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ERDI AZITAKO ERRI BAT
ZER DA?
GOSEAREN KONTRA KANPAÑARAProblema konpontzeko bi bideak —nekazaritzari, janari ugaritzeari bultza, edo
KO ALKARTUTAKO ERRIEK
ta ekonomi guztiari lagundu— nekazariak
gogoan artu bear dituzte, janariak nekazi(O.N.U'k) EGINDAKO ESTUDIO
rietatik datoztelako bakarrik ez, baizik
BATEK ERAKUSTEN DUANA
eta nekazariak geienak diralako.
Badirudi munduan dagon gosea asetzeko naikoa dala gero ta geroago janariak
ugariago izatea. Baño ori ez da naikoa.
Mundutik goseari aldegin erazteko, janariak ugaritu bakarrik ez, ekonomiari ta
gizarteari dagozkien laguntzak sendotu ta
obetu egin bear dira. Arrantza ta nekazaritza obetzea baño urrutiago begiratu bear
duten erabakiak artu bear dira. Erabaki
ta laguntz oien sustraia da Alkartutako
Erriek egindako estudioaren gaia.
Erri bateko ekonomiatzaz erabakiak artzea, gosea ugaria dan errietan batez ere,
ekonomia azi egin bear dala esan nai du.
Jakiña, jende oiek irabazi oien zatirik
aundiena, gosea asetzeko, janarietan gastatuko dute. Ta ortantxe dago komeririk
aundiena. Alde batetik industria oso merkatu txikiarekin gelditzen da, ta bestetik
jendeari ahorratzeko dirurik etzaio gelditzen. Ahorrorik ez bada, zalla da kapitala
osatzea. Orregatik diote ekonomizaleak
«bearrak bearra sortzen" duala. Ikusten
danez erri beartsuetan irabazia ugaritzeak, janari geiago izateko almena ematen du, bañan orregatikanxe ekonomiaren
eziketari frenu bat bezela jartzen zaio.
T a azi bear diran ekonomiak asko dira.
Munduan «per capita» errenta, buru bakoitzeko errenta, nola banatua dagon ikusi besterik ez dago. Agirian dago Okzidenteko errietatik besteetara nolako ezberdintasuna dauden. Ta okerrena ezberdintasun ori gerotik gerora aunditzen dijoala da. Ba, erdi azita dauden erri oiek
azitakoen mallara ekarri nai baldin badira, azkarrena sendatu bear diran gaitzen artean aundienetakoa gosea da. Jakiña, erri oiek azi erazteko ez da au egin
bear bakarra, beste gaitz asko bai badauzkate. Erriaren osasuna ta edukazioa
obetu bear dira. Gizon batzuen teknikarako preparazioak, gauzei protxu aundiagoa atera bear die. Gañera erri oiek geienean materia batetik edo bitik bakarrik
bizi dira. Orrela luzaro zutik egongo dan
ekonomiarik ezdago. Izan ere munduko
merkatuan materi oien balioa jaxten bada, zer gertatzen da? Gogora Cubari azukrearekin gertatzen zitzaiona, Brasileri
kafearekin gertatzen zaiona ta Venezuelari petroleoarekin. Orregatik erri oeik
ekonomian azi erazteko nai ta noilezkoa
da ekonomi oiek dibersifikatzea. Orrela
munduko merkatuaren gora berak obeto
jasango dituzte. Azitzeko baita ere kapitalaren bearrean arkitzen dira transporteak ta bideak ugaritzeko, lantegi ta eskola eta beste ainbeste bearrezko eginkizunetarako.
Orregatik goseagan ekonomiaren aurrerapenerako frenu bat ikusi bear da. Goseak, indar-eza dakarki. Indar gutxiakin
lan gutxiago egiten da. Goseak bearra ta
osasun-eza dakarzki. Jende oiei ez dago
lan geiago egiñ erazterik, osasuntzen ez
badira ta teknika obeak ikasten ez baldin
badituzte. Ori ordea higiene ta eskolaren
berririk ez baldin badute ez dago zuzentzerik. Ekonomian eta gizartean luze begiratzen duten erabakiak artzen ez diran
bitartean jende oiek aziketa asteko dirurik ez dute izango ezta ere diru ori bereganatzerik.
Egia da gosearen problema bakarrik
artu bear ez dala, bañan era guztietara,
problema au bakarrik naiko eragozpen
da ekonomi batentzat.

Ekonomiaren aziketa, bai industriarena bai ekonomiarena, gosearen kontrako
zati garrantzitsuena da. Ortarako merkatuak zabaldu bear dira janarientzat, ta au
janariak ugariago sortuaz bakarrik etorri diteke. Janari oien erosketa erosteko
indar geiago, diru geiago daukanaren aldetik etorriko da.
Esandako guztiagatik gosea urruntxeko
biderik onena ekonomia azitzea dana garbi dago. Zer esan nai dute ekonomizaleak
erri bat erdi azia dagola esatcn dutenean ?
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