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Beste animaliei buruz kazetaritza lan etikoa
egiteko gomendioak

Gaur egun jada ezin dugu defendatu gizakion interesak beste espezietako
animalien interesen gainetik direla. Gizateriaren moralaren garapenaren gako
nagusietako bat da animalien sufrimenduak axola duela onartzea, bai eta
aintzat hartzea ere norbanako baten interesa ezin dela bazter utzi, bakarrik
beste espezie batekoa delako. Oro har onartutako filosofiaren ideia bat da
beste animaliek begirune etikoa merezi dutela berezko interesak dituztelako;
ideia horrekin bat egin du zientziak ere; Charles Darwinek egin zuen; duela
gutxiago ere, ideia hori modu sendo batean nabarmendu dute
neurozientziaren, eboluzioaren biologiaren edo etologiaren eta animalien
kognizioaren esparruetatik ere –berretsi dute beste animaliek ere sentitzen
dutela min fisikoa eta psikologikoa, eta badituztela emozioak eta
sentimenduak-. 2012an, zientzialari talde zabal batek kontzientziari buruzko
Cambridgeko Adierazpena sinatu zuen; agiri horretan onartu zuten gizaki ez
diren animalia gehienek kontzientzia badutela. Bestalde, 2009an, Lisboako
Tratatuak gizaki ez diren animalien sufrimenduak arlo juridikoan duen
garrantzia onartu zuen, eta Europako legedia osatzeko gako bilakatu zen.
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Gomendioen helburua:
a. Beste espezietako norbanakoenganako errespetuak gora egitea, berrietan modu
zehatz, objektibo eta bidezko batean ager daitezen.
b. Baztertzea gizaki / ez gizaki dualismo faltsua, eta ikuspuntu inklusiboak bultzatzea:
• Aniztasun inklusiboa, aukera emanen diguna errealitatea adierazteko
menpekotasunekoa (gizakien hierarkia beste animaliengana) ez den esparru
batean; alderantziz, sentitzeko gai diren norbanako guztiak begirune moralaren
esparruan barneratuta, espeziea, etnia, kultura, jatorria kontuan hartu gabe.
• Justizia sozial inklusiboa, aukera emanen diguna errealitatea adierazteko
errespetuzko eta elkartasunezko esparru batean, espeziearen araberako
bazterketa bazter utzita (gizakien eta beste animalien interesek eta eskubideek
ez dute elkar bazter uzten).
c. Espezismoaren botere harremanak agerian uztea (harreman horiek beste espezien
gaineko zapaltze harremanak legitimatzen dituzte, ustez gizakia nagusi delako);
botere harreman horiek, haien egituragatik, jada borrokatzen ari garen beste
zapalketen antzekoak dira (matxismoa, arrazakeria, klasismoa, homofobia,
kulturaren araberako bazterketa, dibertsitate funtzionala dutenen bazterketa, e.a).
d.

Interes publikoaren eta garapen sozialaren alde lan egitea, planetan indarkeriak
behera egin dezan. Sufrimenduaren aurrean ezin dugu neutral izan.
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Gomendioak
1. Beste espezietako norbanakoen bizitzari buruzko kazetaritza
lanak ohiko bilakatzea (ez daitezela noizbehinkako lanak izan,
edo testuinguru negatiboetan egindakoak).
2. Ikuspuntu antropozentrikoak saihestea, gizaki ez diren animaliak
iturri gisa baliatuz.
3. Gizaki ez diren animalien defentsarako erakundeen berri ematea.
4. Hizkuntza egokia erabiltzea (neutroa eta objektiboa).
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1. Beste espezietako norbanakoen bizitzari buruzko
kazetaritza lanak ohiko bihurtzea (ez daitezela
noizbehinkakoak izan, testuinguru negatiboetan eginak)
Gizaki ez diren animaliak bigarren maila batean agertzen ohi dira berrietan, gure
intereseren eta beharren arabera. Egoera horri aurre egiteko ondokoa egin dezakegu:
1.1. Denbora eta espazioa eskaini gizakien eta beste animalien arteko harremanei
buruzko kazetaritza lanei, eta lan horiek ohiko bilakatu (horri buruzko berriak sortu, beste
espezietako animaliek interesa eta arreta merezi dutelako ideia zabaltzeko).
