
Ingurumen erresistentziak eta gatazkak 
uztartzen: 

Muskizetik Amazoniara eta Jaizkibeletik Rio 
de Platara

2010eko apirilaren 22an, Lurraren Eguna zela eta, mugimendu ekologistak 
“Muskizetik Amazoniara”  leloa aukeratu zuen petrolioaren, gasaren eta 
uranioa bezalako beste erregai fosilen mendeko gure energia-ereduak, 
jasangaitza izateaz gain, planeta osoko komunitateetan arazo ugari sortzen 
dituela sinbolizatzeko. Ez dugu uste berekoikeria, jendartearen 
gainerakoarekiko elkartasun eza eta denon interesaren ukapena direnik 
energia-proiektu handien kontrako jarreraren atzean daudenak. Alderantziz, 
uste dugu gure energia-ereduan zalantzan jartzen dena epe motzera negozio 
handiak egiteko grina dela, jendearen osasuna eta bizi-kalitatea kontuan izan 
barik. Honek batzen ditu herrien ahotsak eta gizarte-eragileak ozeanoaren 
alde bietan.

 Gure lurraldean, adibidez, Zornotzako (Bizkaia) Bizkaia Energia (ESB) 
bezalako energia-proiektuen aurreko aurkakotasuna, hainbat urtez milaka 
lagun mobilizatu zituena, ez da beste kasu isolatu bat. Halakotzat joak izanda 
ere, ez zen beren osasuna eta ingurunea euskal jendarte osoaren energia-
interesei gailenarazi nahi izan zieten herritar arduragabe eta berekoien NIMBY 
–nire etxean ez- ezta SPAN –bai, baina hemen ez- izan. Orduko Eusko 
Jaurlaritzako Industria arduradunak egunkarietako lehen orrialdeetan 
baieztatu zuen proiketu horrek beste kokapen bat bilatu behar zuela, ez 
udalak, ez udalerriko biztanleek ez baitzuten onartzen. Gero aldatu egin ziren 
gauzak. ESBk Iberdrolarekin negoziatu zuen Bizkaia Bahia Gasen bezero 
izateko, eta baita Iberdrola haren negozio propioan kide izateko onartzeko 
ere. Orduko Industria Sailburua Petronorren buruzagi bihurtu zen eta haren 
lan nagusi eta lehentasunezkoa COKE lantegi bat abiaraztea izan da, 40 urtez 
Muskizeko Petronor findegiaren kutsadurak itotako auzotar mugimenduak 
errefusatu egiten duena. Zaharrak berri Eguzkipean. 

Hala ere, Muskizen gertatzen dena duela ia 20 urte Dock Sur komunitatean 
ere gertatu zen, Argentinako Rio de la Platan, esaterako, findegi bat ez ezik, 
COKE lantegi baten euren osasunaren gaineko eragina ere jasan behar 
izanda, Shell konpainiak Amsterdam inguruetatik atera zuena holandarren 
protesten ondorioz. 

Enpresa transnazionalak dira herrien eta beren makroproiektuen arteko 
lotura sortzen dutenak, eta bulegoetan presionatzen dituztenak toki, 
eskualde eta estatuko gobernuak, ez dezaten amore eman herritarren 
aurrean, beren lur edo osasun eskubidea ez ezik, bestelako energia eta 
eguzki-eredu bat ere aldarrikatzen dutenak, jendearen oinarrizko beharrei 
erantzungo diena, ez xahutzeari eta diru-goseari. 



Energia, klima eta ekonomiaren krisi garai honetan, ez dugu ahaztu behar 
Repsol bezalako enpresek beren historiako emaitzarik onenak izan dituztela 
azken ekitaldietan, nabarmen igota erregaien prezioak. 

Aurkakotasunak han eta hemen dirau. Brasileko egokitu gabeko pertsonen 
kanpamentuetan dirau (milioi 1 lagun herrialde osoan), Iberdrola bezalako 
enpresek meatzaritza energiaz hornitzeko eraikitzen dituzten urtegi handiak 
direla eta, eta Nigerreko Deltako ogoni eta ijaw komunitateetan, bertan 
aterata Bilboko Superportuan sartzen den gas naturalaren zati handi bat –
metanoa-. Gure jendarteak eta gobernuek ezin dute ezikusiarena egin. Jakin 
beharra dute Nigerian gas-erauztea zein Brasilen urtegien eraikuntza 
burutzeko ingurumen eta gizarte-baldintzak ez liratekeela sekula onartuko 
gure herrialdeetan. Manu militari ezartzen dira egokitu gabeko eta 
pobreturiko tokiko komunitateen kaltetan, proiektu horien ondorio negatiboak 
baino ez dituztenak jasotzen, eta Nigeriako Bonny irlaren kasuan bezala, ezin 
dutenak bertako instalazioetan lan egin, atzerritarrak besterik ez baitituzte 
kontratatzen. 

Euskal Herrian ere ikusi dugu ekologista eta auzotarren aurkakotasun, 
Hidrocantábrico eta Iberdrolaren termikoak bikoizteko asmoaren aurrean, 
Castejónen, Nafarroan, edo Gipuzkoan Jaizkibeleko kanpo-portuaren proiektua 
bertikalki ezartzen saiatu direnean, ziklo konbinatuko zentral termiko berria 
kokatu nahi izanda zaharkituriko ikatz-zentrala ordezteko, Iberdrolak bizirik 
mantentzen duena erkidegoko ingurumen agintarien nahiari eta kritika 
ekologistari muzin eginda. Horregatik egiten dugu lan Hegoaldeko 
herrialdeekin dugun zor ekologikoa barneratu, ebaluatu eta konpontzeko, eta 
Yasuní, Ekuadorreko Amazoniako Biosferaren Erreserba, bezalako ekimenak 
babesteko, nazioarteko laguntzarekin lurrazpian uzten saiatzen dena 
petrolioa, eragin larria izango lukeena huaronien komunitate indigenetan, 
haien ekosistemetan eta klima-aldaketan beran. 

Dokumentu hau gure talde ekologistak bilduriko esperientzien laburpena 
da; energiaren gaiari dagokionez, Ipar eta Hegoaldean, Afrikan, 
Latinoamerikan eta Europan sortzen diren erresistentzia eta gatazken 
inguruko testigantzak eman nahi ditu.

Ekologistak Martxanen Zor Ekologikoko Batzordea ( Bizkaia)



IBERDROLA - Neoenergia BRASILen: 

Baguarí eta Belo Monteko1 kasuak

Sarrera: 

Brasilen presen eraikuntzaren inguruan sortu den eztabaidak tirabira handiko historia utzi du 
agerian. Egoera honetan planteatzen diren auzi nagusiak petrolioaren krisia, ingurumenaren krisia 
eta mundu kapitalistaren krisialdi ekonomikoa dira. Eztabaida honek batik bat kaltetutako 
biztanleen presioari esker hartu du indarra, ingurumen eta gizarte arazo askorengatik ez ezik, 
Brasilgo eta munduko energia-eredua ere auzitan jarri duelako. 

Herrialdean (Brasilen) energia ekoizteko hautatutako moduak sorturiko arazoak eta 
kontraesanak teknologikoak ez ezik, jendartearen garapen ereduarenak ere badira. Hala, “Energia 
zertarako?” galdera etengabe agertzen da gure eztabaidaguneetan.

Txosten honen helburua IBERDROLA jatorri espainiarreko enpresa Brasilgo elektrizitate 
sektorean nola jarduten ari den ulerraraztea da, baita arazoen errealitatea praktikan identifikatzea 

1

 Idazki hau Iberdrola-Neoenergiak Brasilen egindako jardueraren txostenaren laburpena da, 
Movimento dos Atinguidoa por Barragensek (Urtegiek Kaltetutakoen Mugimendua –UKM–, Brasil) 
egindakoa Ekologistak Martxanen enkarguz, Focaden (2008-2010) “Sentsibilizazioa eta Iparraldeko eta 
Hegoaldeko esperientzien Lotura zor ekologikoaren eta energia-eredeuaren aurrean estrategiak bilatze 
aldera” proiektuaren barruan. 



ere, horretarako Minas Gerais estatuko Baguariko Zentral Hidroelektrikoaren kasuaren eta 
Brasilgo Amazoniako Belo Monte proiektuaren ikerketak erabilita. 

