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Donostiako Udalak eta Cristina Enea Fundazioak, klima-aldaketaren 
aurkako konpromisoen esparruan, denbora asko daramate berotze glo-
balari eta udalerrian egin daitezkeen ekintzei buruzko hausnarketa- eta 
komunikazio-ekimenak garatzen. Donostiako iraunkortasunaren aldeko 
plangintza- eta ekintza-ibilbide luzean sartzen da udal-ekintza klima-
tikoa. Helburu nagusia da biztanleen bizi-kalitatea hobetzea eta nazio-
arteko foroetan hartutako konpromisoak betetzea, aztarna ekologikoa 
murrizteko eta hiria klima-aldaketaren ondorioetarako egokitzeko.

Badakigu klima-aldaketarako hobeto prestatuta dagoen eta, aldi berean, 
baliabideen eta energiaren eskaera eta kontsumoa murrizten duen hiri 
baterako trantsizioak erakundeen eta, oro har, biztanleriaren arteko uler-
mena, akordioak eta ekintza koordinatuak eskatzen dituela. Klimaren 
aldeko biztanleria aktiboa da hiriko trantsizio ekosozialean egin nahi den 
edozein ekintzaren arrakastaren berme onena.

Hamarkada bat baino gehiago darama hiriak emisioak neurtzen, eta, ne-
gutegi-efektuko emisioak murrizteaz gain, hiri jasangarriagoa, osasun-
garriagoa eta Klima Aldaketaren inpaktuetarako prestatuagoa lortzeko 
neurriak ezartzeko programak planifikatzen eta garatzen dihardu. Proze-
su hori Udalaren eta hiriko gizarte-, ekonomia-, hezkuntza- eta zientzia 

-eragileen artean ikuspuntua eta jarduerak partekatuz egiten ari da.

Erreferentzia gisa Parisko 2015eko abenduko Hitzarmen historikoa 
hartzen badugu, non 195 herrialdek hitzarmen globala lortu baitzuten 
berotegi-efektuko emisioak murrizteko, Udalak hainbat topaketa bultza-
tu ditu udal-teknikarien eta eragile sozioekonomikoen artean, hurren-
go hamarkadetarako hiria prestatzeko erronkak, helburuak eta ekintzak 
identifikatzeko. Prozesu hori guztia Klima DSS 2050 Planean gauzatu zen. 
(http://bit.ly/38j0Cb7)

Gazteen eginkizuna ez da habitat jasangarriagoaren aldeko konpromi-
so- eta ekintza-gogoetetatik kanpo geratu. Alde horretatik, eskola-ko-
munitateak, Eskola Agenda 21en bidez (http://bit.ly/2TmIvwF), presta-
kuntza-lan handia eta luzea egiten dihardu, ikastetxeetako eta bizi diren 
inguruneko ingurumen-jasangarritasunaren alde. Milaka haur, nerabe 
eta gazte dira, modu batera edo bestera, urtero ingurumenarekin eta 
iraunkortasunarekin lotutako jarduerak egiten dituztenak; ikastetxea-
ren ingurumena eraldatzeko ekimen zehatzak proposatzen dituzte, eta, 

http://bit.ly/38j0Cb7
http://bit.ly/2TmIvwF
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amaiera gisa, ikasturte bakoitzean Donostia hiri iraunkorragoa bihurt-
zeko egindako lanaren emaitzak Udal Foro batean aurkezten dituzte.

Eta herritarrek ingurumenaren eta klimaren aurkako borrokan parte har 
dezaten, interesgarritzat jotzen dugu, halaber, EHUn egindako klima-al-
daketari buruzko belaunaldien arteko topaketa; unibertsitateko eta irakas-
kuntza ertaineko gazteek parte-hartze aktiboa izan zuten bertan.(http://
bit.ly/2TCLlwv).

Unibertsitatean ere klimaren inguruko sentsibilizaziorako eta aktibazio-
rako beste jarduera batzuk egiten dira. Horren adibide da Campus Bizia 
Lab Programa (http://bit.ly/39pA3T1). Ekimen horren bidez, irakasleen, 
ikasleen eta administrazioko eta zerbitzuetako langileen arteko lankide-
tza-prozesua bultzatu nahi da, Unibertsitatearen barruan iraunkortasu-
naren aldeko erronkei erantzuteko. Edo badira, halaber, izaera eraldatzai-
lea duten prestakuntza-proiektuak, gizarte-kolektiboek bultzatuak, hala 
nola, Calcuta Ondoan-ek antolatutako Azken deia: Bizitzaren iraunkor-
tasunerako premiazko ekintzak ikastaroa (http://bit.ly/38mnaaQ). Azken 
moduluan jarduera-proposamen bat egin zen, hainbat eremutan, uniber-
tsitate iraunkorragoa lortzeko. Lan-material hori Campuseko Errektoreor-
detzari aurkeztu zitzaion gero.

