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2011ko kontsumorako prestakuntza adinekoen zentroetan programari buruzko datu batzuk

KONTSUMORAKO PRESTAKUNTZA ADINEKOEN ZENTROETAN programa, 
kontsumoaren alorreko prestakuntza-programa bat da, eta astero garatzen da 
hori eskatzen duten EAEko nagusien zentroetan. 2011ko edizioari buruzko datuak 
ondorengo grafiko hauetan irudikatuta daude.

zentro parte-hartzaileak

parte-hartzaile kopurua

jatorria

eskatutako edukiak
bisitatutako zerbitzu  
eta ekoizpen zentroak

egindako jarduerak
Guztira, Bizkaiko, Arabako eta 
Gipuzkoako Nagusien 30 Zentrok 
parte hartu dute 2011.urtean.

Segurtasunaren eta osasunaren eremuarekin lotutako gaiak eskatzen 
dituzte gehienbat.

60 hitzaldi, beste hainbeste 
prestakuntza-gela eta 23 bisita 
egin dira.

2.606 pertsonek parte hartu dute 
programako jardueretan, grafiko 
honetan ikusten den bezala:
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n Asociación de jubilados Santa Isabel (ADANA)
n CSCM Arana (VITORIA-GASTEIZ)
n Las Cuatro Torres (AMURRIO) 
n Asociación de jubilados, viudas y pensionistas (SESTAO)  

n Toki Argi (ARRASATE)
n Musakola (ARRASATE)

n Gaztainondo Jubilatu Elkartea (BERASTEGI) 
n Asociación “Amigos de los mayores” (SAN IGNACIO)
n Anaitasuna Elkartea (BERRIATUA)

n BBK (ZORROZA)
n Gure Txoko/ El Salvador (ZUMARRAGA)

n Club de jubilados SASIBURU (ALONSOTEGI)
n San Victor (ALEGRIA-DULANTZI)
n BBK (ZURBARAN)
n BBK (OTXARKOAGA)

n BBK (GERNIKA)
n Club de jubilados (SONDIKA)
n Errekaleor (VITORIA-GASTEIZ)
n Evacuados de la guerra civil (BILBAO)
n Zibiarte (ARANTZAZU)

n Landatxope (ANTZUOLA)
n Olazar (ESKORIATZA)
n Sta. Engracia (LEGUTIANO)
n Txagorritxu (VITORIA-GASTEIZ)

n BBK (PORTUGALETE)
n BBK (BASAURI)

n BBK (SANTURTZI)
n Centro Municipal (DURANGO)

n Judimendi (VITORIA-GASTEIZ)
n Virgen de Oro (MURGIA)

La Fortaleza

Bizkarra El Correo Mercabilbao

ETB (Bilbao) GIEZBERRI

Getxoko Ingurugiro Aretoa Nestle 
Hizozkiak

Cristina Enea 
Fundazioa

Elikagaien segurtasuna

Merkataritza-establezimendutik 
kanpoko salmentak
Garantiak eta laguntza 
teknikoko zerbitzuak
Banku zerbitzuak
Medikazioa eta automedikazioa
Telefono bidezko zerbitzuak 
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kontsumorako prestakuntza adinekoen zentroetan irudietan

kontsumorako prestakuntza 
adinekoen zentroetan  
irudietan
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Gure gizartean, osasun-egoera gorena 
lortzeko irrika gero eta handiagoa da eta 
komunikabideek ere presio handia egiten 
dute gorputz-eredu estetikoei dagokienez; 

gainera, publizitatean askotariko produktuak 
eskaintzen dizkigute inolako esfortzurik egin 
gabe sasoi betean egotea eta osasun-egoera 

bikaina lortzeko. Faktore horien guztien 
ondorioz, produktu jakin batzuk sortu dira; 
ez dira sendagaiak baina sendagai-itxura 

dute eta osasun-argudioak ematen dituzte, 
sendagai izango balira bezala. 