Ez dugu nahi lan hau ondorioa izatea, baizik eta hausnarketa kontzientea egiten laguntzeko 
tresna, batez ere praktika eraldatzailera bideratuta. 

Energiaren sektorea Brasilen

1995ean gobernu federalak eta eskualdeko zenbait gobernuk banaketa sektoreko enpresen eta 
energia elektrikoa sortzen duten enpresa batzuen pribatizazioari ekin zioten, AEB, Europa eta 
Latinoamerikako multinazionalak eta bertako inbertitzaileak erakarrita. 1995eko uztailetik 
2001eko abuzturako tartean, banaketa sektoreko 19 enpresa eta elektrizitate sorkuntzaren 
sektoreko 4 pribatizatu zituzten; horrek esan nahi du banaketa sektorearen %50 ekimen 
pribatuaren eskuetara igaro zela. 

Pribatizazio prozesuak atzerakada kalkulaezina ekarri zuen Brasilgo gizartearen testuinguruan. 
Tarifa elektrikoak, adibidez, ia % 400 igo ziren pribatizazioa hasi zenetik. Egun, Brasilgo 
biztanleriak munduko bosgarren energia-tarifarik handiena ordaintzen du. 

Brasilgo elektrizitatearen sektorea osatu zenetik, presen eraikuntzako negozio nagusia 
eraikuntza bera zen, horren atzean baitzeuden herrialdeko eraikuntza zibileko talde ekonomiko 
nagusiak, turbinak eta generadoreak bezalako ekipamenduen salmentakoak, baita aholkularitza 
enpresak ere, herrialdearen potentzial hidrikoaren zein lantegiak eraikiko ziren lekuetako gizarte 
eta ingurumen ikerketen azterketak (inkestak) egiteko ardura zutenak. 

1990etik aurrera, pribatizazio prozesuaren bitartez, elektrizitatearen sorkuntza, transmisio, 
banaketa eta merkaturatze jardueren zatiketa gertatu zen. 1993an, 8631 Legearen bitartez, energia 
elektrikoa merkaturatzko modua erabaki zen, eta elektrizitatearen prezio bakarra amaitutzat jo 
zuten Brasilen. Ordura arte, elektrizitate industria ia osorik Estatuarena zenez, lurralde guztian 
saldutako elektrizitatearen prezioa energia hidroelektrikoaren kostuarekin zegoen lotuta. 

Pribatizazioarekin, Brasilgo elektrizitatearen sektorea, munduko eraginkorrenen artean 
kokatuta zegoena, nazioarteko kontrol pribatura igaro zen. Egun, munduko alde guztietako 
enpresa transnazional handiek kontrolatzen dute Brasilgo energia elektrikoa. Brasilek guztiz 
galdu zuen subiranotasun energetikoa. 



Energiaren jabeak Brasilen  

Brasilgo Estatua izan da elektrizitatearen sektorean lan egiten duten enpresa 
handien finantzazio iturri nagusia, BNDES-Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Socialen bitartez. 

BNDES banku publikoa da eta nagusiki Langilearen Laguntzarako Funtsa/FATeko (% 52) eta 
PIS/PASEPeko (% 14) baliabideak erabiltzen ditu; bi iturriok langileengandik egindako diru-
bilketak dira, Brasilgo herriarengandik eginak, alegia. 

Projetos MW Estado Situação no BNDES
Total Invest. 
(R$ milhões)

Financ. Total 
(R$ milhões)

1 Foz do Chapecó 855 SC / RS Contratado 2.207,1 1.655,8
2 São Salvador 241 TO Contratado 847,8 570,2
3 Salto Pilão 181 SC Contratado 526,5 275,5
4 Baguari 140 MG Contratado 250,0 180,0
5 Castro Alves 130 RS Contratado 364,8 110,0
6 14 de Julho 100 RS Contratado 349,2 69,9
7 Monjolinho 67 RS Contratado 235,9 169,7
8 Estreito 1.087 MA / TO Contratado 3.606,9 2.660,8
9 Simplício 334 MG /RJ Contratado 1.660,9 1.034,4

10 São José 51 RS Contratado 242,7 168,2
11 Corumbá III 94 GO Contratado 344,1 150,4
12 Retiro Baixo 82 MG Contratado 293,4 185,2
13 Passo São João 77 RS Contratado 282,5 183,3
14 Foz do Rio Claro 68 GO Contratado 277,1 201,6
15 Salto do Rio Verdinho 93 GO Contratado 342,4 249,9
16 Dardanelos 261 MT Contratado 754,6 485,1
17 Salto 108 GO Contratado 406,7 289,7
18 Barra dos Coqueiros 90
19 Caçu 65
20 Santo Antônio (Projeto Madeira) 3.150 RO Contratado 13.178,1 6.135,2

7.274 Total Contratado 26.864,4 15.318,2
21 Serra do Facão 213 GO Aprovado 849,7 587,9
22 Mauá 361 PR Aprovado 991,3 739,3
23 Jirau (Projeto Madeira) 3450 RO Aprovada 10.540,8 7.220,0

4.024 Total Aprovado 12.381,8 8.547,2
24 Batalha 53 GO/MG Em Análise 381,0 293,0
25 Barra do Braúna 39 MG Em Análise 125,1 93,8

92 Total Em Análise 506,1 386,8
11.389 Total 39.752 24.252

GO Contratado 693,8 543,4

Iturria: BNDESen papera elektrizitatearen sektorean – Energiaren Sektorea DEEN-BNDES. 2008ko 
martxoa. 



Giza Eskubideen urraketa.

Brasilen elektrizitatea sortzeko instalazio hidroelektrikoen eraikuntzak industria sektorea eta 
bizitegiak hornitzea du helburu nagusi. Hala ere, ur horniketarako ere eraikitzen dira urtegiak, 
batez ere Ipar-ekialdean. 

Presen eraikuntzak dakartzan arazoak ezin dira ulertu Brasilgo gizartearen testuingurutik 
bereizita. MABen (Urtegiek Kaltetutakoen Mugimendua)2 datuen arabera, herrialdean 2.000 
presaren eraikuntza dago identifikatuta, enpresa txiki, ertain eta handiak barne hartuta. 

Presa eta zentral hidroelektrikoen eraikuntzarekin batera, ezkutuko politika sendotzen hasi 
zen, hots, kaltetutako familiak historian zehar eraikitako euren bizimodu eta elkarbizitzatik 
bereiziz tratatzekoa, alegia. Brasilgo sektore elektrikoa “lurrik gabeen lantegi”  bihurtu da, 
bortizkeria, mehatxuak, etxeak erretzea, burkideak hiltzea eta halakoen bitartez familiak 
etxeetatik eta lurretatik kanporatuz. 

Garrantzitsua da nabarmentzea prozesu honen izaera gero eta bortitzagoa izan zela 
pribatizazio prozesuaren ondoren. Handik aurrera, gizarte eta ingurumen gaietarako erabili zuten 
tratamendua “kasuz kasukoa”  izan zen. Hau da, kaltetuak kontuan hartu zituzten, ala ez, 
antolakuntza mailaren arabera eta aparatu ekonomiko, politiko eta errepresiboarekiko, 
enpresekiko edo Estatuarekiko berarekiko sortzen zuten gatazkaren arabera.

Etekin handiagoak lortzeko helburuarekin, enpresek honako logika hau darabilte: zenbat eta 
gutxiago gastatu gizarte edo ingurumen auzietan, orduan eta etekin handiagoak lortzen dira. 
Sektore elektrikoaren logikarekin gertatu bezala, kostu horiek guztiak Estatuari edo energia 
kontsumitzaileei aldatzen zaizkie, tarifen bitartez. 

