
SOS BASERRIAK 

SEKTOREA PRIBATIZATZEN DUTE, GURE BIZITZAK PREKARIZATZEN 

DITUZTE 

Hilabete baino gehiago igaro da joan den apirilaren 8an Laudion egin zen 
manifestazio jendetsutik. Hilabete horretan txarrera aldatu da Laudioko Udal 

Hiltegiari buruzko aurreko albiste-faltaren dinamika. 
  

Arabako Nekazaritza diputatuak eta beste kargu politiko batzuek 
Enkarterrietan kokatu dute hiltegi berria. 
  

Inguruan hiltegi baten premia aitortuta, ez dugu uste eskualdearentzat 
ekoizpen-ahalmena galtzea pozgarria denik. 

  
Ez da egia  Enkarterrietako proiektua orain arte aurkeztu den bakarra izatea, 
Hiltegia Ez Itxi plataformak Laudioko instalazioak kudeatzeko eskaintza egin 

zuen, eta bere proposamena ez zuen aintzat hartu administrazio bakar batek 
ere. Ziur aski, Hiltegia Ez Itxi-ri erraztasun berberak eman izan balizkiote, 

proiektu bat aurkezteko gai izango zen. 

Zaila egiten zaigu sinestea, diputatu jaunak dioen bezala, ekimen pribatua 
gai izango dela “egungo eraginkortasuna eta egiturak hobetzeko, eskaintza 

orekatzeko eta abeltzaintza-sektorearen ekonomia herrestan eramateko”, 
Laudioko Udal Hiltegia jabetza publikokoa baina kudeaketa pribatukoa izan 

denean, eta nahiz eta badakigun horrela ez dela izan, zerbitzuaren ustezko 
defizita gogaitu arte errepikatu digute. Proiektu berria gidatzen ari den 
kudeatzailea Laudioko instalazioak kudeatzen zituen kudeatzaile bera da, guk 

ez dugu inolako zalantzarik haren jardunbide egokiari buruz, baina badirudi 
administrazio desberdinak, orain arte adierazitakoaren arabera behintzat, bai 

izan dituztela. 

Egingarriagoa da kontrol publikorik gabeko sakrifizio-egitura batek aipatu 

diguten azken puntuari ekiteko gai izatea, eta abeltzaintza-sektoreko 
ekonomia erabat hondamenera arrastaka eramatea. 

Aparteko aipamena merezi du Aiaraldea hartu duen paperak. Udal hiltegiaren 

bideragarritasunari buruzko azterketa luzatu zuen Parlamentuko 
Ponentziaren gomendioak, bulegoak lausotu du; agindutako inbertsioak 

garapen sozioekonomikoarekin zerikusirik ez duten proiektuetara bideratu 
dira; eta orain hiltegi berria kanpora doa, Arabako Aldundiko Nekazaritza 
diputatuaren eta tokiko administrazioen onespenarekin antza. 

Nahiz eta larrialdi-egoeran gauden, mingarria da esatea Enkarterriko 
hiltegia ez dela Aiaraldeko baserritarrok eta kontsumitzaileok behar 

duguna. Hori adabakia da, udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta 
denean norbaitek mahukatik atera duena, eta kudeaketaren lorpen gisa saltu 
nahi digutena, eskualde honetako desegite programatuan beste hainkada bat 

gehiago besterik ez denean. 

Proiektu berriak sektorearen eta herritarren erreklamazioei erantzuten diola 

pentsatzeko, honako hau bermatu beharko luke: 



-      Parte-hartze publikoa kontrol-mekanismo egokiekin 

babestuta egotea. Sektore honetan ezaguna da finantzaketa 
publikoaz baliatu diren eta dirua poltsikoratu ondoren helburuak aldatu 

dituzten proiektuen zerrenda luzea. 
-      Aiaraldean kokatua egotea. Kontua ez da hurbilago edo urrunago 
egotea, hau ez da baserritarren erosotasun-arazo bat, batzuek 

aurpegiratu diguten bezala; kontua eskualdeak bere etorkizunari aurre 
egiteko beharrezko baliabideak izatea da. 

-      Baserritarren eta kontsumitzaileen beharrei erantzun behar 
die, eta, horretarako, proiektu berriak ez du zertan balio-katearen 
beste         eragile bat bihurtu behar, tokiko ekoizpena ingurunean 

kontsumitu ahal izateko beharrezkoak diren zerbitzuak bermatu behar 
ditu baina. 

 
Jakina, Eusko Jaurlaritzari, Aldundiei eta tokiko administrazioei eskatuko 
diegu proiektu berri honekin erakusten duten jarrera eta prestutasun bera 

ager dezatela lehen sektoretik edo jendeartetik jaiotako Elikadura 
Burujabetza indartzera bideratutako beste proiektuetan. 

Hemen ez da ezer amaitzen. Borrokak aurrera darrai! 
 