Tokiko jarduera hori testuinguru globalean garatzen ari zen, eta testuin-
guru horretan klima-aldaketak arreta soziala eta politikoa jasotzen zuen. 
Hala, gertaera anekdotikoa izan zitekeena, hau da, 15 urteko nerabe bat, 
Greta Thunberg, 2018ko abuztuko ostiral batean krisialdi klimatikoa-
ren inguruko ekintza-falta salatzeko Suediako parlamentuaren aurrean 
esertzea, fenomeno biral bilakatu zen hilabete gutxitan #FridaysForFu-
ture traolarekin. Denbora gutxian, mundu osoan agertu zen, baita gure 
hirian ere, Klima Aldaketaren aurkako borrokan jarduera aktiboagoa eta 
sendoagoa eskatzen duen gazte-mugimendua (http://juventudxclima.
es/). Gazteek ondare duina eskatu eta exijitzen digute, bizitza duina 
izateko. Gazte-sektore aktiboak dira, atzamarra zaurian sartzen dute eta 
neurri zehatzak eta sendoak exijitzen dituzte, planetaren degradazioa 
eta baliabideen agortzea geldiarazteko. 

http://bit.ly/2TCLlwv
http://bit.ly/2TCLlwv
http://bit.ly/39pA3T1
http://bit.ly/38mnaaQ
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Gure planetako klima defendatzeko lehen ikasle-greba 2019ko martxoa-
ren 15ean egin zen ehunka hiritan, eta mundu osoko milaka ikasle mo-
bilizatu zituen. Aurrekaririk gabeko fenomeno soziala ikusgai jarri zuen. 
Hilabete horretan bertan, hain zuzen, Cristina Enea Fundazioak, Udala-
ren laguntzarekin eta Europako Batzordearekin koordinatuta, gazteen ar-
teko bilera antolatu zuen, ingurumenari eta Europako politikei buruz hitz 
egin eta sentimenduak eta ideiak partekatzeko, eta haien proposamenak 
2021-2030 aldirako Ingurumenari buruzko Europako Ekintza Programa 
prestatzen ari diren Europako agintariei helarazteko. Egun horretan ber-
tan, Donostia, Bilbo, Madril eta Bruselako klimaren aldeko ekintzaile 
gazteen topaketa ere egin zen (https://www.youtube.com/watch?v=uAEf-
GcrZ0s4&feature=youtu.be).

Apunte Koaderno honetan, topaketara joan zirenek adierazitako ideia 
nagusiak bildu ditugu. Jesús Alquézar Sabadiek, Europako Batzordeko 
Ingurumen Zuzendaritza Nagusiko teknikariak, idatzi zuen materiala. 
Berak dinamizatu zuen topaketa, eta eskerrak eman nahi dizkiogu egin-
dako ahaleginagatik eta berarekin doan grinagatik, baita haren profesio-
naltasunagatik eta ezagutzagatik ere.

Gazteek klima-aldaketaren aurka egiten duten mugimendu global horrek 
orain arte erakutsitako bultzadari eustea lortuko duen jakitea galdera 
irekia da. Sinetsita gaude, ordea, hirietan eta, beraz, planetan bidezko 
trantsizio ekologikorako paradigma aldatzeko palankak azkartuko dituz-
ten alternatibak eraikitzen ari direla gazte horiek.

Josu Benaito Villagarcía
Osasun eta Ingurumen zuzendaria. Donostiako Udala.

Manu González Baragaña 
Iraunkortasunaren Behatokiko zuzendari teknikoa. Cristina Enea Fundazioa

https://www.youtube.com/watch?v=uAEfGcrZ0s4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uAEfGcrZ0s4&feature=youtu.be
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CitizENV  
Donostian

2019ko martxoaren 27an, CitizENV proiektuaren saio bat egin zen Do-
nostiako San Telmo Museoan: Ingurumenari buruzko elkarrizketa herri-
tarrak, Europako Batzordeak eta Cristina Enea Fundazioak elkarlanean 
eta Donostiako Udalaren laguntzarekin antolatua.

CitizENV Europako Batzordearen Ingurumen Zuzendaritza Nagusiaren 
proiektu bat da, eta gazteen eta batzordeko teknikari baten arteko elkarri-
zketa sustatzea du helburu. 2019ko urtarrilaren eta maiatzaren artean 
egin ziren elkarrizketa horiek, Europako hainbat hiritan, eta Europako 
15 herrialdetako 500 gazte inguruk aukera izan zuten ingurumenari bu-
ruz zituzten kezkak, sentimenduak eta ideiak partekatzeko eta gai horiei 
buruzko Europako politikei buruz hitz egiteko. Tailerren bidez egin ziren 
elkarrizketak, eta 18 eta 25 urte arteko 25 lagun inguruk hartu zuten 
parte. Hain zuzen, 2021-2030eko epealdirako Ingurumenari buruzko 
Europar Ekintza Programa prestatzeko erabiliko dira elkarrizketa horiek.