Gizarte eta ingurumen auzietan emandako atzerapauso hau, Vainerrek (1999) laburtu zuen 
honako adierazpenean: 

“Eredu instituzional berriaren inguruko eztabaida publiko koherente eta 
globala egin ez izanak, hala nola haren gizarte eta ingurumen ikurrek 
partaidetzan eta negoziazioan oinarritutako esperientziak iraganekoak balira 
bezala aurkezteko borondatea islatzen dute, pribatizazioa herritarrek 
erabakitze prozesuetan –epe ertain nahiz luzerako planekin zein zuzenean 
eta berehalakoan proiektu zehatzekin lotutakoak–  duten partaidetza eta 
kontrola mugatzeko tresna gisa ulertuta. 

2 MAB - presek kalteturiko biztanleen kontrako diktadura. 8. Prestakuntza Koadernoa. 2004

Etengabeko bidegabekeriek eta herri presioak markatutako prozesu honek 
sorrarazi zuen 2006ko martxoan urtegiak abiatzeagatik sortutako Giza 
Eskubideen Urratze Gertaeren Salaketak Aholkatzeko Batzorde Berezia 
(2006/26 Ebazpena). 



Honako presak bisitatu zituzten: Tucuruí (Pará), Acauã (Paraíba), 
Chapecóko arroila (Santa Catarina), Emboque, Fumaça eta Aimorés (Minas 
Gerais).

Giza Eskubideen Defentsarako Kontseiluaren 2006/26 Ebazpenak sortutako 
batzorde bereziaren azken txostenak (2010) aitortzen duenez, “egungo 
urtegiak egiteko ohitura zabaltzeak giza eskubideen etengabeko urraketak 
ekarri ditu, eta horren ondorioek gizarte ezberdintasun larriak are gehiago 
sakontzera garamatzate, pobrezia egoerak eta gizarte, familia eta 
norbanakoen desegituratzea sorraraziz. 

IBERDROLA Brasilen

Pribatizazioaren testuinguruan hasi zen Espainiako Iberdrola enpresa Brasilen lan egiten. 
Espainiako merkatu elektrikoan, elektrizitate sorkuntzaren % 76 eta merkaturatzearen % 84 
kontrolatzen ditu, Endesa konpainiarekin batera. Jatorrizko herrialdean, sorkuntza, transmisioa 
eta banaketa ditu esparru nagusiak. Gainera, enpresak bere jarduerak dibertsifikatu ditu 
ingeniaritza, aholkularitza, telekomunikazio, ur, gas eta informazio sistemen arloetan, 
Latinoamerikan, Espainian, Portugalen eta Ameriketako Estatu Batuetan. Enpresak 
Latinoamerikako hainbat herrialdetan egiten du lan sektore askotan, ondoko koadroan ikus 
daitekeen bezala: 

Herrial
dea

Enpresa - Kokapena – Jarduera

Brasil

.

• COELBA (1997) – Bahía Estatua – Jarduera: Energia elektriko banaketa.

• COSERN (1997) - Rio Grande do Norte - Jarduera: Energia elektriko banaketa.

• Tracol (1998) -  Bahía Estatua - Jarduera: Elektrizitate zerbitzuak.

• Ibenbrasil (1999) - Rio de Janeiro Estatua - Elektrizitate zerbitzuak eta ingeniaritza.

• Itapebi (1999) - Bahía Estatua – Energia hidroelektrikoa sortzeko zentral txiki baten 
eraikuntza eta esplorazioa. 



Brasil

•  EnergyWorks do Brasil Ltda (2000) São Paulo Estatua –  Energia konponbide 
zerbitzuak kontsumitzaile handientzat. 

• Celpe (2000) -  Pernambuco Estatua - Energia elektriko banaketa.

•  Termopernambuco (2000) Pernambuco Estatua –  Ziklo konbinatuko zentral baten 
eraikuntza eta esplorazioa. 

•  Termoaçu (2000) -Rio Grande do Norte –  Energia termoelektrikoa kogeneratzeko 
instalazioa.

• Televias (2000) - Bahía Estatua – Telekomunikazio zerbitzuak (zuntz optikoa). 

• GCS (2001) - Pernambuco Estatua – Energia elektrikoa merkaturatzea. 

• A Enerbrasil (2001) –  Rio de Janeiro Estatua –  Energia elektriko eolikoa ekoiztea. 

•  Amara do Brasil Ltda (2000) –Bahía Estatua –  Energia, industria, eraikuntza eta 
telekomunikazioko material elektriko eta mekanikoak biltegiratze eta sostengu logistiko 
zerbitzuak. 

•  Gamesa Servicios Ltda (1999) –Bahía Estatua –  Haize eta eguzki energia sortzeko 
zerbitzuak, eta bezero industrialentzako elektrizitate zerbitzuak. 

• COELBA (1997an) - Bahía Estatua - Energia elektriko banaketa.

• COSERN (1997an) - Río Grande do Norte - Energia elektriko banaketa.

• Tracol (1998) -  Bahía Estatua - Elektrizitate zerbitzuak.

• Ibenbrasil (1999) -Río de Janeiro – Ingeniaritza elektriko eta ingeniaritza zerbitzuak. 

•  Itapebi (1999) - Bahía –  Energia hidroelektrikoa sortzeko zentralak eraiki eta 



kudeatzea. 

•  EnergyWorks Ltda. de Brasil (2000) São Paulo –  Energia konponbide zerbitzuak 
kontsumitzaile handientzat. 

• Celpe (2000) - Pernambuco Estatua - Energia elektriko banaketa.

•  Termopernambuco (2000) - Pernambuco Estatua –  Ziklo konbinatuko sorkuntza 
termiko zentral baten eraikuntza eta ustiaketa.

• Termoaçu (2000) - Río Grande do Norte – Kogenerazio termikoko instalazioa. 

• Televisión (2000) - Bahía Estatua -  Telekomunikazio zerbitzuak (zuntz optikoa). 

• GCS (2001) -  Pernambuco Estatua – Energia elektrikoa merkaturatzea. 

• El Enerbrasil (2001) -Río de Janeiro – Energia eolikoa ekoiztea. 

•  Amara Ltda. de Brasil (2000) - Bahía Estatua -  Energia, industria, eraikuntza eta 
telekomunikazioko material elektriko eta mekanikoak biltegiratze eta sostengu logistiko 
zerbitzuak. 

•  Gamesa Services Ltd. (1999) - Bahía Estatua –  Eguzki eta haize energia sortzeko 



zerbitzuak, eta elektrizitate zerbitzuak bezero industrialentzat. 

Bolivia

• Eletropaz (1995) -  La Paz - Energia elektriko banaketa.

• Elfe (1995) -  Oruro - Energia elektriko banaketa.

• Cadeb (1996) -  La Paz – Zutoinak ekoiztea eta informatika eta higiezinen zerbitzuak. 

• Edese (1997) - La Paz - Elektrizitate zerbitzuak.

•Monterrey II eta III (1999) - Monterrey -  Zentral termikoko ziklo konbinatuko 



Mexiko generazio zentralen eraikuntza eta ustiaketa. 

• FEMSA - Titán (2001) - Monterrey -  Elektrizitate kogenerazio plana. 

•  Altamira III eta IV (2001) - LAltamira -  Zentral termikoko ziklo konbinatuko 
generazio zentralen eraikuntza eta ustiaketa. 

Guatemala

• EEG (1998)  Guatemala, Escuintla eta Sacatepéquez -  Elektrizitate banaketa.

• Comegsa (1998) – Guatemala Hiria – Energia elektrikoa merkaturatzea.



Txile

• Iberener - Topilla eta Calbún Enpresak (1996) –  Txileko erdigunea –  Sorkuntza 
hidroelektrikoa.

• Essalam (1999) - X eskualdea – Ur banaketa. 

Uruguai

 

• Maldonadoko Ur Saila (2000) – Ur banaketa. 

ITURRIA: IBERDROLA (2002) Tesis de Maestría en Gervasio Pereira dos Santos2

1995ean, Iberdrola Taldeak Iberdrola Energia SA (Ibrener) sortu zuen Latinoamerikan 
nazioarteko inbertsioak bideratuko zituen konpainia izateko helburuarekin. Iberener izenpean 
zabaldu zen ingurune hartan, Iberdrola taldearen estrategia garatuz. 

