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ZER DEN BEGANISMO ERRADIKALA
LAUREDAL ARGITALETXEA

Beti pentsatu izan dugu beganismoa, definizioz, ohitura-sorta bat
dela, esaten diguna zer kontsumitu eta zer ez. RAEko jauntxoek
beganismoaz ematen diguten definizioari erreparatuz gero, zera
irakurriko dugu: “Jarrera bat uko egiten diena animalia-jatorriko
elikagai edo produktuei”1. Wikipedian kontsultatuz gero, ikusiko
dugu: “Praktika bat uko egiten diona animaliengandik eratorritako
produktu eta zerbitzu oro kontsumitzeari eta erabiltzeari”. Uste
dugu gutxi gorabehera denok gaudela edo egon garela ados
beganismoaren definizio horiekin: haien arabera, beganismoa
erabaki indibidual bat da, zeinaren arabera erabakitzen duzun
ez kontsumitzea eta ez erabiltzea animaliengandik eratorritako
produktu eta zerbitzuak. Gainera, gehienetan faktore ekonomiko
bat erants geniezaioke: arazoa ez da hainbeste artilezko jertse bat
erabiltzea, ezpada dirua erabiltzea jertse hori erosteko.
Definizio komenigarria da, eta hein batean badu logikarik: animaliak esplotatzearen kontra zaude, eta horrenbestez beganismoa
praktikatzen duzu. Arazoa zera da: definizio horrekin, jarrerari
loturiko hainbat arau sortzen dira, eta begano asko arau horiei
jarraitzen itsutzen gara. Arauok, bestalde, askotan arbitrarioegiak
dira, pentsamendu kritikorik gabeak; hortaz, begano gisa zeinen
“puruak” garen neurtzen dugu, ikusita adibidez zenbat denbora
daramagun oharkabean animalia-jatorriko produkturik kontsumitu
gabe. Hasiberritan, begano askok izan ditugu jarrera toxikoak,
kontuz-kontuz aztertuz etiketa guztiak eta begiratuz zer kontsumitzen duten gure lagun beganoek. Baina badugu hobeto jarduterik ere.
Definizio klasikoari jarraikiz, identitate beganoak gure kontsumo-jarrerak baino ez ditu zehazten, eta ez du posizio argirik
definitzen espezismoarekiko edo animalien esplotazioarekiko.
Begano izan zaitezke gizakiz besteko animaliengatik, edo ingurugiroagatik, argaltzeko, modagatik… Enpresentzat oso komenigarria da beganismoaren atzean ez egotea ideologiarik, zeren
kontsumo burugabearen pauta horiek izugarri errentagarriak
baitira.
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IDENTITATE BEGANOA

Baliteke arazoa hau izatea: hitza asmatu zenetik, beganismoa
identitate gisa hartu dugu, hari dagozkion sinesmen eta praktika-multzotzat jo beharrean. Ez dugu hitz egiten bizimolde begano
bati jarraitzeaz, ezpada begano izateaz; vegan hitza janzten dugu
kirol-jertseetan, bista-bistan; go vegan pintatzen dugu jatetxeetako komunetan; marketin-teknikak erabiltzen ditugu besteak
engainatzeko gure etiketa bera har dezaten. Onartu behar da
etiketak onak eta erabilgarriak izan daitezkeela (talde baten parte
sentiarazten gaituzte, azkar eta eroso identifikatzen laguntzen
digute…), baina beharbada kalte gehiago dakartzate onura baino.
Izan ere, posizio politiko bat erroturiko identitate bilakatzen
dugunean, oso zaila da harekin kritiko izatea, serioski kontsideratzea zer hutsune dituen, edo, are, identitate hori bertan behera
uztea beste posizio hobe baten alde, baldin eta beharrezkoa
bada. Ez ikusia egin ohi diegu identitate horrek dauzkan akatsei,
eta okerragotzat jotzen ditugu besteen posizio eta identitateak,
hartara talde horren barruan segitzeko, nortasun horri eusteko.
Gehiago balioesten dugu beganoak garela esatea animalien
sufrimendua beste era eraginkorrago batean murriztea baino.
Beste eremu bateko adibide bat: baliteke zure posizio politikoak
anarkismotik gertu egotea baina zuk ez hartu nahi izatea
anarkista etiketa. Etiketa hori hartzea mugatzaile izan daiteke,
pentsamendu-korronte horren jarraitzaile itsu bilakatzen zaituelako eta beste guztia bazterrarazten. Utzi egingo genioke ezagutza
bilatzen jarraitzeari, jada aurkitua baikenuke munduko arazoen
soluzioa. Ez dugu esaten anarkistak halakoak direnik (hain zuzen,
anarkismoa baloratzen dugu beste ideologien gainetik teorian ez
diolako ezein dogmari jarraitzen), baina iruditzen zaigu posizio
politiko bat identitate gisa hartzeak futbol-talde baten jarraitzaile
modukoak bilakatzen gaituela: gure lehentasuna koloreak defendatzea da, ez justizia.
BEGANISMOA EZ DA ASKI