CitizENV proiektua eta Donostian antolatutako tailerra ingurumenaren 
ikuspegitik oso garrantzitsua den une historiko batean egin dira. Klima 
Aldaketari buruzko Adituen Gobernuarteko Taldearen (IPPC, ingelesezko 
siglak erabiliz) eta Biodibertsitatearen eta Zerbitzu Ekosistemikoen Go-
bernuarteko Plataformaren (IPBES) txostenek erakutsi digute zenbatera-
inokoa den klima- eta ingurumen-krisia eta zer ondorio dituen, eta ohar-
tarazi digute beharrezkoa dela berehalako eta errotiko ekintzak martxan 
jartzea. Europako herritarrek oso ondo dakite zein diren erronka horiek. 
Berriki egindako Eurobarometro baten arabera, Europako herritarren 
% 93k uste du klima-aldaketaren arazoa «arazo serioa»1 dela. Inguru-
men-arazoei nahiz hondakinei buruz edo airearen edo uraren kalitateari  
 
 
 
 

1. 490, 2019 Europarometro Berezia. 



CitizENV  |  7

buruz Europan egindako beste inkesta batzuek ere antzeko emaitzak 
eman dituzte2.

Kontzientzia-hartze horren ondorioz −batez ere, jende gaztearen artean− 
aurrekaririk gabeko gizarte-mobilizazioa ari da ehuntzen, klima-aldake-
taren aurka ekintza irmoak eta berehalakoak eskatzen dituena, Greta 
Thunberg-en ereduari jarraituz. Fridays For Future (FFF) eta Klimaren 
aldeko Gazteriaren gisako markak erabiliz, zabalkunde ikaragarria izan 
du mugimenduak sare sozialetan. Aipaturiko tailerra bera 2019ko mar-
txoaren 15ean egin zen, klima-aldaketaren aurkako gazteen mugimen-
dua puri-purian zegoela, klima-aldaketaren aurkako mundu mailako 
lehenengo grebatik egun gutxira. Herritarrek hartua dute kontzientzia, 
baita konpromisoa ere.

Cristina Enea Fundazioak profil oso desberdinetako 20 gazte gonbidatu 
zituen (13 neska eta 7 mutil): bigarren hezkuntzako ikasleak, unibertsi-
tateko ikasleak, baita dagoeneko lanean dauden batzuk ere. Ingurume-
naren aldeko konpromisoa zen parte-hartzaile guztiek zuten ezaugarri 
nagusia (aipaturiko taldean zeuden, FFFk bultzatuta, Donostian, Bilbon 
eta Madrilen −besteak beste− klima-aldaketaren aurka antolatutako 
martxen antolatzaileak ere). Gazte horientzat, herritarrekin egindako el-
karrizketa horietan parte hartzea beste aukera bat zen ingurumenari bu-
ruzko informazio gehiago eskuratzeko, antzeko kezkak dituzten gazteak 
ezagutzeko, mobilizatzeko gaitasuna areagotzeko, haien ahotsa tokiko 
agintarien eta agintari europarren aurrean altxatzeko −nahiz eta aitortu 
zuten, alde horretatik, ez zutela itxaropen handirik… − eta haien bizi- 
ohiturak aldatuz joateko. Informazio gehiago lortzea eta mobilizazio han-
diagoa lortzeko sareak sortzea. Horiek ziren, beraz, motibazio nagusiak.

2.  Adibidez, 2017an, Europako herritarren % 94k zioen ingurumena babestea garran-

tzitsua zela beraientzat, pertsonalki. Horietatik % 56rentzat, oso garrantzitsua zen. 

Europarren % 81en ustez, ingurumen-arazoek eragin zuzena zuten haien eguneroko 

bizitzetan eta osasunean. Aldiz, % 17a ez zegoen ados horrekin (468, 2017 Eurobaro-

metro Berezia).
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EtorkizunEko ikuspEgia

Tailerrean parte hartu zutenek oso ezkor hitz egin zuten etorkizunari bu-
ruz: «Beldur naiz. Iruditzen zait, 2030erako, gaur egun ohikoak diren 
gauza asko desagertu egingo direla. Espezieak eta gizakia bera desa-
gertzeak beldurtzen nau gehien»… «Ez dut bizi nahi bizitzarik gabeko 
planeta batean». Batzuek uste dute muturreko gertakariak izango direla 
«astez aste», hiri eta eskualde osoak suntsituko dituztenak, gerrak eta 
errefuxiatu-krisiak sortuko dituztenak eta gero eta kutsadura handiagoa 
eta osasunean eta oinarrizko produktuen hornikuntzan ondorio larriak 
eragingo dituztenak.

