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Jostailuak bizitza askorekin
Murriztu, berrerabili, birziklatu



Jolasten Jarraitu nahi dugu!
abentura berriak bizi nahi ditugu eta 

ingurumena zaintzera lagundu
nahi dugu! lagunduko?

Jakin nahi al duzu nola?

zure Jostailuak 
ingurumenarentzat ere PaPer 
garrantzitsu bat Jokatzen du.

Jostailu baten bizitza behar lukeena baino laburragoa 
da: asko ditugu, eta beste berriak izaten jarraitu nahi 
dugu. Horrez gain, badirudi beraienganako interesa 
azkarregi galtzen dugula edo azkar hondatzen zaizki-
gula, konpondu ez dakizkigun elementu teknologikoe-
kin eginak baitaude
Askotan, gordeta gelditzen dira edo zaborrera botatzen 
dira, pilak edo osagai elektronikoak dituztelarik. Haue-
tako jostailu batek arriskutsuak diren elementuak izatea 
posible da.
Zure jostailua eraikitzeko baliabide natural asko erabi-
li dira (ura, petrolioa, metalak, zuhaitzak...) eta lurretik 
ateratako ahalegin hori guztia denbora gehiagoz ba-
liatzen ez jarraitzea tristea da.

• Kadmioa, merkurioa edo 
beruna jostailuek izan dezake-
ten elementu arriskutsuak dira, 

eta tratu egokia izan ezean, in-
gurumenera zabaldu daitezke eta 

lurra, ura, atmosfera kutsatu eta pertsonen 
osasuna, animaliak eta landareak kaltetu dai-
tezke. 

• Bada denbora, elementu arriskutsu hauetako 
batzuk Legez debekatuta zirela, baina, ezin 
dugu ahaztu, egun etxean ditugun jostailu 
asko debekua sartu aurretik eginak direla.

• Zati metalikoak dituzten beste jostailu batzuk, 
bizikletak, patinak edo kotxe txikiak, birzikla-
tuak izan daitezke. Modu honetan, eginak izan 
diren altzairua, kobrea edo aluminioa berriz 
erabilia izanez. 

• Erakunde asko dira jostailuetako elementu 
arriskutsuak ezabatzeko borrokan ari dire-
nak, esaterako Greenpeace.
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kajoi batean utzia 
edo zaborrean botata 

egotea, jostailu 
batentzat ez dago 

gauza aspergarri eta 
tristeagorik.
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Herri hondakinen %5 eta %6 artean 
jostailuak eta tresna elektriko txi-

kiak direla kalkulatzen da. Bai-
na, jostailu elektronikoen %2 
besterik ez da eramaten bir-
ziklatze guneetara.

zure Jostailuaren bizitza 
luzatzea ekologikogoa eta 
solidarioagoa da.

Jo eta Ke 3Rekin!

Hiru Ren araua (reducir, reutilizar, reclicar) jada 
aintzinakoa da, baina oraindik baliagarria eta 
oso praktikoa da. Hondakin gutxiago sortzeko, 
zein ordenetan saiatu behar garen adierazteko 
erabilgarria da.

1. MURRIZTU,
2. BERRERABILI,
3. BIRZIKLATU.

ezagutzen
al ditugu?

eta bat bota aurretik ere Pentsa ezazu...
• berarekin nahikoa jolastu al duzu? (lehen aldian eskuetan izan zenueneko ilusio berdina!)

• bota aurretik, konpontzen edo norbaitek konpon dezan eskatzen saiatu al zara?• ziur zaude anai-arreba, lagun, bizilagun bati ezin diozula eman? 
• beste modu batetara ezin al dezakezu erabili eta beste jostailu edo objektu batean bihurtu?• Jostailu hori emateko edo zuri beste bat eskaintzeko, zure auzoan erakunderen bat ba al dago?

• nire jostailua birzikla al daiteke?

Jostailu bat aukeratu behar baduzu, 

Pentsa ezazu...

• nahikoa ez al dituzu?

• zein materialez egina dago zu
re jostailu 

berria? material hauek, osasuna
 edo 

ingurumenarentzat arriskutsua
k al dira? 

• eta jostailu bat berrerab
iltzen saiatzen bazara?

 

zure lagunekin jostailuak
 truka ditzakezu. Pen

tsa

tzek
o…
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beste haur batzuk zuk Jada nahi 
ez duzun Jostailu horrekin Jolastu 

nahiko lukete eta agian bere familian, 
berri bat ezin diezaiokete erosi.

