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UTILITARISMOA. 
 

Utilitarismoa Ingalaterran sortu zen XVIII. mendean. Jarrera etiko honen sorreran eragin 
handia izan zuen Ilustrazioak garatu zuen aurrerapenaren idealak. Ideal horrek ekarri zituen 
liberalismo1 politikoa eta liberalismo ekonomikoa, eta horien eskutik utilitarismoaren bi teoria 
nagusiak etorri ziren. 

 
Lehenbizi, gizabanakoari lehentasuna ematen dion utilitarismoa, Jeremy Benthamek 

(1748-1832) bultzatu zuena. Bigarrenik, gizakiak duen dimentsio soziala kontuan hartzen duen 
utilitarismoa, John Stuart Millek egin zituen proposamenetan oinarriturik zegoena. 

 
Utilitaristen iritziz, oro har, zoriontasunak ongizatea esan nahi du. Ongizatearen estatuan, 

gizabanakoak eta gizarte osoak beren oinarrizko beharrizanak aseturik izan behar dituzte: 
osasuna, hezkuntza, etxebizitza,... Pentsamendu liberalaren helburua bizi-maila hobetzeko eta 
zoriontasuna lortzeko behar diren ondasunak ekoiztea da. Moralari dagokionez, gizakiak 
zoriontasuna iristeko baliagarria den guztia lortu behar du. 
 
 
Gizabanakoaren utilitarismoa: Jeremy Bentham. 
 

Jeremy Benthamek irizpide politiko nahiz moralak ezarri nahi ditu. Proposamen 
politikoak egiterakoan, kontuan hartzen du interes publikoaren eta interes pribatuaren arteko 
tirabira. Tirabira hori etikan ere gertatzen da: Nire zorionari uko egin behar diot besteen 
onerako? 
  
 Bere ideia nagusia zera da: gure ekintzak baloratzeko kontuan hartu behar dugun 
gauza bakarra zera da: jakitea ea ekintza horiek ekar ditzaketen ondorioak atsegingarriak ala 
mingarriak diren. 

 
 Gizakiaren izatea azaltzerakoan Benthamek dio gizakia minaren eta plazerraren menpe 

dagoela. Horren ondorioz, gizakiok egin dezakegun gauza bakarra plazerra lortu nahian 
bizitzea eta oinazeari ihes egitea da. 
  
 Baina, horrelako planteamenduak egoismora eta gure zoriona besterik ez bilatzera 
eraman gaitzake? 
 
 Egoismoa saihesteko, Benthamek zorionaren printzipioa proposatzen du: Ziurtatu behar 
da ahalik zorion handiena ahalik eta gizabanako gehienentzat. Horrez gain, moralki jokatzea ez 
da bat-batekotasunaz jokatzea. Zerbait egin baino lehen kalkulu bat egin behar dugu gure 
jokabideak zenbateko plazerra eta zenbateko oinazea ekar dezakeen ikusteko. Erabaki 
zuzenak izango dira, hau da, moralaren ikuspegitik onartzekoak, ahalik eta plazer handiena eta 
ahalik eta oinaze gutxiena ekarri behar dutenak. Hori izan behar du irizpide etiko nagusiak. 
 
 Baina zer egin behar dugu gure aurrean hiru edo lau jokabide baditugu. Nola egin 
horrelako kalkulua, aukera bakoitzak bere plazer eta oinazeak ekarri ahal dituela kontuan 
izanik? Horretarako kalkulagailua berezi bat beharko genuke gerta daitezkeen ondorio guztiak 
baloratzeko, eta orain arte inork ez du horrelakorik asmatu. 
 
 

                                                
1 LIBERALISMOA: Estatuak duen boterearen aurrean gizakiaren askatasun politiko eta ekonomikoa 
defendatzen duen ideologia politiko eta filosofikoa. 



ASKATASUNA BHI  2009-2010 
FILOSOFIA DEPARTAMENTUA 
HEZKUNTZA ETIKO-ZIBIKOA 
 
 
 

 
 
John Stuart Mill: Utilitarismo soziala. 
 
 J. Stuart Millen aita Benthamen laguntzailea izana zen eta horren ideia politiko eta 
moralak onartuak zituen. Horregatik J. Stuart Millek jaso zuen heziketa Benthamen ideia 
utilitaristetan oinarriturik egon zen. Hala ere, Stuart Milll Benthamen ideia nagusietatik aldendu 
zen, horrek zuen ikuspegi indibidualista onartzen ez baitzuen. 
 

Moralari dagokionez, Millek ez zuen onartu plazerren gainean balorazio kuantitatiboa 
egin zitekeela. Bere ustez, plazerren balioa zein den esaterakoan nolakotasunari eta ez 
zenbatekotasunari erreparatu behar diogu. Horregatik Millek goi-mailako plazerrak eta behe-
mailako plazerrak bereizi zituen. 

 
Stuart Millen ustez, gizarteak lehentasuna du eta ez gizabanakoak. Kontua ez da ahalik 

eta pertsona gehienentzat zoriona bilatzea, hori lortzean nire zoriona ziurtatzen dudalako; giza 
espeziearen zoriona bilatu behar dugu, besterik ez. 

 
 
UTILITARISMOARI EGIN ZAIZKION KRITIKAK: 
 

- Utilitarismoak dituen ezaugarri nagusiak ikusi ondoren, beharrezkoa da teoria 
hedonistek utilitarismoan izan duten eragina ikustea, askotan utilitarismoari 
hedonismo soziala deitu izan baitzaio. Epikurearrek bezala, utilitarismo soziala 
aldarrikatzen dutenek pentsatzen dute gizakiak zerbait egitera bultzatzen dituena 
plazerra bilatzea dela, baina ez edozein plazer, goreneko plazerrak baizik, hala nola 
plazer intelektualak eta plazer sozialak, plazer partikularrak baino goragokoak 
direnak. Gaur egun, askoren ustez, utilitarismoa izan da gizarte hedonista eta 
kontsumista bultzatu duena.  

- Hedonista izatea plazerra ematen duen guztia kontsumitzea dela pentsatzea ez 
litzateke moralki onartzekoa izango benetako utilitarista baten ustez, hori pentsatzea 
utilitarista batek defendatzen duenaren kontra dagoelako: utilitarista batek bilatu 
behar duelako ahalik eta pertsona gehienek posiblea den ongizate eta zoriontasun 
handiena lortzea. 

- Utilitarismoari egin zaion beste kritika gogor bat hauxe izan da: ekintza batek ekar 
ditzakeen ondorioak kalkulatzea oso zaila da, eta, are gehiago, ondorio horiek 
atsegingarriak ala mingarriak diren kalkulatzea. 

 


