
Irailak 25, 2022

52 І ARGI-KONTRA

Jokabide ekologikoa. Zer da hori?
Bi hanka ditu. Batetik, hasierako eta-
patzat har dezakeguna, aktibismo 
ekologiko esaten dioguna, kontzien-
tzia hartzea: “Den-dena zabor-poltsa 
berean sartu eta edukiontzi marroi-
ra eraman beharrean, hondakinak 
bereiziko ditut; garraiobide publiko 
gehiago eta bizikleta gehiago erabi-
liko ditut, gehiago ibiliko naiz oinez; 
gehiago berrerabiliko dut; apur bat 
kontzienteagoa izango naiz”. Hau 
da, printzipioz behintzat kosturik ez 
duen jokabide ekologikoa. Ez zara 
ezer erosten ari, jarrera edo jokamol-
dea aldatzen ari zara, besterik gabe.

Eta bigarren hanka?
Kontsumo ekologikoa. Erosketak 
egitera joaten naizenean, produktua 
ekologikoa izateaz gain, jatorriari 
ere begiratzen diot, ea hurbilekoa 
den. Izan ere, Australiatik datorren 
angurri bat erosten badut, produk-
tua modu ekologikoan ekoitzia izan 
arren, nire jokabidea ez da oso eko-
logikoa. Hau da, denak izan behar du 
jasangarria, “ekologikoa” edo “bio” 
etiketak izateaz harago. Produk-
tuak inguratzeko plastikozko estalki 

gehiegi erabiltzeari ere begira da-
kioke, esaterako.

Orduan, kontsumo ekologikoaz 
ari zarenean, elikagaiei buruz ari 
zara soilik?
Printzipioz, edozeri buruz. Jantzi 
ekologikoak, autoak (elektrikoak, 
hidbridoak)... Ingurumena kontuan 
hartzen duen oro. Baina gehien ikus-
ten den arloa, edo hurbilen dugu-
na, erosketa-saski deritzon hori da: 
badakigu tomatea alboko herrikoa 
dela, eta ez daukala pestizidarik. 
Beharbada zailagoa da oinetako ba-
tzuk erostean lehengai ekologikoz 
eginda daudela jakitea.

Zein izan da zuen ikerketaren 
ondoriorik aipagarriena? 
Jokabide ekologikoari dagokionez, 
garrantzi txikieneko faktorea dela 
jakitea ekologikoa zer den eta zer ez 
den, edo horrek izan ditzakeen onu-
rei buruzko informazioa izatea. Ga-
rrantzirik handiena motibazioa eta 
hautematen den efikazia dira. Hau 
da, norberak sinestea hori ona dela. 
Jakitea edo ez jakitea baino gehiago, 
nik pentsatzea niretzat eta besteen-
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“Gaiari buruzko azterlan sakonagoa 
daukagu egiteke (irailetik aurrera lan-
tzen hasteko asmoa dugu), baina da-
tuak biltzen eman genituen hamabi 
urteetan ikusi genuen, jokabide eko-
logikoari dagokionez, desberdintasun 
esanguratsuak daudela generoaren 
arabera. Ondorioa da emakumezkoak 
kontzientziatuago daudela. Izan ere, 
gizonek baino garrantzi txikiagoa ema-
ten diete bai prezioari bai produktuari. 
Gizonek askoz gehiago begiratzen dio-
te prezioari, eta produktua hurbilago 
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tzekoa da batzuengan eta besteengan, 
baina marketinaren pertzepzioa oso 
bestelakoa da”.
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tzat ona den zerbait egiten ari naizela. 
Hori da funtsezkoena, sarritan pentsa-
tzen dugun arren “jendeak ez du halako-
rik erosten  ez dakielako, ez dagoelako 
behar adina informazio...”. Kontuan izan 
behar da, gainera, ikerketa egiteko mas-
terreko ikasleei galdetu zitzaiela; hau da, 
Marketin Ekologikoa izeneko ikasgai bat 
hartzen ari ziren maila jakin bateko per-
tsonei. Zer edo zer badakite, eta interesa 
dute. Baina, hala ere, haien jokabide eko-
logikoan, aktibismoan zein kontsumoan, 
eraginik handiena duen faktorea ez da 
ezagutza, baizik eta sinetsi egiten dutela. 
Pertsonalagoa da, eta nortasunarekin 
zerikusia du, usteekin, jasotako hezkun-
tzarekin... Ez horrenbeste gobernuak 
edo ez dakit zer elkartek kontatzen du-
tenarekin. Eta, argi eta garbi, momentuz 
garrantzi txikiena duena marketina da. 
Enpresek ez dute arlo hori behar bezala 
lantzen.

Krisialdia eta oparoaldia konparatu 
dituzue.
Bai, eta marketinaren alorrari dagokio-
nez, bistan da krisi garaian kontsumo 

ekologikoak behera egiten duela. Akti-
bismoak ez, ordea.

Kontsumo jaitsiera hori kontsumo 
orokorrean gertatzen denaren 
parekoa izaten da?
Ez, handiagoa da. Ez askoz, baina bada. 
Izan ere, produktu ekologikoak, printzi-
pioz behintzat, garestiagoak dira. Opa-
roaldi ekonomikoan gaudenean, haien 
prezioak ez du inolako eraginik eroste-
ko erabakian. Haatik, krisi ekonomikoa 
dagoenean, prezioa bigarren faktorerik 
garrantzitsuena da, kontsumitzeko edo 
ez kontsumitzeko erabakia hartzeko or-
duan.

Zein da lehenengoa? 
Lehenengoa produktua bera da beti. Ba-
lizko kontsumitzaile ekologikoak uxa-
tzen dituen kontu bat da produktu eko-
logikoek, ustez (hori da ondo azaltzen 
ez den gaietako bat), gutxiago irauten 
dutela. Arinago iraungitzen direla. Ba-
dago kontzientzia duen jendea, baina 
“ezin dut aste osorako erosketarik egin” 
ideiagatik, ez dute ekologikorik kontsu-

mitzen. Eta marketinak ez du funtziona-
tzen, horri dagokionez.

Kontsumitzaile ekologikoen portaera 
fenomeno konplexua dela esan duzue. 
Edozein kontsumitzaileren portaera da 
konplexua, eta kontsumitzaile ekologi-
koarena are konplexuagoa izan daiteke. 
Lehenik, ikuspegia aldatu behar duelako, 
gutxieneko ezagutza izan, eta, hortik abia-
tuta, motibatu. Denok dugu aldez aurretik 
geureganatuta kontsumitzaile arruntaren 
jokabidea: beharra duzu, bazoaz eta eros-
ten duzu. Kontsumitzaile ekologikoaren 
kasuan aldagai ugarik eragiten dute: gi-
zarteak eragiten dizu, familiak ere bai... 
Faktore ekonomikoak daude, iraungipe-
naren kontu hori, eta, gaur egun ez hain-
beste, baina lehen snob bat zinela leporatu 
ahal zizuten, halakoak erostea ezohikoa 
zen eta. Beste aldagai bat ahalmen eko-
nomikoa da. Hemen, Getxon, errazago da 
produktu ekologikoak aurkitzea, adibidez. 
Hemengo erosle-nitxoa handiagoa baita. 
Dena den, zabalduz doa, eta orain, saltoki 
handietan behintzat, produktu ekologiko 
asko dago prezio onargarrian. 

"Enpresak ez dira behar 
bezala lantzen ari produktu 

ekologikoen marketina".