1997an, Iberenerrek Consorcio Guaraniana SA bereganatu zuen, Brasilgo Bankuko langileen 
Ongizate Funtsarekin (Previ) eta BB Banco de Inversiones SArekin (BB BI) (Banco do Brasilen 
eskumendekoa) batera. Partzuergo hau 1996an sortu zen holding bihurtzeko helburuarekin, 
Brasilgo ipar-ekialdeko eskualdean elektrizitatearen sektoreko inbertsioak kontzentratuta. 
2004ko urrian holdingak izena aldatu zuen eta Neoenergia izena hartu zuen. 

2

 UFB Ekonomian Maisutasun Tesia - 'Energia Elektrikoaren Bilakaera eta Iberdola 
Taldearen Estrategia Brasilen'. Hemen eskuragarri: 
http://www.mesteco.ufba.br/scripts/db/teses/GERVASIO.pdf Kontsulta egindako data: 
2010/02/25 

http://www.mesteco.ufba.br/scripts/db/teses/GERVASIO.pdf


Lapurreta Tarifa Elektrikoan: 
Energia ekoizteko modu guztien artean, energia hidroelektrikoa da eraginkorrena, % 92ko 

errendimenduarekin. Beste bide batzuen erabilera % 30eko eraginkortasunaren inguruan dabil. 
Elementu honek eragiten du Brasil izatea enpresa handien jardueraren erdigunea, bertako 
baldintzek lan produktibitate handiagoarekin lotutako tasa altuagoak ahalbidetzen baitituzte. 

Pribatizazio prozesuak, sektore elektrikoan egindako aldaketekin batera, eragin zuen 
kontsumitzaileek (kontsumitzaile gatibuak3 edo txikizkakoak) energiaren truke ordaintzen 
dituzten prezioek % 400 egitea gora. Egun, Brasilek munduko bosgarren energia-tarifarik 
altuena ordaintzen du. 

3

 Brasilgo politika energetikoak bi taldetan banatzen ditu energia-kontsumitzaileak: kontsumitzaile 
askeak eta kontsumitzaile gatibuak. Praktikan, kontsumitzaile gatibuak bertakoak dira eta askeak, aldiz, 
energia-kontsumitzaile handiak, hala nola industria elektro-intentsiboak. Azken hauek kontratuak 
negoziatzen dituzte eta kontsumitzaile gatibuek baino askoz gutxiago ordaintzen dute energiaren truke. 
Brasilen, kontsumitzaile askeen kopurua 600 enpresa ingurukoa da. 



Aldi berean, kontsumitzaile askeak direlakoek, hots, energia-kontsumitzaile handiek, askoz 
prezio txikiagoa ordaintzen dute energia beragatik. Vale enpresa erreferentziatzat hartuz gero, 
baieztapen hori frogatzeko aukera izango dugu. Valek energia kilowatt bakoitzeko 0,014€ 
ordaintzen du, eta ohiko kontsumitzaileen batez bestekoak 0,22€  inguru ordaintzen du kW 
berberen truke. Pribatizazio prozesuaz geroztik, Brasilgo herritarrek 6,8 milioi inguru gehiago 
ordaintzen dute urtean. 

Energiaren “lapurreta legeztatua” nahikoa ez balitz, Brasilgo herritarrak energiaren tarifetan 
eragina zuen beste iskanbila baten lekuko izan ziren, Brasilen bertan. Energia-esnpresek legez 
kanpo igo dituzte prezioak, argiaren fakturetan zergak modu irregularrean kobratuz. Familiek 
enpresei ordaintzen dizkieten prezioak 4,5 mila milioitik gorakoak izan daitezke. 

2007an, Diputatuen Ganberako Kontsumitzaileen Babeserako Batzordeak CELPE 
(Pernambuco) eta CEMIG (Minas Gerais) enpresen energia elektrikoa banatzeko emakida 
kontratuaren ikuskapena egitea eskatu zion Batasun Kontuen Epaitegiari (BKE). Energia-tarifen 
birdoitze prozesuan irregulartasunak egon ote ziren argitzea zen horren helburua. Ikuskapena 
2001ean amaitu zen. Fakturetako igoerak kalkulatzeko formulan irregulartasunak egon zirela 
izan zen ondorioa. Gehiegizko kobratzea egonkortzen ari zen enpresetan. 

2009ko bigarren seihilekoan, EEANren (Energia Elektrikoaren Agentzia Nazionala) Ikerketa 
Batzorde Parlamentario (IBP) bat abiatu zen Diputatuen Ganberan Brasilgo argiaren 
ordainagiria munduko garestienen artean egotearen arrazoiak ikertzeko. Denbora tarte horretan, 
prentsa nazionalak jakinarazi zuen elektrizitate banatzaileak  4.583 milioi euro inguru behar ez 
bezala kobratzen ari zirela 2002tik. Banatzaileek eurek onartu dute egoera hori eta Aneelek esan 
zuenez, “kobratzea ezmorala da, baina ez legez kanpokoa”. BKEk baliabidea Brasilgo herriari 
itzultzea gomendatu du. 

Era berean, jokabide hau hasieran CELPE eta CEMIGek egiten zutela ikusi bazen ere, 
herrialdean jarduten duten 63 banatzailek gauza bera egiten zutela frogatu zen. 

Baguari Energia Instalazioaren kasua –  Minas Gerais (MG)

Baguari Zentral Hidroelektrikoa Minas Gerais estatuko ekialdean eraiki zen eta Governador 
Valadares, Periquito, Alpercatas, Fernandes Tourinho Sobralia eta Iapú udalerriak hartzen ditu 
bere baitan. Doce eta Corrente Grande ibaien arroetan egiten du lan. 

2007an hasi ziren eraikitzen eta 2009ko urrian inauguratu zen lehen turbina. Zentrala PAC - 
Programa de Aceleración Crescimentoren4 barruan ireki zen lehen aldiz.

4 Hazkundea Suspertzeko Programa 2007ko urtarrilaren 28an abiarazi zuten; 
Brasilgo gobernu federalaren programa da eta hurrengo lau urteotarako 
aurreikusitako politika ekonomikoen multzoa hartzen du, helburu Brasilgo 
hazkunde ekonomikoa suspertzea dutenak. Orotara, 503,9 milioi dolarreko 
inbertsioa zen egitekoa 2010ean, saneamendu, etxebizitza, garraio, energia 
eta ur baliabideetako azpiegituretan lehentasunezko inbertsioak eginda. 



Instalazioa UHE Baguari partzuergoaren jabetzakoa da, Neoenergiak (% 51), CEMIGek (% 
34) eta FURNASek (% 15) osatutakoa. Proiektuaren osoko inbertsioa 226 milioi eurokoa izan 
zen eta balio horretatik % 70 (361,2 bilioi erreal) finantzaketa publikotik dator, Ekonomia eta 
Gizarte Garapeneko Banku Nazionalaren bitartez (BNDES). 

Zentrala eraiki bitartean 1.700 lanpostu zuzen inguru sortu ziren. Egun, hiru turbina ditu 
funtzionamenduan eta 2010eko apirilean hastekoa den laugarren bat du programatuta. 200 
lagunek egiten dute lan bertan5.

Baguariko Zentral Hidroelektrikoa eraikitzen ari ziren bitartean, eztabaida handia izan zen 
ingurumen baimena zela eta. Brasilgo legearen arabera, Konstituzioaren 20-III. artikulua, Doce 
ibaia Batasuneko ondareen artean dago katalogatuta, ibaiaren ibilbidea federazioko estatu batetik 
baino gehiagotik pasatzen delako, zehatzago, Minas Geraisetik eta Espirito Santotik. Gobernu 
Federalak ondare publikoen erabilerarako emakida onartu zuen Energia Elektrikoaren Agentzia 
Nazionalak (ANEEL) egindako lizitazioaren bitartez, baina Ingurumenaren Estatuko Fundazioak 
(FEAM) bidalitako aldez aurreko baimenean oinarrituta; baimena, ordea, IBAMAk (Ingurumen 
eta Baliabide Naturalen Brasilgo Institutua) emandakoa izan behar zuen. 