Beste arazo bat ere ikusten diogu beganismoaz dugun kontzepzioari: alegia, askotan azken helburu gisa planteatzen dela,
edo kontsideratzen dela beganismoak bakarrik sekulako eragin
positiboa daukala gizakiz besteko animaliengan; benetan, baina,
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ezer gutxirako balio du. Ikusi besterik ez dago nola haragiaren
kontsumoak gora egiten duen etengabe munduan. Kapitalismoaren produktu bat V batekin etiketatzeak ez du esan nahi ez
denik kaltegarria animalientzat, gizaki zein gizakiz besteko.
Demagun mutil begano bat kezkatuta dagoela jaten duenaren
jatorriarekin. Ez du animaliengandik eratorritako ezer jaten; merkatura joan da marrubi batzuk erostera, eta supermerkatura
arbendola-esnezko brick bat erostera. Hurrengo egunean horixe
gosaltzen du; alabaina, ordu batzuk geroago, Twitter bidez
jakin du marrubi horiek Marokoko edo Senegalgo emakume
batzuek jaso dituztela, ia esklabotza-baldintzetan, eta eraso
dietela etengabe, baita sexualki ere. Halaber, jakiten du arbendolak hazteak izugarrizko eragina duela ingurugiroan, lursail
zabala eta ur ugari behar baititu, eta gainera erleak esplotatzen
dira arbendolondoak polinizatzeko. Bestalde, baliteke enbasearen
zatitxoren batek itsas animalia baten sabelean amaitzea.
Argi izan behar dugu kapitalismoaren barruan ez dela existitzen
kontsumo etikorik. Kontsumo orok esplotazioa badakar, absurdoa da beganismoa esplotazio-enpresen kontrako boikot gisa
planteatzea. Esplotatzaileak boikotatu nahiko bagenitu, edozer
gauza kontsumitzeari utzi beharko genioke, elikagaia eta ondasunak zakarretan bilatuta edo geure elikagai propioak hazita;
horrek, maila indibidualean, ondorio gutxi luke. Sisteman egiazko
aldaketak sortzeko, ez dugu utzi behar ispilatzeek engaina
gaitzaten, hots, kontsumo-boikotak edo norberaren jarreraaldaketek. Antolatu beharra daukagu, eta, horretarako, bat egin
behar dugu aktibismoarekin eta ekintza zuzenarekin: eskuorriak banatuz, fanzineak argitaratuz, hiria kartelez josiz, bilerak
antolatuz, podcast-ak hasiz, hiltegiak grabatuz, bisoiak askatuz,
erakusleihoak margotuz… Ekintza errealak gauzatu behar ditugu,
ondo antolatuak eta planifikatuak, kontuan hartuta gure eta gure
kideen pribilegio mailak, bai eta gure aukerak eta mugak ere.
BERAZ, LIBRE DA ANIMALIAK KONTSUMITZEA?

Ez, noski. Animaliarik ez kontsumitzen jarraitu behar genuke
edozein modutan, baina ez genuke beganismoa horren arabera
definitu behar: aldiz, zapalkuntzaren kontrako gure jarrera gisa
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definitu beharko genuke. Ezin dugu ametitu beganotasunaren
eliteek pentsatzea eskubidea dutela begano-txartelak eman eta
kentzeko. Emakume begano batek neska bati izozki bat oparitzen
badio hark ez duelako erosteko dirurik, ez dugu nahi jauntxo
nazkante batek esaterik “ja ez zara beganoa”. Edo baten batek ez
badu denborarik edo baliabide ekonomikorik animalia-jatorriko
produktu guztiak baztertzeko, baina aldi berean bere esku
dagoen guztiak egiten badu hori lortzeko eta gizakiz besteko
animalien esplotazioaren aurka badago, ez dugu nahi kaikuren
batek esaterik “arroza eta tomatea” jan ditzala. Ez dugu nahi neska
anorexiko batek pentsatzerik ezin duela bere burua beganotzat jo
bere elikadura-nahasmendua gainditzen duen arte; jakin dezala,
aldiz, benetako konpromisoa baldin badauka animalien askapenarekin jada beganoa dela, bere mugen eta aukeren barruan.
Era berean, omniboro askok egiten duten zerbaiten kontra gaude
erabat: hots, pertsona zapaldu horiek erabiltzea animalien kontsumoa zuritzeko baita kontsumo hori baztertzeko adina pribilegio
eta autonomia dutenei ere, edo argudio gisa erabiltzea beganismoa erabat baztertzeko.
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Beganismo erradikala, ohiko beganismoaren kontrakarrean, kontsumoak baino zerbait gehiagok definitzen du. Defendatzen du
beganismoak errotiko aldaketa bat ekarri beharko lukeela gizakiz besteko animaliak pentsatzeko daukagun eran, eta antropozentrismoa eta espezismoa bazterkeria-forma izugarriak direla,
animalia horiek esplotatzeko eta zapalkuntzeko bidea ematen
baitute.
Beganismo erradikalak uko egiten dio sarraski hori betikotzen
duen sistema ekonomikoari, eta kontuan hartzen ditu gizakien
esplotazioa eta kolektibo baztertuek sufritzen dituzten zapalkuntza
ugariak. Beganismo erradikalak autoritate oro eta zapalkuntza oro
suntsitzea du xede, eta horretarako ez dago beste biderik sistema kapitalista suntsitzea baizik, bai eta edonolako nagusikeriarik
betikotzen duen sistema oro ere: izan gizakien nagusikeria gizakiz
besteko animalien gainean, izan gizaki pribilegiodunek zapalduen
gainean dutena. Inor ez da libre guztiak libre izan arte.
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1) Itzultzailearen oharra: Euskaltzaindiaren hiztegiak honela definitzen
du begano hitza: “Animalia-jatorriko elikagai eta kontsumo gaiak
baztertzen dituena”. Hortaz, beganismoa “beganoen bizimolde”
gisa definitzen du.
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