1.2. Gizaki ez diren animalien ikuspuntua onartu eta barneratu haiei buruzko istorioetan
(istripuak, gerrak, krimenak, elikadura, energia, politika, zientzia, bizitza estiloak). Hau
da, bakarrik gizakien eta gizakiei mesede egiten dien ikuspuntua barneratzeari utzi.
1.3. Ikertu beste animalien esplotazioa egungo gizartean, bai eta erabilera horrek dituen
ondorioak, batez ere legezko eta ohiko diren jarduerek eragiten dizkien sufrimendu
psikologiko eta fisiko guztia (esplotazioa haztegietan, ehiza, esperimentazioa edo
zoologiko eta zirkuetan ixtea, e.a.); ikertu, halaber, legez kanpokoak diren jarduerak
(desagertzeko arriskuan diren espezien ehiza, legez kanpoko borrokak, erlijio erritoak,
e.a.). Ikerketa horiek ikuspuntu etiko batetik planteatu: geure buruari galdetu benetan
beharrezkoa ote den beste animaliak erabiltzen ditugun bezala erabiltzea, eta ea hori
egiteko eskubidea dugun. Ikertu, gainera, zein neurritan diren benetakoak eta
bideragarriak ‘errukitsuagotzat’ jotzen diren jarduerak.
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2. Ikuspuntu antropozentrikoak saihestea, gizaki ez diren
animaliak iturri gisa baliatuz
Gizakiek kontsumitzen dituzte berriak, eta, ondorioz, istorioek gure espeziearen interesei
ematen ohi diete lehentasuna. Ikuspuntu antropozentriko hori saihesteko (arrazarekin
lotutako aurreiritziak edo aurreiritzi sexistak saihestu behar diren bezala) ondokoa
gomendatzen dugu:
2.1. Istorioetan agertzen diren beste animalien interesak identifikatu eta onartu (lotura
izan dezakete beren habitatarekin, lurraldearekin, elikadurarekin, segurtasunarekin, bai
eta minik, sufrimendurik edo antsietaterik ez sentitzeko interesarekin ere).
2.2. Sentitzeko gai diren norbanakotzat agertu beste animaliak (haiekin partekatzen dugu
planeta) eta gizakiak ardatz dituzten ikuspuntuak saihestu. Beharrezkoa da espezien
inguruko estereotipoak bazter uztea: ez definitu erabiltzen ditugun moduaren arabera
(elikagai, maskota, harrapakin, larru edo jostailu gisa), ezta metonimiak erabilita ere
(abelburu, esne-behi, oilo errule, e.a). Direnagatik definitu behar ditugu (norbanakoak,
beren haragiagatik, azalagatik, fluidoengatik esplotatzen dituzten izakiak).
2.3. Espazioa eta denbora baliatu gizakien eta planetako sentitzeko gai diren beste
izakien arteko harreman konplexuak jorratzeko. Zalantzan jarri behar ditugu espezie
batzuk beste batzuen gainetik jartzen dituzten justifikaziorik gabeko aurreiritzi kulturalak
(aurreiritzi bat da izurdeak arrainen gainetik jartzea, zaldiak behien gainetik, txakurrak
otsoen gainetik, urretxindorrak oiloen gainetik, ornodunak ornogabeen gainetik, e.a.)
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2.4. Agertu (ahal dela ikus-entzunezko euskarrien bidez) animalien arteko komunikazio
moduak, berdin aske eta itxita bizi direnean, animalion adierazteko moduen berri
izan dezagun, eta ikusleak informazio horrekin hazteko.