BERRERABILI

Gauza baten bizitza luza badezakegu hondakinean 
bihur dadin ekidingo dugu. Hori dela eta, jostailu bat 
nahi ez duzunean, pentsatu ea norbaitek nahi duen 
edo gizarte erakunde bati eman diezaiokezun, AERES-
Sen daudenak bezala, beste haur batzuen eskuetan jar 
dezaten.

BERZIKLATU

Zure jostailua apurtu den arren, erabilgarria izan daite-
ke. Jostailu hori material askoz osatuta dago: plastikoa, 
kartoia, ehuna, egurra, metalak, birziklatzeko banatuak 
izan daitezke, hau da, material horiek, beste objektu 
edo gauza batzuk egiteko aprobetxatu daitezke. 

Ondoren agertzen den sinboloak tresna elektriko edo 
elektroniko bat adierazten du eta zaborrera 
bota ordez, garbi gune edo zuzen kudeatu 
dezakeen erakunde batetara era-
matea adierazten digu.

Birziklatutako herri hondakinen 
100 tonagatik, atmosferara bota-
tako CO2 50 tona ezabatuko ge-
nuke.

Hau ondoren aurkezten den aurrezkiari dagokio:

50 tona CO2

10 familien 8 
etxebizitza blokeen 
energia 

zirkulazioan doazen 
12 autoen CO2 
isuria

18 pertsonen 
urteko ur kontsumo 
hurbildua

1.665 giga 
joule energia

1.656 litro ur

ba al zenekien…

MURRIZTU

Hondakin egokia ekoizten ez den hori da, esaera ere 
nahikoa ezaguna da. Zerbait hondakinean amaitzea 
ekidin badezakezu, hobe!, ingurumenean sortzen dituz-
ten arazo guztiak ekidin ahal izango ditugu, horietako 
bat aldaketa klimatikoa izanik.

ez bota zaborrera!
beraiek ez lukete inoiz 

egingo...
eman bizitza 
gehiago zure 

jostailuei!
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Jostailu bat berrerabilia edo birziklatua izan daitekeela ez 
dugu pentsatzen, are gutxiago, trataera berezi bat behar 
duten material arriskutsuak dituztenik. Konponketa txiki 
batekin edo, “aurpegiko garbiketa” bat egite hutsarekin, 
beste haur batzuentzat interesgarriak izan daitezke.

Lehen jostailuak zaborrera botatzen ziren, orain aukera 
hobeago bat dugu:

Bilketa

Gurea den bezalako gizarte erakunde batzuk josta-
iluak jasotzen ditugu. Ikastetxe, parrokia, eduki-ontzi 
edo garbi guneetan jaso daitezke. Zure inguruan lan 
egiten duen gizarte erakundeari edo udaletxeari gal-
detu nora eraman ditzakezun. Erakunde gertuena 
www.aeress.org aurki dezakezu.

Sailkapena eta tratamendua

Bilketa egin ondoren berrerabili daitezkeen josta-
iluak sailkatzen dira. Beharrezkoa bada, garbitu eta 
konpondu egiten dira, beste haurrak prest izateko jos-
tailuekin jolastu ahal izateko.

Jostailu hauek gizarte erakundeen berrera-
biltze guneetan, azoketan edo bigarren es-
kuko dendetan aurkitu ahal izango dituzu.

Berriz erabili ezin daitezkeen jostailuak 
des-kutsatu egiten dira (pilak kendu…) 
eta eginda dauden material desberdi-
nak banatzen dira, ondoren birzikaltzeko 
aukera izateko.

Gizarte erakundeek burutzen dituzten hauetako lan 
asko, laguntza behar duten pertsonek egiten dituzte, 
eta lan hauen bitartez lanbide bat eta bere irtenbidea-
ren hasiera aurkitzen dute.

KUDEAKETA ZIKLOA
NOLA BERRERABILTZEN ETA BIRZIKLATZEN DIRA JOSTAILUAK?

ikusten duzunez… zure Jostailuak bizi luzea 

du!
abantailak:

• baliabide naturalak aurrezten ditugu eta 

hondakinen sorrera ekiditen dugu.

• atmosferaren kutsadura ekiditen dugu eta 

aldaketa klimatikoaren alde egiten dugu.

• familientzako jostailu eskuragarriak 

eskaintzen dira.

• behar duten pertsonentzako 

lana sortzen da.

3rtan izena eman!...ingurune iraunkor eta solidarioago bat lortzea zure eskutan dago!formula iraunkor eta solidarioenarekin Parte hartu

+3r´s=-Co2
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nori eman diezaiokezu zure Jostailua?