Eta, aldi berean, kezkatuta agertu ziren ziurgabetasunagatik eta deso-
reka gero eta handiagoengatik. Parte-hartzaileen ustez, etorkizunean, 
jende aberatsak kontrolatuko du planeta eta «geratzen diren baliabide 
urriak». Bitartean, garapen bidean dauden herrialdeek lehenengo mun-
duko kontsumo- eta ekoizpen-moduen −geure kontsumo-eta ekoizpen-
moduen− ondorioak jasaten dituzte.

Hortaz, esan daiteke parte-hartzaileen larritasun existentzialak bi osagai 
dituela: bata pertsonala −klimaren eta ingurumenaren krisiak haiengan, 
haien egunerokotasunean, izan ditzakeen ondorioekiko beldurra− eta 
bestea solidarioa −horrek dakarren desoreka eta bidegabekeria, nahiz 
eta beste pertsona batzuengan izan eraginik handiena−.

Hala eta guztiz ere, batzuek adierazi zuten oraindik ere badutela itxa-
ropen izpi bat. Uste dute ari direla aurrerapenak egiten: hiri berdeak 
eguzki-panelekin, ekonomia zirkularrarekin funtzionatzen duten auzo be-
regainak, auto gutxiago eta bizikletan edo garraio publikoan oinarrituriko 
mugikortasun handiagoa dutenak, etab. Parte-hartzaileen ustez, neurri 
sendoak hartzeko borondatea badago, errotik hobetu daiteke egoera, eta 
negozio-aukerak eta bizi-estilo berriak sor daitezke. Baina, horretarako, 
bi arazo daude: denbora (urria) eta ekiteko benetako borondatea. «Itxu-
rakeria handia dago» (“greenwashing”). Adibidez, hainbat kanpaina egi-
ten dira “berde” itxurak emanez, baina ez dira joaten arazoen muinera.
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Europako hirietan egindako elkarrizketa gehienetan agertu da ezkortasu-
naren eta itxaropenaren arteko dikotomia hori. Hala eta guztiz ere, beste 
elkarrizketa batzuetan parte hartu zutenek baikortzat hartzen zuten he-
rritarren eta arduradun politikoen edo erakundeetan ardura dutenen ar-
teko lankidetza areagotzea iraunkortasunaren alde. Dena den, inork ere 
ez zuen halako hausnarketarik egin ez Donostian ez Salamancan −han 
antolatu zen Espainian egindako beste tailerra−.

ingurumEnari buruzko komunikazioa

Tailerrean parte hartu zuten gehienen ustez, porrot egin du altruismoan 
eta solidaritatean oinarrituriko ingurumen-komunikazio tradizionalak. 
Jadanik ez du funtzionatzen urtzen ari den iceberg baten gainean da-
goen hartz zuriaren irudiak. Adam Smithek dioen moduan, gizakiaren 
egoismora jo behar da −kasu honetan, ingurumenari aplikatuta−, hori 
baita erabaki ororen motorra. Horrek esan nahi du erakutsi egin behar 
direla saihets daitezkeen arazoak (gatazkak, hondamendi naturalak), eta 
ekonomian eta osasunean izan ditzaketen onurak.

Izan ere, airearen kutsadurarekin loturiko arazoek 391.000 heriotza 
goiztiar inguru eragiten dituzte Europar Batasuneko estatu kideetan3. 
2016an, Europako hirietan bizi zen populazioaren % 6-8 zegoen Euro-
pako legeriak zehazturiko mugen gainetik dauden partikula finen kon-
tzentrazioen eraginpean (legeria horren arabera, nitrogeno dioxidoare-
kiko % 7a eta ozonoarekiko % 12a dira gehienezko mugak). Osasunaren 
Mundu Erakundeak gomendatutako mugak, berriz, zorrotzagoak dira: 
% 74a, % 7a eta % 95a, hurrenez hurren4.

Tailerrean parte hartu zutenen iritziz, bereziki azpimarratu behar da ebi-
dentzia zientifikoa: «Gauza bat buruan sartzeko, jendeak asko hitz egin 
behar du horri buruz». Halaber, beharrezkoa da «marketing positiboa» 
jendea aldaketaren parte senti dadin. Senti dezatela ez daudela bakarrik, 

3. Partikula finen esposizioarekin (PM2.5). loturiko ondoriei buruzkoa da datua.

4.  European Environment Agency (2015). The European Environment – State and Outlook 
2015. Synthesis Report. Luxemburgo: Publications Office of the European Union.
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eta haien ahaleginek fruituak emango dituztela. «Marketing positiboa-
ren» bidez, baikortasuna transmititu behar da; sentiarazi behar da posi-
ble dela itxaropenez beteriko etorkizuna.

Komunikazioaren ikuspegitik, ohitura iraunkorrak cool bihurtu behar 
dira. Horretarako, influencer-ak erabil daitezke, edo akordioak egin zi-
nemaren, musikaren edo modaren munduarekin. Aldatu egin behar da 
pertsona arrakastatsuaren paradigma edo irudi tradizionala, gaur egun 
estereotipo kontsumistetan oinarritzen dena: gizon zuri ekintzailea, diru, 
auto eta etxe askorekin.