2.5. Beste ezpezien komunikazio modua interpretatu agerikoa denean (poza, jakin-mina,
tristura, haserrea, maitasuna, jolasteko gogoa, e.a). Zenbaitetan beharrezkoa izan
daiteke profesionalekin kontsultatzea, ñabardurak antropozentrikoa ez den ikuspuntu
batetik interpretatu ahal izateko.
2.6. Bermatu aipatutako iturrien artean badirela beti, modu orekatu batean, beste
animalien interesen eta ikuspuntuen berri emanen duten ahotsak. Izan daitezke
biologoak, etologoak, albaitariak, ekintzaileak, animalien aldeko abokatuak, haiek
zaintzen eta haiekin bizi diren gizakiak, pertsona beganoak (hau da, arrazoi
etikoengatik animaliengandik eratorritako produktuak erabiltzen ez dituztenak), eta
abar. Baieztatu ahots horiek independenteak direla, eta ez dutela lan egiten,
zuzenean edo zeharka, beste animaliak esplotatzen dituzten industrientzat.
2.7. Saihestu beste animaliak modu negatiboan adierazten dituzten hitzartze arbitrarioak
erabiltzea haiek definitzeko, adibidez, ‘espezie inbaditzaile’, ‘erasokor’, ‘zikin’,
‘gogaikarri’, eta abar.
2.8. Animaliak beren berezko eremuetan eta aske agertzen dituzten irudiak erakutsi
beti, beren habitatetan, informazioa itxita diren animaliei buruzkoa denean izan ezik.
2.9 Ez idealizatu basa bizitza, eta ez ospatu prozesu naturalak animalien heriotza eta
sufrimendua eragiten dutenean.

8

3. Gizaki ez diren animalien defentsarako erakundeen
berri ematea
Ikuspuntu guztien berri emanen dugula eta justizia bermatzeko, gomendatzen dugu:
3.1. Gobernuetako eta industriaren arloko iturrien eta ekintzaileen esparruko iturrien
arteko oreka bilatzea, beste animaliei buruzko gai guztietan. Beste animaliei buruzko
gaiei ezin diegu ikuspuntu ekonomiko hutsetik eutsi; ezin diegu ikuspuntu arautzaile
batetik eutsi, edo jendea kutsatzeko ikuspuntuetatik; haiek defendatzeko lan egiten
duten taldeen ikuspuntutik ere eutsi behar diegu.
3.2. Ez ematea bakarrik gizaki ez diren animalien alde ari diren talde horien berri
protesta egiten dutenean edo haztegietako animaliak askatzen dituztenean. Testuinguru
osoa eman behar da, eta talde horien ibilbide osoa azaldu, hain ikusgarriak ez diren
kanpainei buruzko informazioa ere zabalduz. Helburua da egiten dutenaren muinaren
berri ematea, ez bakarrik ikuskizun bilakatzen denaren berri.
3.3. Prest egotea beste animalien errealitatea eta haiekin dugun harremana azaltzen
duten irudiak erakusteko, bai eta baimenik gabe lortutako irudiak direnean ere, beren
egiazkotasuna baieztatuta badago. Prest egotea, halaber, beste hainbat kasutan, irudi
horiek lortzeko. Horrek gizartean eztabaida sortzeko bidea ematen du. Herritarrek
badute errealitate hori ezagutzeko eskubidea.
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3.4. Saiatu ez nahasten erakunde ekologistak (espeziei eta ekosistemei eusteko egiten
dute lan)
eta gizaki ez diren animalien aldeko erakundeak (norbanakoen
sufrimendua hartzen dute oinarri, ekosistemen eta espezien barruan).
3.5. Saiatu ez nahasten animalien ongizaterako elkarteak (horiek ez dute animalien
esplotazioaren aurka egiten; esplotazio esparru horretan animalien “ongizateak”
gora egitea eskatzen dute) eta elkarte abolizionistak (horiek animalien eskubideen
alde egiten dute lan, eta esplotazioa bertan behera uztea eskatzen dute).