Produktu horiei “mirari produktuak” esaten zaie; osa-
gaien artean, adierazi gabeko osagai sendagarriak izan 
ditzakete eta substantzia horiek medikuaren aginduz har-
tu beharko lirateke, inolako kontrolik gabe erabiliz gero 
nahi gabeko albo-ondorioak eragin baititzakete.
Lege-arloko hutsune baten babespean sortu dira eta 
hainbat presentazio eskaintzen dituzte. Batik bat, elika-
gai, osagarri dietetiko edo kosmetiko moduan aurkezten 
dira; askotariko gailu sasi-sanitarioak ere eskaintzen di-
tuzte: koltxoiak, kuxinak, masaje-aparatuak eta abar, eta 
formula magikoen bitartez, inolako oinarri zientifikorik 
gabe eta emaitza kontrastaturik ere izan gabe, gaixotasun 
sendaezinen konponbidea eskaintzen dute, epe motzean 
kilo asko galtzea edo burusoil ez geratzeko behin betiko 
konponbidea, besteak beste. 
Gainera garestiak izaten dira eta prezio hori ez dator bat 
produktuen balio kualitatiboarekin; horren ondorioz, itxa-
ropen faltsuak sor ditzakete eta, zenbait kasutan, inda-
rreko tratamendu medikoa bertan behera uztea ere eragin 
dezakete. 

Nola identifikatu mirari-produktu bat
Oro har, “mirari-produktuak” publizitate-kanpaina bortitza 
babespean sortzen dira, komunikabideetan hedadura 
handia izanik eta, zenbait kasutan, osasun-arloko sasi-
profesionalen bermearekin, sinesgarritasuna zalantzan 
jartzeko modukoa izanik.  
Urtaro jakinetan agertzen dira, promozio-kanpaina oso 
bortitza egiten dute epe oso motzean eta desagertu egi-
ten dira osasun-agintariek jarduteko aukerarik izan ez 
dezaten. 
Etiketan ez da argi azaltzen enpresa erantzulearen 
daturik; harremanetan jartzeko telefono-zenbaki 
bat edo, gehienez ere, posta-kutxa bat agertzen da, 
baina ez enpresaren izena, helbide fiskala eta osasun-
erregistroa.

mirari-produktuak

Mirari-produktuak
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mirari-produktuak

Baztertu 

Honako produktu hauek:

n   Osasun-arazoen aurrean konponbide miragarriak edo 
osasun-arazo jakin baten aurrean berehalako emai-
tzak eskaintzen dituzten produktuak.

n   Produktua merkaturatzen duen enpresaren helbide 
fiskala argi eta garbi adierazten ez duten produktuak 
eta, bereziki, erreferentzia moduan posta-kutxa bat 
baino eskaintzen ez dutenak.

Produktu mota horien promozioak. Legez debekatuta 
dago elikagaiak edo dietetikako produktuak sendatzeko 
ahalmena duten produktu gisa iragartzea edo, bestela, 
publizitatean honelako esaldiak erabiltzea: “galdu pi-
sua”; “argaltzeko elikagaiak”, besteak beste.

Produktu horien publizitatean estrategia bat erabiltzen 
dute: institutu ezagun batek egindako aurkikuntza zienti-
fikoaren albistea aurkezten dute, kontsumitzailearen kon-
fiantza bereganatzeko.

Hainbat esamolde erabili ohi dira jendearen borondateak 
bereganatzeko hala nola, “guztiz naturala” edo “albo-on-
doriorik gabe” esamoldeak; produktua erabili aurretik eta 
ondoren nola geratzen den adierazten duten irudiak ere 
agertzen dituzte nahiz eta mirarizko produktuen publizi-
tatea arautzen duen dekretuan horrelako irudien erabile-
ra debekatuta dagoen.

Osasunari dagokionez, zentzuzko irizpideei egin behar 
zaie kasu; medikuntzako profesionalen irizpideak ordez-
tuko dituenik ez da asmatu oraindik. Kalterik eragiten ez 
duen produkturik ez dago eta mirarizko sendabideak 
promesten dizkiguten produktuak erabiliz gero, dirua ez 
ezik, gure osasuna ere gal dezakegu bidean. 

Kontsumitzaileen eskubideei gagozkiela, etxez 
etxeko saltzaileei egindako erosketekin kontu handiz 
ibili behar da. Oro har, gailuak izaten dira; esaterako, 
bibrazio-besaulkia. Produktu horiek gorputzean 
kalteak eragin diezazkigukete, batik bat, hezur 
nahiz artikulazioetan patologiaren bat izanez gero, 
baina horretaz gain, oso garestiak direnez, kreditu-
erakunderen batekin ezkutuko finantzaketaren bat 
ere sinatu ohi da. Horregatik, kontsumitzailearen 
etxean kontraturen bat sinatu baldin bada, erantsita 
dagoen atzera egiteko orriaren bitartez baliogabetzea 
komeni da, betiere artikulua jaso eta zazpi egun 
igaro aurretik. Kontsumitzaileen elkarte batera ere 
jo beharko genuke, kontratua baliogabetzen lagun 
diezaguten.