Botereen usurpazio honek eraman zuen MPF (Ministerio Publiko Federala) 2007ko 
urtarrilaren 23an Valadaresko Lehen Gorte Federalean Ekintza Zibil Publikoa egikaritzera Minas 
Gerais estatuaren, Baguariko Partzuergoaren eta IBAMAren aurkako agindu judiziala eskatzeko. 
Ekintzan, Baguariko zentral hidroelektrikoaren eraikuntzarako lan eta zerbitzu ororen berehalako 
gelditzea eskatu zuen MPFk. 

Era berean, MPFk ohartarazi zuen Doce ibaiko tarte batean oztopoak zeudela: Mascarenhasko 
instalazio hidroelektrikoa, Aimorésko zentral elektrikoa eta Baguariko instalazio hidroelektrikoa, 
hain zuzen. Hori hala izanik, ingurumen eraginaren azterketak oinarri sendoagoa izan beharko 
lukeela pentsa dezakegu, izan ere, kontuan hartzeko moduko potentzia izango duten hiru 
instalazio hidroelektriko proiektatu baitira ibai tarte labur bakarrean (150km). 

MPFri egindako beste eskaeretako bat izan zen IBAMAk 2006/11.428 Lege Federalaren 
arabera jokatzea, eraikitzaileek Sasitza Atlantikoa suntsitzea eragozteko. EIA-RMAk (Ingurumen 
Eraginaren Azterketa)6 Bonaparte uhartea nabarmendu zuen; uhartea urtegiaren urek estali zuten 

5

 http://www.cerpch.unifei.edu.br/not01.php?id=4026

6

Azterketa eta horri Dagokion Ingurumen Eraginaren Txostena –  IIA eta DIIT bi dokumentu 
ezberdin dira eta Ingurumen Eraginaren Ebaluazioa egiteko tresnak dira; era berean, baimenak 
emateko prozesuaren parte dira. IIAn azterketa tekniko guztietako xehetasun guztiak aurkezten 
dira eta DIITn, berriz, azterketaren ondorioak. 

http://www.cerpch.unifei.edu.br/not01.php?id=4026


eta jatorrizko Sasitza Atlantikoaren ezaugarriak zituen ibaiertzeko landaredia zegoen bertan. 
Gertaera hura presidenteak Sasitza Atlantikoaren babeserako legea sinatu zuen garai bertsuan 
jazo zen, 2006 urtearen amaieran7; nazioarteko komunitateak Brasilgo basoen  babeserako 
aurrerapen garrantzitsutzat jo zuen lege hori abiarazi izana. Legak erabat debekatzen du 
desagertze bidean dauden fauna eta flora espezieen bizileku den Sasitza Atlantikoaren jatorrizko 
landaredia suntsitzea, espezie horien biziraupena arriskuan jartzen baitu. Neoenergiak berak 
argitaratutako datuen arabera, lana egiteko gutxi gorabeherako kostua 500 milioi errealekoa zen8, 
baina hedabide nazionalek argitaratutako beste datu batzuk ere badaude, eta horiek 516 milioi 
erreal inguruan kokatzen zuten lana egiteko kostua. 

Iturri berberen arabera, Neoenergiak 115,5 milioi euro bideratu zituen proiektura, % 30 berea 
eta % 70 beste batzuena (BNDES). Beraz, enpresaren beraren baliabide esleipena 76,5 milioi 
errealen baliokidea izan zen. 

Lanari esleitutako baliabideak

Iturria Parte-hartzea proiektuan Erabilitako balorea (€)

BNDES 158.550.000

Neoenergia % 51 34.600.000

Cemig % 34 23.103.000

Furnas % 15 10.192.500

Guztira % 100                           226.000.000

Zer egin liteke eskualdean 226 milioi euroko inbertsioarekin?

Herri Etxeak 25.000 etxebizitza eraiki litezke, 

7

 2006/11.428 Lege Federala

8

http://www.neoenergia.com/ri/index.asp?m=pages_contextos&d=Baguari_I. 2010/03/04an 
kontsultatua.



20.000 erreal/etxea balioarekin

Sendagile 1, 2 erizain, haginlari 1 eta osasungintzako 10 
langileko Osasun Zentroa, 4.000 biztanleko auzune edo herri bati 
zerbitzua emateko gaitasuna izango lukeena (100.000 dolar 
eraikina egiteko eta urteko 135.900€  gehigarri mantentze 
kostuetarako)

Osasungintzan 47 lanpostu sor 
litezke, txanda bakoitzean 4.000 
pertsona artatzeko gaitasunarekin, 35 
urtean zehar... Se podrían construir 47 
puestos de salud, con capacidad para 
atender a 4.000 personas por turno 
durante 35 años, hau da, 700 etengabe 
aldi osoan zehar. 

Laborantza-erreforma, INCRAk* familia bat kokatzeko duen 
kostua kontuan hartuta, “lurren erosketa”  bidez eta bestelako 
nekazaritzako maileguen bidez (49,997 erreal/familia kokatua)

Kaltetutako eskualdean 10.000 
familia birkoka litezke, lurrarekin, 
etxebizitzarekin, nekazaritzako 
maileguarekin eta laguntza 
teknikoarekin.

KNEIN – Kolonizazio eta Laborantza-erreformako Institutu Nazionala

2010eko martxoaren 21etik 27ra, Minas Gerais estatuan egon ginen bisitan. Hainbat sektore 
sozialetako ordezkariekin hitz egin genuen. Elkarrizketen, solasaldien eta lekuan bertan 
egindako elkarbizitzaren bitartez, Neoenergiak bere bi instalazioei buruz zabaldutako 
informazioa eta eskualdeko herrien errealitatea ezagutzeko aukera izan genuen. 

Gure lehen eginbeharra Arreba Rosarekin solasaldia egitea zen; Arreba Rosa lagun jatorra 
da, Neoenergiak kontrolatzen duen Itapebiko9  instalazio hidroelektrikoaren eraikuntza prozesua 
bertatik bertara jarraitu zuena. 

Instalazioaren eraikuntza 1999an hasi eta 2003an amaitu zuten. Bahia eta Minas Gerais 
estatuen arteko mugan dago kokatuta. 550 milioi errealeko inbertsioa egin zen bertan eta 
horietatik % 70 funts publikoak izan ziren. 

Arreba domingotarraren kontakizunak familiek euren lurrak eta kultura galdu zituzteneko 
sufrimendua nabarmentzen du. Komunitateek ibaiari esker bizirauten zutela adierazi zigun, 
batez ere arrantzari esker, baina halaber, ibaia hondarra ateratzeko, arropa garbitzeko zein 
kontsumitzeko ura lortzeko eta aisialdirako behar zuten. 

9

 UHE Itapebiri buruzko bideo berezi bat edizio prozesuan dago. Materiala, “Jiquitinhonhako 
isiltasuna” deritzona, Domingotarren Kongregazioak koordinatuta dago.



Arreba Rosak esan zigun kaltetutako komunitatearen aldetik erresistentzia prozesu 
garrantzitsua izan zela, inoiz ez baitzuten presa eraikitzea onartu, nahiz eta agintari politikoak 
instalazioa eraikitzeko azpijokoetan aritu. Txostenak erakusten duenez, komunitatearen 
antolaketa enpresak iritsi aurrekoa izan zen, auzo elkarteen bitartez eta, batik bat, Oinarrizko 
Eliza Komunitateen eta EKM-Presek Kaltetutakoen Mugimenduaren bitartez. Horrek ahalbidetu 
zion bertako komunitateari erresistentzia bideak garatzea, eta beste zenbait ekintzarekin eta 
presek kaltetutako beste leku batzuetara eginiko bisitekin batera, kaltetuen borrokari sostengua 
ematea lortu zuen.  

Komunitatea gehien atsekabetu zuen alderdietako bat ur-jauzi multzo baten desagerpena izan 
zen. Salto da Divisa hiriko erakargarri turistikoetako bat izateaz gain, ur-jauziak eskualdeko 
kulturan txertatuta zeuden. 