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4. Hizkuntza egokia erabiltzea (neutroa eta objektiboa)
Hizkuntzaren bidez hainbat gizaki iraintzen eta gutxiesten ahal ditugu, besteak beste
arrazarekin, sexuarekin edo sexu orientazioarekin lotutako arrazoiengatik. Modu berean,
hizkuntza espezista ere bada modu bat aurreiritzi antropozentrikoa sendotzeko,
zabaltzeko eta betikotzeko. Hori gertatzen da hierarkia ezartzen duen dikotomia
faltsuaren alde egiten dugunean gizakien eta gizaki ez direnen artean, eta gizakia
ezartzen dugunean beste animaliengandik bereiztuta eta haien gainetik dagoen dimentsio
batean. Beste animalien erabilera justifikatzea bilatzen dugu horrela. Hizkuntza hori
saihesteko gomendatzen dugu:
4.1. Terminologia ahalik eta zehatzena erabiltzen saiatzea. Argi utzi animalia hitzak zer
adierazten duen eta erabili gizaki ez diren animaliak, beste animaliak, beste espezieak
gisako esamoldeak. Helburua da inklusibo izatea eta gizakiak ere animaliatzat onartzea.
Zehaztasunez jokatu behar dugu, halaber, animalien kategoriaz ari garenean. Adibidez:
etxaldeetan esplotatutako animaliak, aske bizi diren animaliak, gizaki ez diren primateak,
uretako animaliak, desagertzeko arriskuan diren animaliak.
4.2. Animaliei buruz ari garenean, gauza ez bihurtzea. Saiatu behar dugu ez erabiltzen
beste animaliak sentitzeko gaitasuna eta kontzientzia duten norbanakotzat hartzea
zailtzen duten esamoldeak: saihestu, adibidez, ‘harrapaketa’, ‘unitate’, ‘abelburu’,
‘material genetiko’, ‘ale’ gisako esamoldeak.
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4.3. Eufemismoak eta metaforak saihestea (gerrari edo ehizari buruzkoak, eta abar.) eta
objektibotasuna bilatzea. Ez dugu esaten pertsona bat ‘ezindua’ dela, ‘ezintasun bat
duela’ baizik. Pertsona bat ‘esklabotzat dutela’ esaten dugu, ez pertsona hori ‘esklabo’
dela. Gisa berean, industriak erabiltzen dituen eufemismoak bazter utzi behar ditugu.
Adibidez, esan behar dugu beste animaliak esplotatuta daudela, erabiltzen ditugula,
eta abar; animalia batek itxita duten esparrutik ihes egiten duenean eta gizakiek
hiltzen dutenean, ez dugu animalia hori kriminalizatu behar, ez dugu esan behar ‘bota’
dutela edo ‘sakrifikatu’ dutela (ihes egin duen animaliak ez du krimenik egin, eta ez
zuen baimena eman hil zezaten; tiroz hil egin dute, egia esanda).
4.4. Neutralitate faltsua bazter uztea. Gizakiok hamaika modutara eta krudeltasunez
milioika animalia erabiltzen ditugu; gure mesederako esplotatzen ditugu, beren
habitata suntsitzen dugu, gu dibertitzeko erabiltzen ditugu edo esperimentuak egiten
ditugu haiekin gure osasunaren alde, edo, kasu gehienetan, askoz ere arrazoi
hutsalengatik (garbitzeko produktuak, kosmetikoak, jostailuak, e.a.). Sekulako mina
eta sufrimendua eragiten diegu. Kontua da espezie batek beste espezietako
norbanakoak bere mesederako erabiltzen dituela. Botere desoreka garbia dago
gizakien eta beste espezien artean; gizakien esku dago indarrez jokatzeko aukera, eta
beste espeziek ezin diote aurre egin. Egoera horretan neutral izatea etikoa ote den
hausnartu behar dute kazetariek.
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