Eta, batez ere, «etsenpluaren bidez predikatu» behar da, eguneroko-
tasunean erakutsiz beste kontsumo-modu batzuk posible direla. Alde 
horretatik, nabarmendu behar da tailerrean parte hartu zuten gazteen 
ehuneko handi bat begetarianoa edo beganoa zela. Berdin gertatu zen, 
besteak beste, Holandan, Italian, Portugalen, Maltan, Lituanian eta 
Errumanian egindako tailerretan ere.

“EtsEnpluarEn biDEz prEDikatu”

Tailerrean parte hartu zuten gazteek esan zuten prest daudela beren 
bizi-ohiturak modu «ia erradikalean» aldatzeko, eta, berez, jadanik 
eguneroko bizitzako ohiturak aldatuak dituzte askok. Dieta aldatzeaz 
gainera −haragi gutxiago jatetik hasi, eta beganismora arte−; plastiko 
gutxiago erabiltzen dute −ez dute janari ontziraturik erosten−; garraio 
publikoak gehiago erabiltzen dituzte edo bizikletaz edo oinez ibiltzen 
dira; tokiko produktuak erosten dituzte edo energia garbia erabiltzen 
duten horni tzaileak bilatzen dituzte; ura zentzuz erabiltzen dute; eta 3 
R-ak aplika tzen ditute (Reduce, Reuse, Recycle, alegia, murriztu, berre-
rabili, birziklatu). Bitxia den arren, tailerretako parte-hartzaileek gehiago 
erabiltzen zuten 3R-en kontzeptua ekonomia zirkularrarena baino, biga-
rrena gehiago entzuten den arren politika publikoen alorrean.

Dena den, guztiek aitortzen zuten ez dela erraza aldaketa horiek egitea, 
batez ere, ikasleen kasuan. Bizi-ohitura osasungarri eta jasangarriagoak 
garestiagoak dira haien iritziz, eta uste dute hori ez dela normala. Hala 
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eta guztiz ere, pentsatzen dute ohitura-aldaketa horiek aldaketak eragin 
ditzaketela enpresen portaeran, eta, hala, zirkulu birtuoso bat sortu.

Gazte engaiatu horiek ohartzen dira egiten duten ahalegina beharrezkoa 
den arren, ez dela nahikoa. Haien ustez, gehiago astindu behar dira 
herritarren kontzientziak, gobernuei presio handiagoa egiteko. Eta ho-
rretarako, beharrezkoa da boluntario-lanak egitea, GKEei laguntzea eta 
lobbying egitea. Europako beste herrialde batzuetan (Holanda, Belgika, 
Alemania) tailerretan parte hartu zutenek aipatzen zuten garrantzitsua 
dela, halaber, alderdi berdeen botoa lortzea. Espainian, oso minoritario-
ak dira talde horiek, edo beste talde edo aukera politiko batzuen barruan 
daude.

Bukatzeko, tailerreko parte-hartzaileak oso kritiko agertu ziren komu-
nikabideekin. Haien ustez, komunikabideek ez dute garden jokatzen in-
gurumen-arazoak lantzeko orduan.

Europar batasunarEn papEra

Tailerrean parte hartu zuten gazteak oso kritiko agertu ziren Europar Ba-
tasunarekin. Haien ustez, EBk ez ditu behartzen estatu kideak erakunde 
komunitarioek eurek sortu duten ingurumen-legeria errespetatzera. Alde 
horretatik, esan behar da Europar Batzordeak Environmental Implemen-
tation Review5 txostena argitaratzen duela bi urtean behin. Txosten ho-
rretan, estatu kideek Batasuneko ingurumen-ondarea nola errespetatzen 
duten aztertzen da. Ondare hori ez errespetatzeak 54.700 milioi euro 
inguruko kostua eragiten du urtean, eta 80.000 milioi eurora ere irits 
daiteke, kasurik okerrenetan6. Hala eta guztiz ere, ingurumen-arrazoie-
tan oinarrituriko zigor-prozedura nahiko gutxi jartzen ditu abian Europar 
Batasunak estatu-kideen aurka, batez ere, azken urteetan7. 

5. https://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm

6.  COWI eta Eunomia (2019). Report: The costs of not implementing EU environmental 
law. Luxemburgo: Publications Office of the European Union.

7.  Helbide honetan argitaratuta daude datuak: https://ec.europa.eu/environment/legal/law/

statistics.htm 

https://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm
https://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm
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Horrez gainera, tailerretako parte-hartzaileen ustez, estatu kideek ko-
meni zaienaren arabera egokitzen dute ingurumen-legeria. Hori dela eta, 
legeria zorrotzagoa eskatzen dute, zigor gogorragoak eta sariak araudia 
gehien errespetatzen duten herrialdeentzat. Klima- eta ingurumen-kri-
siaren garrantzia eta larrialdia kontuan izanik, askoz ere neurri zorrotza-
goak behar direla uste dute.