Instalazioaren eraikuntza eragozteko taktika gisa, Salto da Divisako udal kontzejuak ur-
jauziak babesteko lege bat onartzea lortu zuen, honela udalerriko ondare historiko bihurtuta, eta 
ondorioz, baita estatukoa ere. Gertakari horrek Itapabiko instalazioaren eraikuntzaren aurkako 
borrokari bultzada handia ematea lortu zuen. Komunitateen taktikaz ohartuta, “legea onartu 
zuen kontzejuak berak berau atzera bota zuen. Eta gainera, zuzendarien haserreak pairatu 
behar izan genituen, ur-jauziak zenbaten truke negoziatzeko prest geunden galdezka”, kontatu 
zigun Rosak. 

Itapebi eskualdean lanean ari diren eta lanean jarraituko duten arreba domingotarren 
ebaluazioa izan zen eskualdean pobretze nabarmena gertatu zela; gazteek ez dute lan etorkizunik 
eta horregatik utzi behar izaten dute eskualdea. Eta zioenez, presak tokiko garapenari baino ez 
zion kalterik egin, horren aurretik oso zaila bazen ere, eskualdean lur kontzentrazio handia 
baitago.

Egun ere herri antolakuntza lanak egiten jarraitzen dute eskualdean, baina zailtasun handiak 
daude horretarako. Urtegia itxi ondoren, instalazioko langile eta arduradunak ez ziren 
eskualdean gelditu. Rosak azaldu zigunez, antolaketa prozesuak gauza asko irakatsi zizkien 
guztiei, eta ikasgai nagusia hauxe izan zuten: antolatuz baino ezin daitezke irabazle izan. 
Partzuergoak berak ere onartu zuen hori; haien hitzetan, inoiz ez zuten pentsatu hain leku txikiak 
hainbeste arazo eman zitzakeenik. 

Garrantzitsua da aipatzea Arreba Rosak heriotza mehatxu asko jaso zituela Itapebi 
eskualdean bizitzen egon zen bitartean. 

Gure hurrengo jarduera Baguariko instalazio hidroelektrikoak kaltetutako eskualdea 
ezagutzea izan zen. Governador Valadares hirira iritsitakoan, Aita Leãok egin zigun harrera, 
instalazioaren eraikuntza prozesu guztia hurbiletik jarraitu zuen erlijiosoak. Azaldu zigunez, ez 
dago alde handirik Baguari Partzuergoa eskualdera iritsi zen moduaren eta enpresa handien 
praktikaren artean, presak eraiki nahi dituzten leku guztietan erabiltzen dutena, alegia. 
Aurrerapena eta eskualdearen garapena agindu zieten, “jendearen sufrimenduaren kontura 
eraikitzen den promesa faltsua”, Leãoren hitzetan.



Izaera honetako proiektu batek eskualde osoan izaten du eragina, zeharka bada ere. Horixe 
bera pentsatzen du Presek Kaltetutakoen Mugimenduak, instalazioen eraikuntzak sortutako 
arazoek eskualdeko biztanleria osoarengan eta, areago, neurri batean Brasilgo biztanleria 
osoarengan duela eragina, instalazio hauen interesek oso lotura gutxi baitaukate jendearen 
benetako beharrizanekin. 

Praktikan, enpresa eraikitzaileak darabilen “kaltetu”  kontzeptua lurren jabeetara mugatzen 
da, behar bezala araututako jabetza titulua dutenetara. Oso gutxitan sartzen da baldintza 
horietatik at dagoena kalte-ordainketarako hautagai gisa. Enpresak berak zehazten du familiei 
eman beharreko kalte-ordainketaren zenbatekoa eta, horrekin ados egon ezean, hamarkadak 
iraun ditzakeen prozesuetan sar daitezke justizia aurrean helegitea jarriz, kasu gehienetan urtegia 
eta instalazioa amaituta eta martxan jarri eta askoz beranduago amaitzeko. 

Aita Leãok planteatzen zuen beste faktoreetako bat da Governador Valadares hirian 
nabarmen hazi dela indarkeriaren tasa. Honen froga da, indarkeria arriskuari eta 19 eta 24 urteko 
urte bitarteko gazteentzako heriotza arriskuari dagokienez, 10 udalerriren arteko (100.000 
biztanletik gorako 226, orotara)  bosgarren lekua duela hiriak.10

Baguari partzuergoak zuzeneko zein zeharkako 3.900 lanpostu sortuko zituela iragarri zuen 
eta horixe frogatzeko aukera izan genuen instalazioko langile batekin izandako elkarrizketa 
informal batean. Baina egun, instalazioaren eraikuntza lanetara langileak daramatzaten autoak 
zenbatuta, gehienez 80 lagun ikus daitezke (bi autobus), eta presa eraikuntzaren azken fasean 
dago dagoeneko. Informazio ofizialaren arabera, bi emakumek baino ez dute proiektuan lan 
egiten, garbiketa zerbitzuan, eta emakumeen kopurua lautik seira bitartekoa izan zen eraikuntza 
prozesuaren aldi gorenean. Langileen otorduak antolatzeko kontratatutako emakume bat sartzen 
ere ikusi genuen. Ez genuen eraikuntza lanetatik kanpo baina enpresa barruan lan egiten duten 
(bulegoak, aholkularitza...) emakumeen kopuru osoaren daturik lortu. Hala ere, oso kopuru 
txikia dela ondoriozta daiteke. 2004an, elektrizitatearen sektoreko langileen % 16,71 
emakumeak ziren, eta % 83,3, aldiz, gizonezkoak11.

Eskualdeko presen egoeraz gain, Doce ibaiko tarte txiki batean energia sortzeko hiru zentral 
elektriko (Baguari, Aimaréz eta Mascarenhas) eraiki direlako, lekua burdin minerala 
esportatzeko ibilbidean dago txertatuta, Porto de Vitoriatik ateratzen dena, Espiritu Santo 

10

 http://valeindependente.wordpress.com/2009/11/24/governador-valadares-e-a-
5%C2%AA-cidade-mais-violenta-para-jovens-de-19-a-24-anos/. 2010/03/26an kontsultatua.

11

 DIEESE, 2004

http://valeindependente.wordpress.com/2009/11/24/governador-valadares-e-a-5%C2%AA-cidade-mais-violenta-para-jovens-de-19-a-24-anos/
http://valeindependente.wordpress.com/2009/11/24/governador-valadares-e-a-5%C2%AA-cidade-mais-violenta-para-jovens-de-19-a-24-anos/


estatuan. Gu Cachoeira da Fumaçan (ke jarioa) egon ginen bitartean (gero hitz egingo dugu horri 
buruz), kanpamentuaren ondotik batez beste 60 tren igarotzen direla egunean esan ziguten, eta 
horietako bakoitzak mineralez kargaturiko 100 bagoi baino gehiago dituela. Trena Baguariko 
urtegitik igarotzen da. 

MABeko buruekin izandako elkarrizketetan, Minais Gerais estatuan programatutako 
hidroelektrikoen irudia lortu genuen, ondoko mapan ikusgai: 

 

Baguariko presaren kasuan, enpresak zera adierazi zuen bere informazio ofizialean: 
“Baguariko urtegia egiteko, Periquito udalerrian eginiko 71 etxebizitza berritan eman zitzaien 
ostatu urez betetako lekuetan bizi zirenei”12.

Pedra Corrida komunitatea bisitatu genuen, Periquito udalerrian, eta kalitate oneko etxeetan 
ostatu eman zitzaien 63 familia identifikatu genituen. Liberalino eta Sue presek kaltetutakoen 
elkarteko buruekin eginiko elkarrizketa batean, urak estalitako azalera herrixka baino txikiagoa 

12

http://www.neoenergia.com/section/noticias_interna.asp?news=4661 2010/03/28an kontsultatua.
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izan zela egiaztatu genuen, eta azalera horretako familia horiexek izan zirela birkokatu 
zituztenak. 

Taldeko buruen kontakizunaren arabera, euren familiek, hiriko gunetzat jotako ingurunean 
bizi baziren ere, baratzeak landuz lortzen zuten mantenuaren zati bat, eta etxe berria hartzean 
hori ez zitzaien eman. Hala ere, lekualdaketa eta etxeen eraikuntza positiboak izan direla 
nabarmendu zuten, bertako biztanleen artean bestelako iritzirik badago ere.  

