailako sarrera gordinaren arabera (NSG) produktu ultraprozesatuen urteko per capita salmentak konparatuz gero, ikus
dezakegu 2013an korrelazio positibo esanguratsua eta nahiko
estua zegoela. Hala, urteko per capita diru-sarreretan 9.000 €-ko
hazkundeak elikagai ultraprozesatuen salmentak hirukoizten
ditu. NSGren arabera, halaber, produktu ultraprozesatuen urteko
per capita salmenten hazkundearen abiadura kalkula daiteke 74
herrialdeotan. Korrelazio negatibo neurritsua eta esanguratsua
dago, eta horrek berresten du produktu ultraprozesatuen salmentak azkarrago handitzen ari direla diru-sarrera baxuagoak
dituzten herrialdeetan.

Supermerkatu-kate nazionalak eta transnazionalak handitzen ari
dira, eta denda tradizionalak eta independenteak ordezkatzen;
aldi berean, janari lasterreko jatetxe-kateak gauza bera egiten ari
dira plater eta janari prestatu berriak zerbitzatzen dituzten jatetxe eta bestelako establezimendu tradizionalekin. Fenomeno hori
Iparraldean hasi bazen ere, egun mundu osoan nagusitu da, baita
Asiako gehiengoan, Afrikako diru-sarrera txikiagoako eremuetan
eta Latinoamerika osoan ere214. Diru-sarrera txikiagoko herrialde
eta inguruneetan, enpresa multinazionalek beren produktuak
txikizkako negozio txikien bitartez (denda independenteak
edo kiosko, kasu) edo etxez etxeko saltzaileak kontratatuta ere
merkaturatzen dituzte, «marka ezagunen produktuak» txirotutako komunitateetara eraman ditzaten215.

sektorean eta txikizkako salmentan

nn Merkatuen desarauketa
Hegoaldeko herrialdeek produktu ultraprozesatuak barneratzeko,
politika- zein ekonomia-mailan barneratu ere, arrazoi nabarmen
bat politika publiko neoliberalak dira; 80ko hamarkadaz geroztik,
politika horiek nazioarteko kapital- eta merkataritza-fluxua, naziomerkatuetan atzerrikoak sartzea eta merkatuen desarauketa
sustatu dituzte213. Politika horiei esker, txikizka fabrikatu,
banatu, hornitu eta saltzen duten enpresa multinazionalek azkar
egin dute gora. Estatuko gobernuek merkatuak desarautzeko
politikak eta elikadura-industria handiei mesede egiten dieten
zerga-neurriak ezartzen dituztenean, produktu ultraprozesatuen
produkzioa, salmentak eta kontsumoa hazi egiten dira.
Datuek adierazten dute korrelazio positiboa eta esanguratsua
dagoela produktu ultraprozesatuen per capita salmenten eta
herrialdeen desarauketa-mailaren artean (Munduko Bankuaren
ekonomia-askatasunaren indizearen arabera; izen bitxia, bide
batez); eta horrek zera adierazten du: zenbat eta handiagoa
izan desarauketa-maila, orduan eta handiagoak dira produktu
ultraprozesatuen salmentak.

214. Ikus Reardon T, Timmer CP, Minten B. Supermarket revolution in Asia and emerging
development strategies to include small farmers. Reardon T, Timmer CP, Barrett CB, Berdegué J. The rise of supermarkets in Africa, Asia, and Latin America, Reardon T, Berdegué JA. The
rapid rise of supermarkets in Latin America: challenges and opportunities for development.
213. http://www.paho.org/bol/index.php?option=com_content&view=article&id=1774:
nota2sept

