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Merkataritza zuzentasun-tresnatzat 

Bidezko Merkataritza bestelako formula bat da, eta merkataritza kanal 
bidezkoago batzuk sortu nahi ditu. Hor, aldeen harremanak garapen jasangarri 
eta iraunkor bat bilatzen du, bai ekonomikoki, bai sozialki, bai ingurumen 
mailan, eta herrien idiosinkrasia eta oinarrizko giza eskubideak errespetatzen 
ditu. 

 Irizpideak 

• Talde ekoizleak elkarte, sozietate edo mikroenpresa moduan daude 
erregistratuta, bilatzen dituzten helburuen edo egiten dituzten jardueren 
arabera.  

• Iparraldeko Bidezko Merkataritzako erakundeak Hegoaldeko herrietako 
erakundeekin aritzen dira lanean. Honako ezaugarri hauek dituzte Hegoaldeko 
erakundeek:  

o estutasun bereziak dituzte, beren pobreziagatik, praktika 
diskriminatzaileak jasaten dituztelako edo merkataritza-mugak ezarri 
dizkietelako.  

o langileen parte-hartzearekin eta beharrekin konprometituta daude, eta 
bereziki emakumeei edota diskriminazioa, esplotazioa eta beste egoera 
bidegabe batzuk jasaten dituzten taldeei laguntzen diete.  

Talde ekoizleek ez dute esportazioaren mendean bakarrik egon behar, eta 
ekonomia soziala sortzen eta sustatzen saiatu behar dute.  

Talde ekoizleen barne-antolaketak parte-hartzailea eta demokratikoa izan behar 
du; ordezkari ez diren antolaketa-formak, kargu estatikoak eta taldearen helburuak 
lortzen uzten ez duten egoerak saihestu behar dira.  

Langileen lan-baldintzek duinak izan behar dute, eta ez diote kalterik egin behar 
osasunari.  

Soldatak duinak izango dira, eta bat etorriko dira eskualdeko egoera 
sozioekonomikoarekin, eta ezin da onartu sexuen arteko diskriminaziorik.  

Talde ekoizleak honako datu hauek eskaini behar ditu, erosleak eskatzen badizkio: 
kide ekoizleei buruzko xehetasunak, eta erkidegoetako bizi-baldintzak hobetzeko 
abiatu dituen programen edo proiektuen informazioa.  

Ekoizpen-prozesuan, eskualdeko baliabideak eta ingurumenari kalterik egiten ez 
dioten teknologia bigunak erabiliko dira batez ere. Nekazaritza ekoizpenari 
dagokionez, nekazaritza ekologikotik datozen produktuak sustatuko dira.  

(Iturria: bidezko merkataritzako estatu-koordinakundea) 
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Irakurri baino lehen 

http://revista.consumer.es/web/eu/20061201/actualidad/informe1/71004.php 

• Goiko web orrian kontsultatu eta aipatu gora datorren eskaintza komertzial 
solidarioaren osagaietako batzuk  

Irakurri eta gero 

1. Nola daude erregistratuta talde ekoizleak? 

2. Zeintzuk dira Hegoaldeko erakundeek jasaten dituzten arazorik larrienak? 

3. Zein talderi laguntzen diote? 

4. Zer datuak eskaini behar ditu talde ekoizleak? 

Sakontzen 

Lehen emandako web orriaren bitartez osatu beheko testua 

Bidezko Merkataritza mugimendua _____________ sortu zen joan den mendeko 
seigarren hamarkadan, __________ urtean Genevan (___________) Merkataritza eta 
Garapenaz egin zen Nazio Batuen lehen Konferentziaren ostean. 

__________ ireki zen 1969an Bidezko Merkataritzako ____________ Europan; bi 
urtean mundu zabalean ________________________ (munduko dendak) ziren. 

Europan inauguratu eta handik ia 20 urtera, Bidezko Merkataritza _______________ 
iritsi zen. Handik 10 urtera, 1996an, Bidezko Merkataritza Erakundeen Estatuko 
Koordinakundea sortu zen. 

 