Helburuak lortzeko prozesua nolakoa izan zen galdetuta, dena Presek Kaltetutakoen 
Mugimenduaren laguntzari esker izan zela esaten digute. “MABeko buruek erakutsi ziguten 
partzuergoari aurre egiteko bide bakarra antolatuta egotea zela”, esan zigun Suelik. 

Lekua erakusteko garaian, Liberalinok, lorpenaz harro, enpresak agindu eta gero bete ez 
zituen kontuak adierazi zizkigun. Adibidez, kokaleku berrirako lurra ateratako gunearen 
ingurumen berreskurapena eta urmael batena. Azken hori ez da berreskuratu eta, gainera, 
etxebizitzetako hondakinak botatzeko leku bihurtu da. Bisitaren amaieran kontatu zigutenez, 
“behin urtegiaren maila igotzen hasita, ez da ezer gehiago lortzen”. 

Gure elkarrizketen eta bertatik bertara egindako behaketen bitartez, presako eraikuntza 
enpresek familia hauek aitortzea kaltetutakoen antolakuntza desegiteko modua izan zela 
egiaztatu ahal izan genuen. Taldeko buruek eurek zioten taldea askoz handiagoa zela, eta 
haietako batzuek amore eman zutela prozesuak aurrera egin ahala. Gelditu zirenek lortu zuten 
konpentsazioa. Jendearen zati bat baino ez zuten izendatu onuradun, eta horrek kaltetutakoen 
talde bat bestearen aurka jarri zuen, antolakuntza kolektiboa ahulduta. Bestalde, partzuergoak 
etxe berrien inguruko publizitate handia egin du, eta arazo sozial guztiak egoki konpondu direla 
aditzera eman du horren bitartez. 

Dena dela, eskualdeko buruen kontakizunean esaten da kaltetutakoak 300 familia inguru izan 
zirela. Identifikatutako kasuen artean, MST-Lurrik Gabeko Nekazarien Mugimenduko kokaleku 
bat dago, urtegitik hurbil dagoena. Lurra lortu arte kanpatuta luze egon ondoren, familiak 12 
urtez bizi izan ziren elkarbizitza kolektiboa nagusi zen antolakuntza sisteman, euren izatea bera 
lurrarekin lankidetzan oinarrituriko ekoizpen solidarioaren bitartez. Instalazioa eraikitzean, 
kokalekuaren zati bat kaltetu egin zen eta beste leku batera joatera behartu zituzten. Vaninha 
Liberdade kokalekuko buruaren arabera, “familiak banatzera behartu zituzten, batzuk gelditu 
egin ziren eta beste batzuek, berriz, kokalekua utzi behar izan zuten. Asko galdu genuen 
horrekin, gure erakundeak galdu zuen horrekin. Egun, urtegia hesituta dago, abereak ura edatera 
ere ezin ditugu eraman”. Kokalekua 35 familiak osatzen zuten eta horietatik 8 birkokatu behar 
izan zituzten. 

Ikertu nahi izan genuen beste auzietako bat presek komunitate indigenengan sortutako 
eragina izan zen. Valdemar Krenak FUNAIko13 koordinatzailearekin hitz egin genuen modu 
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informalean, Governador Valadaresko bere egoitzan egin zigun harrera. Auziaren larritasunari 
buruzko hainbat aspektu azaldu eta elkarrizketa bat ematea proposatu zigun, hurrengo egunean 
grabatuko genuena ikerketa honetarako. Hurrengo egunean, ekintzaile indigenarekin 
elkarrizketa egitera joan ginenean FUNAIko egoitzara, ospitaleratu zutela jakinarazi ziguten. 
Eta hurrengo egunean eman ziguten Valdemar Krenaken heriotza tamalgarriaren berri. 

FUNAIko egoitzan egon gineneko hartan, guarani herriko Latinoamerikako ordezkari Wera 
Kwarayrekin hitz egin genuen. Berak esan zigunez, BNDESekin egindako bilera batean egon 
zen, banku horretako funts publikoekin finantzatutako proiektuen azpiegiturek kaltetutako beste 
hainbat herri mugimendurekin batera. Bere hizketaldian zera adierazi zuen: “Herri indigena 
suntsitu nahi dute, presa proiektuen bitartez edota zelulosa ekoizteko pinu eta eukalipto basoak 
landatuz”. Kwaray Espirito Santo estatuan bizi da, zelulosaren ekoizpenaren esparruan lan 
egiten duen Aracruz enpresak jarduera handia duen eskualde batean. 

 Cachoeira da Fumaça kanpamentua

Baguariko urtegiko jabeek esan eta egiten dutenaren kontraesanaren ondorioz, Via 
Campesinak14 120 familia inguruko kanpamentua antolatu zuen instalazioen eraikuntzan. Artean 
izenik ez bazuen ere, kanpamentua garapena ulertzeko bi moduren arteko talkaren agertokia izan 
zen. Alde batetik, beste edozeren gainetik interes ekonomikoak lehenesten dituzten enpresak eta, 
bestetik, kaltetuak, euren biziraupenaren aldeko borrokan. 

Lorategi oparo bat eta indaba-sail bat sortu zituzten modu kolektiboan, kanpamentuko 
familiak elikatzeko helburuarekin. Eraikuntza lanetan egon ziren 56 egun luzez, 2007ko 
martxoaren 13tik maiatzaren 8ra. Egun hartan kanporatu zituen polizia eragiketa gogor batek, 
irtenarazteko agindua bitarteko. Golveia bertan kanpatuta egon zen eta kontatzen duenez, 200 
polizia bertaratu ziren, armak eskuan eta txakurrekin. 

Familiek erabaki zuten lekua kide bakar baten bizitza arriskuan jarri gabe uztea. Gero, 
kanpamentua berrantolatu egin zuten Periquito eta Governador Valadares arteko eremuan. 
Hautatutako lekua estrategikoa zen, kanpamentua instalaziora sartzeko bide bakarrean kokatu 
baitzuten. Kanpatuta zeudenen arteko eztabaida kolektiboaren ondorioz, kanpamentuari 
“Cachoeira da Fumaça” (ke jarioa) izena eman zioten, Doce ibaiko ur-jauziei aipamena eginda, 
pertsona haien gogotik ezabatuko ez den ke modukoa osatzen baitzuten goizetan. 

Egun, 12 familia daude oraindik bertan kanpatuta eta INCRArekin15 negoziatzen ari dira 
birkokatu ahal izateko. Han jarraitzen duten familia horiek ziur daude euren borroka aintzat 
14

 Vía Campesina: munduko nekazarien mugimendu ezberdinak artikulatzen dituen 
erakundea. Brasilen honakoek osatzen dute Via Campesina, besteak beste: Lurrik Gabeko Landa 
Langileen Mugimendua (MST), Presek Kaltetutakoen Mugimendua (MAB), Nekazari Txikien 
Mugimendua (MPA), Emakume Nekazarien Mugimendua (MMC), Lurraren Batzorde Pastorala 
(CPT) eta Agronomia Ikasleen Federazioa.  



hartuko dutela eta, bitartean, euren produktuak landu eta azokan saltzen dituzte biziraupena 
bermatzeko. Ana kanpamentuko kideak nabarmentzen duenez, kanpamentuaren prozesu guztia 
ikasgai garrantzitsua izan da, eta zera baieztatzen du indarrez: “Borroka egitea da gure aukera 
bakarra, geldituz gero, hilik egongo gara”. 

5 - Neoenergia Belo Monten

Belo Monteko hidroelektrikoa, herri mugimenduaren azterketaren arabera, suntsitzailea da 
ekonomia, gizarte eta ingurunearen ikuspegitik. Herrialdean egin den azpiegitura proiekturik 
handiena da Itaipúren ondoren, eta munduko hirugarren proiektu hidroelektriko handiena 
Txinako Hiru Arroiletako urtegiaren eta Itaipúren beraren atzetik; proiektuak 11 udalerritan eta 
indigenen 9 lurraldetan  izango du eragina, milaka pertsona lekuz aldatzera behartuko ditu, 
oihan azalera handiak suntsituko ditu eta, gainera, Xingu ibaia lehortuko du. 