Bestalde, ez ziren guztiz ados jarri lehentasunezko arazoei buruz; agian, 
arazo ugari daudelako: hirietako airearen kutsadura, itsasoko plastikoak,  
deforestazioa, uraren kutsadura, baliabide naturalen gehiegizko kontsu-
moa elikadurarako, energia fosiletara bideratutako diru-laguntzak, bero-
tegi-efektuko gas-emisioak, ekonomia zirkularreko proiektuak nahikoa ez 
finantzatzea eta nekazaritzan egin beharreko aldaketak natura errespeta-
tu ahal izateko, besteak beste.

Dena den, Europan egindako tailer guztietan −baita Donostiakoan ere− 
guztiak ados agertu ziren ingurumen-hezkuntza eta informaziorako sarbi-
de hobea direla lehentasun nagusiak. Donostian bildutako gazteen ustez, 
ingurumen-hezkuntza arautua egon beharko litzateke, nahiz eta gogora-
tu behar den ez dela erkidegoaren eskumenekoa. Diotenez, informazio 
asko dago eskura, Interneti eta sare sozialei esker, baina ez da erraza 
kalitatezko informazioa lortzea, ezta ingurumenarekin konprometituta 
daudenentzat ere. Horrez gainera, esaten dute sare sozialak belaunaldi 
berrien tresna bat direla, baina ez gaur egun erabakiak hartzen dituzte-
nena. “Nola iritsi belaunaldi horrengana?”, galdetzen diote beren buruei.

Bestalde, gure gizartean nagusitzen diren balioei buruz eztabaidatu zu-
ten tailerrean; horien artean, “hiperkontsumismoa”. Guztiak bat zetozen 
esatean beharrezkoa dela gure kontsumo-erak eta -kopuruak aldatzea, 
eta pausoak eman behar direla “kontsumo berderantz” edo, “Garapen 
Jasangarrirako Helburuak” terminoa erabiliz (GJH 12), kontsumo- eta 
ekoizpen-modu jasangarrietarantz. Hala, azpimarratu zuten konponbi-
dea ez dela materialak aldatzea (adibidez, plastikozko poltsen ordez, 
poltsa biodegradagarriak erabiltzea), baizik eta beharrezkoak ez diren 
gauzak saihestu, eta kalitate handiagoa eta balio-bizitza luzeagoa duten 
produktuak kontsumitzea.

Halaber, “desazkundearen” kontzeptu polemikoari buruz eztabaidatu 
zuten. Tailerreko parte-hartzaileak oso kritiko agertu ziren egungo siste-
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ma ekonomikoarekin eta enpresen paperarekin. Haien ustez, ez da onar-
garria jasangarriak ez diren produktuak ekologikoak baino merkeagoak 
izatea eta etengabe kontsumitzera bultzatzea. Hala eta guztiz ere, adie-
razi zuten ohartzen direla oso zaila dela egungo paradigmak aldatzea.

Gogoratu behar da Europar Batasunak −zeinaren oinarri historikoak eko-
nomikoak baitira (Ikatzaren eta Altzairuaren Europako Erkidegoa, Eu-
ropako Ekonomia Erkidegoa, Euratom)− ez duela proposatu ere egiten 
desazkundearen kontzeptua. Europako Batzordearen egungo diskurtso-
aren arabera, posible da hazkunde ekonomikoa eta naturaren babesa 
uztartzea. Hazkunderako eta negoziorako aukera gisa ikusten da jasan-
garritasuna. Hala, logika horren baitan dago, besteak beste, ekonomia 
zirkularraren estrategia, zeinak helburu bikoitza baitu: batetik, produktu, 
material eta baliabideek duten balio ekonomikoari ahalik eta denbo-
ra gehien eustea eta hondakinen sorkuntza ahalik gehien [murriztea] 
eta, bestetik, EBren lehiakotasuna bultzatzea, baliabide eskasiaren eta 
prezioen aldakortasunaren aurrean enpresak babestuz eta enpresen-
tzako aukera berriak sortzen eta ekoizteko eta kontsumitzeko modu be-
rritzaileagoak sortzen lagunduz»8.

zEr alDatu bEhar Da?