Jon Ariño
Euskadiko Kontsumitzaileen Elkargoaren arduraduna

Mirari-produktuak
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publizitatea saltokian

Askotan, kontsumitzaileak publizitatearen amuen 
eraginpean egoten dira saltokietan bertan eta amu 
horien helburua kontsumoa bultzatzea baino ez da 
izaten. Arreta erakartzeko irudimen handiko asko-
tariko teknikak erabiltzen dira. 

Supermerkatuetan erabiltzen 
dituzten trikimailuak: 

n   Oinarrizko produktuak denda osoan barrena 
sakabanatuta egoten dira, ahalik eta ibilbide 
luzeena egin dezagun eta ahalik eta produktu 
gehien ikus ditzagun, erosteko tentazioak han-
diagoak izateko. 

n   Apaletan ere publizitate-amuak tamaina edo 
kolore deigarriko txartelak jarriz, prezioak 
ezabatuz, artikulu baten ale gehiago erosita 
eskaintzak eginez… Horrek ez du esan nahi 
horiek direnik produkturik merkeenak —nahiz 
eta guk hori pentsatzeko joera dugun—, baina 
gure arreta produktu horietara bideratzea lor-
tzen dute.

n   Objektu txikiak eta prezio merkea dutenak 
(txokolateak, txikleak, pilak…)  kutxen lerroan 
kokatzea. Produktu horiek ohiko moduan ahaztu 
egiten ditugu edo ez diegu arretarik ematen, edo 
ez dugu erosteko asmorik izaten, baina kutxan 
ordaintzeko zain gauden bitartean aurrean baldin 
baditugu, erosteko aukera handiagoa dugu.

Erosketa-zerrendari estu-estu jarrai-
tzea erronka galanta izaten da sarri.

Gure eskubideak

n   Publizitateak ezin du nahasmenik sortu 
produktuaren oinarrizko datuak ezkuta-
tzearen ondorioz. Honako datu hauek argi 
eta garbi agertu behar dute:

•  Produktuaren ezaugarriak.

•   Prezio osoa (zergak, tasak… barnean 
hartuta).

•   Kalteari edo arriskuari buruzko jarraibi-
deak.

n   Publizitatea loteslea da, hau da, liburuxkan 
agertzen dena betetzea eska dezakegu.

Gure betebeharrak

n   Publizitatearen eraginez ez dugu erosketa 
inpultsiboa egin behar. 

n   Erosketak egiazko premien arabera egin 
behar dira. 

n   Produktuen etiketak irakurtzeko ohitura 
hartu behar dugu.

n   Publizitate-liburuxkaren kopia bat beti gor-
de behar da. 

n   Erosketa-tiketan kobratu diguten prezioa 
publizitatean iragartzen zen eskaintzare-
kin bat ote datorren egiaztatu behar da.

   

Publizitatea   
saltokian
espazioak ere saltzen duenean



mugarri bat kontsumitzaileen 
defentsan

Ana Collía.  
Kontsumobide- kontsumoko  

Euskal Institutoko Zuzendaria

3.  Institutua sortzeak abantailarik ekarriko dio 
kontsumitzaile eta erabiltzaileari?

Bai; izan ere, ziklo berri bat hasi dugu eta egoera 
konplexuen aurrean azkarrago erantzutea lortu 
behar dugu. Esate baterako, garraio-arloko 
grebak, akademiak ixtea eta abar gertatzen 
direnean, informazioak berehala iritsi behar du 
herritarrengana, kexak aurkeztu behar dituztenean 
jardunbideari buruzko orientazioa ematearren.

Horretaz gain, ia guztion artean jada hain 
ezagunak diren teknologia berriak oso lagungarri 
izaten dira arintasun hori hobetzeko; adibidez, 
telefonia-enpresekin hitzarmen bat sinatu 
berri dugu erreklamazioak izapidetzeko eta 
operadoreek mezu elektroniko bidez eta ahalik 
eta lasterren erantzuteko konpromisoa hartu dute, 
Kontsumobidek posta elektronikoz igorritako 
erreklamazioen kasuan.