Zugandik gertu jostailuak jasotzen ari diren erakunde 
asko daude eta laster gehiago izatea espero dugu. Hu-
rrengo orrialdeko taulan gertuena dagoena bila ezazu.

Gure jostailuek bizitza luzeago bat izan dezaten lagunt-
zeko: Lankidetza, bai jostailuak emanez bai, jostailuak 
hartuz egiten da. Urte osoan zehar, familia eta haur 
ikastetxe asko dira gure jostailuak jasotzen dituztenak.

etorri bisita egitera!

AERESS, Ekonomia Sozial eta Solidarioko Berreskurat-
zaileen Espainiar Elkartea, 1994 urtean sortu zen elkar-
tea da eta egun, espainiar geografia osoan banatuta 
dauden 34 erakundek osatzen dute. Erakunde hauek 
guztiak ezaugarri bat dute: ingurumenaren babesa-
rekin eta gizarte bazterketa arrisku egoeran dauden 
pertsonen gizarteratzearekin –hainbat arrazoi direla 
eta enplegu bat aurkitzeko arazo gehiago dituzte– erla-
zionatutako ekintzetan parte hartzen dute.

2010eko irailean AERESS erabilera publikoa duen 
erakundea izendatua izan da eta urtero kanpo ikuska-
ritzak burutzen ditu.

ZER LORTU NAHI DUGU? NORA IRITSI NAHI DUGU?

Gure helburu ideologikoak gizarte ekonomia solida-
rioaren printzipioekin bat egiten du, “Carta Emprender 
por un Mundo Solidario”an dokumentatua dago:
1. Guztion aukera berdintasunagatik lan egin.
2. Enplegu egonkorra sustatu eta pertsona kaltetuen edo 

prestakuntza baxua duten pertsonen sarrera erraztu. 
3. Ingurumenaren babesa, hondakinen berreskurapen 

eta kudeaketarako zerbitzuak eskaini. 
4. Erakunde barruan eta kanpoan lankidetzan lan egin, 

ez lehiakortasunean. 
5. Komunitatearekiko konpromezua.
6. Irabazi asmoaren gabezia.

NOLA EGITEN DUGU LAN?

AERESS-eko erakundeek beste gauzen berrerabilpena 
eta birziklatzeagatik apustu egiten dute, arropa, altza-
riak edo etxeko-tresna elektrikoak bezala.

Gehiago ezagutzeko: www.aeress.org

 ZEINTZUK GARA?Jostailu berreskuratzaile on bat izateko Jarraibideak:gure kontsumoaren beste alderdi batzuetan bezala, 
ongi dago hiru “r”ak gogoratzea:• murriztu: ez erosi, gure jostailuak egin, tradiziozko jokoak ikasi, osagai arriskutsurik erabiltzen ez dutenak...• berrerabili: konpontzen saiatu, gke, ongintzako azoka, ikastetxe edo/eta ludotekeei eman, modu desberdinean erabili, trukatu...• berziklatu: garbi gune edo gizarte erakunde batetara eramatea, eduki-ontzietan banatzea material bakoitzaren arabera (pilak, kartoiak, plastikoak...)
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 ZEINTZUK GARA? 7

ErakundE biztanlEria

R que R Recuperación y Reciclaje, S.C.L. Albacete
Asociación Proyecto Lázaro Alacant
Riquirraque Emaús Asturias 
Fundació Deixalles Balearrak
Fundació Engrunes Bartzelona
Solidança i Treball, E.I. Bartzelona
GRM, E.I. Burgos
Fundació Tots units Castelló
Asociación Traperos de Emaus Granada Granada
Emaús Gizarte Fundazioa Gipuzkoa
Olberri Koop. Gipuzkoa
Fundación Isonorte Las Palmas
El Trastero, Coop de Iniciativa Social Errioxa
Fundación Cáritas Chavicar Errioxa
Fundación Volem Feina Lleida
Taller Cáritas Mestral Menorca
Asociación Proyecto Abraham Murtzia
Asociación Traperos de Emaús de la Región de Murcia Murtzia
Fundación Traperos de Emaús Navarra Nafarroa
Fundación Ataretaco Tenerifeko Santa Cruz
El Cuc Centre de Recup Coop Valentzia
Emaús Bilbao Bizkaia
Red Social Koopera Bizkaia



T. 902 13 13 60 - www.obrasocialcajamadrid.es
AERESS.
Ekonomia Sozial eta 
Solidarioko Berreskuratzaileen 
Espainiar Elkartea.
C/Eguilaz, 6. Bajo izda.
28010 Madrid
T. 915912336
info@aeress.org
www.aeress.org