Galdera horren aurrean, tailerreko parte-hartzaileek uste dute, gure egu-
neroko bizitzan beharrezkoak diren aldaketak egiteko, ezinbestekoa dela 
botere publikoek ere ekintzak egitea. Esaterako, garraiobide publikoek 
eraginkorrak izan behar dute («duinak» ere esan zuten), hau da, zerbitzu 
ona eman behar da −baita dentsitate baxuko populazioko eremuetan 
ere−, merkea eta, ahal bada, elektrikoa. Herritarrek garraio publikoa era-
biltzearen abantailak nabaritu behar dituzte (adibidez, denbora aurrez-
tea). Horrez gainera, autoen erabilera mugatu egin beharko litzatekeela 
uste dute, paisaian duten eraginagatik, zaragatik, airea kutsatzeagatik 
eta osasunean eragina izateagatik. Interesgarria da gazteek paisaiari 
ematen dioten balioa azpimarratzea. Estetikoki eta ongizate-iturri gisa 

8.  Europako Batzordearen komunikazioa (2015). “Cerrar el Círculo: un plan de acción 
de la UE para la economía circular”, COM(2015)614 amaiera.
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baloratzen dute paisaia, nahiz eta gai hori gutxitan agertu ohi den ingu-
rumenari buruzko eztabaidetan.

Beraz, tailerreko parte-hartzaileen ustez, autoek sarbide mugatua izan 
beharko lukete hirietara, eta bizikletaren erabilera sustatu beharko li-
tzateke. Adibide gisa, Kolonbiako “ziklobiak” aipatu zituzten. 70eko 
hamarkadan martxan jarritako ekimen horren bidez, hiri nagusietako 
errepide asko itxi egiten dira trafikoarentzat igande eta jaiegunetan.

Legeria zorrotzagoa sortu eta legeria hori betetzen ez dutenentzako 
zigorrak aplikatzeaz gainera −alegia, Europar Batasunaren Funtziona-
menduari buruzko Hitzarmenean ezarritako “kutsatzen duenak ordaindu 
egiten du” printzipioa zorrozki betetzea (191. artikulua)−, parte-hartzai-
leen ustez, beharrezkoa da enpresa kutsatzaileetara eta erregai fosileta-
ra bideratutako diru-laguntzak kentzea, eta, horrekin batera, ingurume-
na errespetatzearekin loturiko zergak sortzea. Modu horretan, kutsatzen 
duten enpresek zerga gehiago ordaindu beharko lituzkete, eta, aldi be-
rean, enpresa ekologikoek abantaila fiskal handiagoak izango lituzkete. 

“Merkatuan oinarrituriko tresnak” (“market-based instruments”) deitzen 
dira, hizkera komunitarioan.

Halaber, tailerrean azpimarratu zuten eremu berde gehiago behar direla, 
ekonomia zirkularra gehiago garatu behar dela eta tokiko produktuak 

−batez ere, elikagaiak− gehiago sustatu behar direla. Parte-hartzaileen 
ustez, produktu ekologikoenak bultzatzeko prezio-politikak aplikatuz, 
arindu egingo litzateke osasungarriagoak diren eta ingurumenari kalte 
txikiagoa egiten dioten produktuen kontsumoan prezioak duen eragin 
kaltegarria.

Eta, beste behin ere, azpimarratu zuten hezkuntza dela aldaketaren mo-
tor garrantzitsuenetakoa, batetik, ingurumen- eta klima-krisiaren ingu-
ruan kontzientzia gehiago izaten laguntzen duelako eta, bestetik, irtenbi-
deak bilatzeko beharrezkoa delako. Horretarako, uste dute beharrezkoa 
dela ikasketa teknikoetan ingurumenaren ikuspegia txertatzea, eta in-
geniaritzako karrerak berrantolatu, eta gaur egungo arazo konplexuak 
konpontzeko prestakuntza ematea. 

Horrez gainera, uste dute sentsibilizazio-kanpaina publiko gehiago behar 
direla, jende guztiarengana iritsiko direnak. Parte-hartzaileen esanetan, 
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ez da erraza informazioa lortzea, batez ere, klima- eta ingurumen-ara-
zoez ohartzen ez diren eta oraindik ere konprometituta ez daudenentzat.

Tailerraren amaieran, mezu nagusia aukeratzen aritu ziren parte-hartzai-
leak, eta “heziketa, araudia, ekintza” izan zen bozkatuena, kontsumo- 
ohiturak aldatzearen (autokontsumoa, zero kilometroa, hiri-baratzeak) 
edo energia-trantsizioaren aldeko mezuen oso aurretik.

Parte-hartzaileen ustez, tailerraren bidez egindako elkarrizketek aukera 
eman diete arazoen konplexutasuna ulertu eta klima- eta ingurumen-kri-
siari irtenbideak bilatzen laguntzeko. Halaber, tailerretan argi geratu zen 
era askotako alorrak ukitzen dituen gaia dela, elkarrekin lotura dutenak 
eta ekintza zehatzak eskatzen dituztenak, nahiz eta, askotan, ekintza 
horiek kontraesankorrak izan elkarren artean. Hausnartzen jarraitzea es-
katu zuten, eta, aurrerantzean, garrantzi gehiago ematea ideiak ekintza 
zehatzen bidez gauzatzeari, parte-hartzaileen eguneroko bizitzatik ha-
sita. Hori dela eta, Cristina Enea Fundazioari eta Europako Batzordeari 
eskatu zioten era horretako ekimenak ez daitezela egin noizean behin 
bakarrik, haien iritziak kontuak har daitezela, eta beste batzuetan ere 
parte hartzea eska diezaietela.

hilabEtE batzuk gEroago,  

zEr alDatu Da?