Bestelako abantailak ere nabarmendu nahi 
nituzke: kontsumoarekin loturiko gatazkaren bat 
sortuz gero, hortxe egongo gara eta arazoak 
konpontzeko bidetzat bitartekotza eta arbitrajearen 
alde egin dugun apustu sendoa agerian geratuko 
da.

elkarrizketa

1. Zer da Kontsumobide?
Kontsumoko Euskal Institutua erakunde 
autonomoa da eta Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo 
Zuzendaritzak zituen eskumenak hartu ditu bere 
gain; Osasun Sailari atxikita dago oraindik ere 
baina berezko izaera juridikoa duenez, kontsumo-
politikak planifikatu eta betetzeko garaian, agintari 
gorena da.

2. Zeintzuk dira Kontsumobideren funtzioak?
Funtsean, eskumen berak ditu: erreklamazioei 
erantzutea, prestakuntza eskaintzea, bitartekotza, 
arbitrajea, merkatua kontrolatzea eta ikuskapenak 
egitea; horixe da funtsezkoena, baina badu erronka 
nagusi bat: herritarrengandik hurbilago egotea 
eta, bereziki, gatazkak konpontzeko konponbide 
arinagoak, azkarragoak eta errazagoak eskaintzea. 
Prozedura judizial edo administratibo garesti 
eta konplikatuetara ez iristea lortu nahi dugu eta 
horretarako bitartekotza eta arbitrajea indartzea 
izango da gure erronka. Eta bada beste gauza 
garrantzitsu bat ere, helburu bat: erakunde, enpresa 
eta kontsumitzaileen arteko harremanak sustatzea, 
guztiok erantzule izan gaitezen kontsumitzaileen 
eskubideak errespetatzeari dagokionez.
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eskerrak
Gure jardueretan parte hartu duten
Nagusien Zentroei.
Zekitenaren berri eman diguten
laguntzaileei.
Bisitak egiten uzten diguten ekoizpen
eta zerbitzu zentroei.

4.  Kontsumitzaile eta erabiltzaile diren aldetik, 
adinekoen eskubideak defendatzeko jardun 
zehatzik egingo al da?

Adinekoak gogoan izan ditugu prestakuntza-
jarduera guztiak antolatzeko garaian. 
Kontsumitzaileon eskubideei buruz gero eta 
informazio eta jakintza handiagoa dugun arren, 
baita adinekoen artean ere, egia da adinekoen 
kolektiboa egoera ahulagoan dagoela praktika 
jakin batzuei dagokienez. Ildo beretik, publizitate-

kanpaina agresiboen aurrean edo telefonia nahiz 
zerbitzuak kontratatzeko garaian nola jokatu 
behar den adierazteko tailerrak eskaintzen 
jarraituko dugu. Arrakasta handia duten bestelako 
prestakuntza-jarduerak ez ditugu alde batera 
utziko, hala nola, nutrizioari edo sendagaien 
erabilerari buruzkoak. Betiere Kontsumobidek 
dituen prestakuntza-zentroen bitartez eta 
elkarteekin lankidetzan.

Kontsumobiderekin harremanetan jartzeko: Lurralde-bulegoak, 900 600 500 
telefonoa, edo www.kontsumobide.net web orrialdea.

doako telefonoa

kontsumorako
prestakunta zentroak 

kontsumitzaileei eta erabiltzaileei 
arreta emateko

Kontsumitzailearen eta erabiltzailearen arretarako 900 600 500 
telefonoa Kontsumobidek guztiz dohainik eskaintzen duen
        zerbitzu bat da.

Telefono honek eskaintzen duen zerbitzuak bi zati ditu:
1.    Kontsumitzailearen deia jaso eta arazoa ebaluatzen da. Erantzun erraza badu, 

lehenbailehen erantzuten zaio.
2.  Arazoa konplexuagoa bada, edo beste izapide-lanik eskatzen badu, 

kontsumitzaileari eta erabiltzaileei kasu egiteko zerbitzuetako batera bidaliko da 
deia.

Kontsumoko prestakuntza-jarduerak eskatu 
ahal izango dira. 
Informazio gehiago:
• Vitoria-Gasteiz 945 016 601,
• Bilbao 944 032 220
• Donostia-San Sebastián 943 022 590.

900 600 500