215. Monteiro CA, Cannon G. The impact of transnational “Big Food” companies on then
South: a view from Brazil.
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Txosten honetan azaldu nahi izan duguna esaldi batean laburbildu beharko bagenu, seguru asko hauxe izango litzateke: elikagai
prozesatuen (gatz, azukre eta gantz osasungaitzez beteak) gehiegizko kontsumoak gaixotu egiten gaitu.
Hain zuzen, horrexek gaixotzen gaitu gehien. Are gehiago: gero
eta gehiago gaixotzen gaitu.
Bada, hori erabat saihesgarria da.
Alde batera utzi dugu nekazaritza iraunkorra; haren oinarria baserria eta familia dira, eta ekoizpena hurbilekoa, askotarikoa eta
sasoikoa da. Alde batera utzi ditugu ekoizpen, merkaturatze eta
elikadura-kontsumo zirkuitu laburrak. Elikadura-kultura galdu
egin dugu. Basoa desagertzeaz batera, zuhaitzak ere badoazkigu;
hau da, nekazaritza-mota hori desagertzeaz batera, nutrizio-piramideari esker buruz dakizkigun elikagai fresko eta osasungarriak
oinarri dituen dieta ere badoakigu. Halere, ez dugu gomendio
horietan agertzen diren produktuetako ia bat bera ere jaten.
Bestelako elikagaiak jaten ditugu: nutrizio-profil osasungaitza
duten elikagai prozesatuak. Elikadura-industriak elikatzen gaitu,
ez soroek. Aldaketa hori ez da hutsala, oso garrantzitsua baizik.
Edozein indizeri begiratuta ere, munduan ez dago elikaduraosasunari dagokionez okerrera egiten ari ez den herrialderik,
ezta harekin lotutako gaixotasun nagusien prebalentzia hobetu
duenik ere.
Gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa, obesitatea eta gehiegizko pisua, depresioa, gizarte-gaitzespena edo ehunka milioi
euroko osasun-gastu publikoa elikadura osasungaitzaren ondorioetako zenbait dira. Hala ere, elikadura-arriskuak ez die pertsona guztiei modu berean eragiten. Tximistorratzak bezala, arrisku
horiek gizarte-geruza jakin batzuetan metatzen dira. Klase herritarra da benetan gaixotzen eta hiltzen ari dena nutrizio-profil
osasungaitzak dituzten elikagai prozesatu gehiegi kontsumitzearen ondorioz. Eta, gaur egun, Espainiako estatuan, klase herritarra ia gehiengoa da.
Halaber, ez die modu berean eragiten gizonei eta andrazkoei.
Patriarkatua guztia estaltzen duen tapaki lodi eta astun bat
bezalakoa da. Hauxe ere estaltzen du. Emakumeak desberdin
gaixotzen dira, desberdin jaten dute —eta ez gara, jakina, arrazoi
biologikoekin lotutako desberdintasunez ari—, eta publizitateak
eta elikagaien prezioak desberdin eragiten dute haiengan. Klase
herritarraren barruan beste klase herritar bat dago, desparekotasunaren barruan desparekotasuna, arraila bat arrailaren erdian
bertan: andrazkoak dira, behe- eta erdi-mailako andrazkoak.
Alde batetik, egundoko arazoa dugu (konparazioekin jarraituta,
elikaduraren Armagedoia), eta planeta honetan bizi den gizartearen gehiengoari eragiten dio (elikadura txarrarekin zuzeneko
zerikusia duten gaixotasunen indize gehienek gaixotze-tasaren
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% 50 gainditzen dute). Bestetik, elikadura-industria dugu;
nutrizio-profil osasungaitz nabarmena duten produktuak ekoizten eta saltzen ditu, dirutza irabazten du haiekin, eta ahal duen
guztia egiten du, normala denez, beraren statu quoari eusteko.
Erdian, Administrazio gehienak ditugu, paralisi-egoeran, politika
publiko eraginkorrari dagokionez.
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Badirudi oreka ezegonkorrean gaudela. Definizioaren arabera,
hori gertatzen da objektu bat orekan dagoenean; harengan eragiten duten indar guztiak halako moduan konpentsatzen dira,
non indarren guztizko baturarik ez dagoenez, objektua ez den
mugitzen, presio handiaren eraginpean egon arren. Objektua
biztanleen elikadura-osasuna hobetu behar duten politika publikoak dira. Objektua mugitu ez dadin saiatzen diren indarrak
nekazaritzako negozioa da; besteak beste, elikadura osasungaitzetik bizi da. Baina politika horiek eraginkorrak izateko bultza
egin behar duen indarra falta da. Egon badago; bestela, oreka
duela 20 urtekoa bezain egonkorra izango litzateke, non inork
(askotariko hedabideek eta mass mediak, ulertzeko) ez zuen
elikadura osasungaitzaz eta gure osasunean duen eraginaz hitz
egiten. Indar hori ehunka erakunde, akademia edo nazioarteko
erakunderena (besteak beste) edo gizarte zibil antolatuarena da;
horiek ohartarazi, datu zehatzak eman, proposamen errealistak
egin eta presioa eragiten dute, beharrezkoak diren politika publikoak abian jar daitezen.
Txosten honek eta kanpaina honek borroka horretan lagundu
nahi dute. Game over. Denbora agortu egin da. Bada ordua
erabaki zuzenak hartzeko; abestiak dioen bezala, bizitza jokatzen
ari gara.

216. Gaixotze-tasa da leku eta denbora jakin batean gaixotzen diren pertsonen proportzioa.