2019ko maiatzaren 23 eta 26 artean, Donostian ingurumenari buruzko 
elkarrizketa herritarrak egin zirenetik bi hilabetera, hauteskundeak izan 
ziren Europan. Alderdi berdeek inoiz lortu gabeko emaitzak lortu zituzten 
(74 eserleku), eta ganberako laugarren indarra bihurtu ziren. Emaitza on 
horiek nahiko aurreikusgarriak ziren; izan ere, ordurako, alderdi ekolo-
gistek oso emaitza onak lortuak zituzten Europako hainbat herrialdetan.

Uztailaren 16an, Europako Batzordeko presidente izango den Ursula 
von der Leyen-ek erakundearen jarraibide politikoak aurkeztu zituen 
Europako Parlamentuaren aurrean. Haren esanetan, Hitzarmen Berdea 
(“Green Deal”) da lehentasuna nagusia, zeinaren arabera, karbonoan 
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neutroa den lehen kontinentea bihurtuko baita Europa, besteak beste, 
Klimaren Lege baten bidez, biodibertsitatearen aldeko estrategia berri 
baten bidez, “zero kutsadura” estrategiaren bidez eta ekonomia zirku-
larrari buruzko ekintza-plan berri baten bidez. Beraz, Europar Batasu-
naren historian lehen aldiz, klima- eta ingurumen-arazoak dira Batzor-
dearen lehentasun politikoa. Horrez gainera, etorkizuneko presidenteak 
esan zuen “kontinente natural eta osasuntsu batean bizitzeko nahia” 
dela Europar Batasuneko kide izateko benetako arrazoia, batez ere, be-
launaldi berrientzat9.

Hortaz, garai itxaropentsu bat dugu aurrean. Garai berri horretan, ez 
dira beharrezkoak izango soilik estrategiak, bide-orriak eta antzeko do-
kumentu politikoak, baizik baita ezin konta ahala ekintza zehatz eta 
koherente ere, Europa mailan, estatu mailan nahiz tokiko mailan.

Alde horretatik, gogora ekarri behar da Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako 
Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak zenbait estrategia eta plan di-
tuztela abian, zeintzuetan berotegi-efektuko gas-emisioak murrizteko 
helburuak eta funtsezko ekintza-ildo batzuk ezartzen baitira, emisioak 
murrizteko eta lurraldea eta hiria klima-agertoki berrietara egokitzeko10.

  9.  Von der Leyen, U. (2019). A Union that strives for more. My agenda for Europe. Political 
Guidelines for the next European Commission 2019-2024. En: https://ec.europa.eu/

commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf

10. Informazio gehiago: 

Klima Aldaketari buruzko Euskal Autoomia Erkidegoko estrategia:  

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/klima2050/es_def/adjuntos/

KLIMA2050_es.pdf 

Euskal Autonomia Erkidegoko Klima Aldaketari buruzko Legearen  Aurreproiektua: 

https://bideoak2.euskadi.eus/debates/debate_1225/20190604_Anteproyecto_Ley_

Cambio_Climatico_v01.pdf 

Klima Aldaketaren Aurkako Gipuzkoako EstrategiaEstrategia. Klima2050: 

https://www.gipuzkoa.eus documents/3767975/3809064/20180611ResumenEjecu-

tivoEGLCC2050_ES/9eb5bbcb-ba59-cb18-4a67-a130bca1f0b2 

Donostiako Klima2015 Ekintza Plana: 

https://www.donostia.eus/ataria/docu ments/8023875/8246263/Sintesis+ekin-

tza+plana+cas/a9c68586-1c6a-422f-821b-35564a16f83b

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/klima2050/es_def/adjuntos/KLIMA2050_es.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/klima2050/es_def/adjuntos/KLIMA2050_es.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/debates/debate_1225/20190604_Anteproyecto_Ley_Cambio_Climatico_v01.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/debates/debate_1225/20190604_Anteproyecto_Ley_Cambio_Climatico_v01.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3809064/20180611_ResumenEjecutivoEGLCC2050_ES/9eb5bbcb-ba59-cb18-4a67-a130bca1f0b2
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3809064/20180611_ResumenEjecutivoEGLCC2050_ES/9eb5bbcb-ba59-cb18-4a67-a130bca1f0b2
https://www.donostia.eus/ataria/documents/8023875/8246263/Sintesis+ekintza+plana+cas/a9c68586-1c6a-422f-821b-35564a16f83b
https://www.donostia.eus/ataria/documents/8023875/8246263/Sintesis+ekintza+plana+cas/a9c68586-1c6a-422f-821b-35564a16f83b
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Jesús Alquézar Sabadiek ibilbide luzea egina du analista sozio-ekono-
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