Belo Monte militarrek diseinatu zuten lehen aldiz 1975ean, Amazonia okupatzeko proiektu 
handien baitan. 1989an, berriz heldu zioten proiektuari Kararaô zentrala izenpean, baina bertan 
behera utzi zuten herri indigenek erakutsitako erresistentziagatik. 
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Presak 516 kilometro koadro beteko ditu urez 30 komunitate inguru bizi diren lur eremuan. 
Herri erakundeek eginiko ebaluazioaren arabera, instalazioaren eraikuntzan interesa zutenek 
egindako presio politikoari esker eman zitzaion lizentzia.  

Neoenergia izan zen, Andrade Gutierrez, Vale eta Votorantinekin batera, enkantean lehian 
aritu ziren bi partzuergoetako kideetako bat16. Prentsa nazionalak jakinarazi zuenez, 
Neoenergiak partzuergoko partaidetzaren % 20 izan nahi zuen bere esku. Datu horrek agerian 
uzten du enpresaren asmoa: herrialdeko energia sorkuntzaren alorrean negozioa zabaltzea, bere 
proiektuetan lortzen ari den etekin tasa handia dela-eta (% 40 baino gehiago). 

Finantzazio publikoaren logika berari eutsita, proiektuak inbertsio osoaren % 75eko ekarpena 
jasoko du Belo Monterengandik. 20 bilioi errealeko kostua izango duela kalkulatzen da. 

16
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REPSOL-YPFren ZOR EKOLOGIKOA EKUADORREN

Petrolio-jarduera Ekuadorren: deskribapen orokorra. 

Ekuadorreko  Petrolioaren ustiaketaren historiak frogatzen du, batetik, jarduera honek kutsadura 
handia sortzen duela naturan, eta bestetik, tokiko herriei ondorio sozial eta kultural larriak eragiten  
dizkiela.  Baso  heze  tropikala  bezalako  ekosistema  hauskor  eta  bioanitzetan  petrolio-erauzketak 
eragiten dituen kalteak itzulezinak dira, eta herrialde zein planetako ondare naturalaren galera handia 
dakarte. 

1967AN Texaco-Gulf partzuergoak hidrokarburo erreserba handiak aurkitu zituen Amazoniako 
iparraldean,  eta  513 kmko oliobidea  eraiki  zuen,  egunean 250.000 kupel  garraiatzeko gaitasuna 
zuena eta 1972an jarri zena martxan. Petrolioan oparoak ziren esleipen guneak Napo (gaur egun,  
Sucumbíos eta Orellana) eta Pastaza ekialdeko probintzietan zeuden kokatuta, Amazoniako arroko 
lautadetan. 

1967an, lehen Laborantza-erreforma eta Kolonizazio Legea eman zen eta Laborantza-erreforma 
eta Kolonizaziorako Ekuadorreko Institutua –IERAC– sortu zen, gerora Amazoniaren kolonizazioa 
ekarriko zuena. Prozesu horrek bi helburu izan zituen; alde batetik, populazio dentsitate handia zuten  
mendilerroko  eta  kostaldeko  hainbat  probintzia  arintzea  eta,  bestetik,  petrolioaren  industriari  
eskulana ematea. 

Texacok 1964 eta 1990 artean egin zuen lan Amazonian eta tarte horretan 1.500 kupel petrolio 
gordin  inguru  atera  zituen.  22  petrolio  instalazio  eraiki  zituen  eta  339  hobi  zulatu  zituen  egun 
442.965 hektarea hartzen dituen eremuan. Material toxikoa tonaka isuri zuen ingurumenean, baita 
mantentzeko hondakinak eta hemeretzi mila milioi galoi ekoizpen ur baino gehiago ere (itsasoko 
urak baino 6 aldiz gazitasun handiagoa duena eta hidrokarburo eta metal astun arrastoak dituena).  
Bere erregailuen bitartez, egunean bi milioi metro kubiko gas erre zituen (Kimerling 1993). 

Texaco oliobide  transekuatoriarrean  lanean aritu  zen  bitartean  gertatutako isuriak  16,8  milioi  
galoi petrolio gordinekoak izan ziren gutxi gorabehera, Exxon Valdez Alaskako kostaldean eginiko 
10,8  milioi  galoiko  isuria  baino  %  50  gehiago,  alegia.  Aipatzekoa  da  Exxon  Valdezen  isuria 
garbitzeak 7.000 milioi dolarreko kostua izan zuela. 

Kasu gehienetan,  hondakin horiek zingira, ibai eta urtegietan amaitzen dute,  eta egun, horiek  
guztiak kutsatuta daude horregatik. Ibairik kutsatuenak, besteak beste, Napo, Aguarico, Eno, Teteye,  
Oayacu, Tiputini, Dureno, Pisurie, Payamino, Sacha, Shushufindi, Victoria eta Rumiyacu dira.

Texaco  nekazarien  komunitateetan  eragindako  ondorioen  erantzulea  da,  batez  ere  euren 
osasunean eta animalien heriotzagatik eta laboreak suntsitzeagatik sortutako galera ekonomikoetan. 
Halaber,  hainbat  kulturari  eragindako kalteen erantzulea  da,  hala  nola  Siona,  Secoya,  Cofan  eta 
Waorani kulturetan, euren arbasoen lurretatik baztertu baitituzte, euren kultura zapaldu delako eta 
hamaika  gaixotasun  sorrarazi  baitzaizkie.  Enpresa  honi  egozten  zaio,  era  berean,  Tetete  eta  
Sansahuari herrien suntsiketaren bizkortzea. 



Arrazoi hori dela-eta hasi zen, 2003ko maiatzean, “Mendeko epaiketa” deiturikoa. Ekuadorreko 
Amazoniako  nekazari  eta  Cofán,  Secoya,  Waorani  eta  Kichwa  indigena  talde  batek  Chevron-
Texacoren17 aurka  eginiko  epaiketa  izan  zen.  Hasiera  batean,  demanda  1993ko  azaroaren  3an 
aurkeztu zen New Yorkeko White Plainseko Gorte Federalean, Texacoren egoitza dagoen tokian;  
demandan,  kutsatutako  leku  guztiak  garbitzeko,  monitoretze  mediko  sistema  finantzatzeko,  ur 
edangarria egiteko sistema finantzatzeko eta kaltetutako guztiei kalte-ordaina emateko eskatzen zen.  
Prozesuak  hamar  urte  iraun  zuen,  Rakoff  epaileak  Texaco  Inc.,  egun  Chevron,  Ekuadorreko 
jurisdikzioaren mende egon behar zela erabaki zuen arte. 

2003an hasi zen epaiketa, Ekuadorren, Lago Agrioko epaitegia lehen erabaki batera iritsi  zen  
2011ko otsailaren 14an. Epaileak Ekuadorreko Amazonian gertatutako ingurumen eta gizarte kalteen 
erruduntzat jo zuen Texaco, eta eginiko kalteak konpontzeko zortzi mila seiehun milioi dolarreko 
kopurua ordaintzera zigortu zuen. Gainera, epaiak kaltetuei barkamena publikoki eskatzera behartzen 
du Texaco eta, egin ezean, epaian emandakoaren bikoitza ordaindu beharko du, hots, 17.200 milioi  
dolar. Hala ere, auzi-jartzaileen abokatuek helegitea aurkeztu dute, ezarritako isuna egindako kaltea 
osotasunean konpontzeko txikiegia  dela  uste  baitute,  egindako ikerketen arabera,  27 mila  milioi 
dolar  behar  baitira  kaltea  ordaintzeko.  Era  berean,  Texacok  ere  helegitea  jarri  zion  epaiari,  
zenbatekoa gehiegizkotzat jo zuelako. Helegiteak igarota, auzia Nueva Lojako epaitegira igaroko da, 
bigarren instantzian. 

Texaco  enpresa  izango  da,  ziurrenik,  Amazonian  egindako  eragiketa  guztiak  direla-eta,  
Ekuadorren zor ekologiko eta historiko handiena pilatu duen enpresa. Espero dugu epaiketaren azken 
epaiak auzia zigorgabetasunean erortzea saihestuko duela. 

1981ean, petrolio gordinaren nazioarteko prezioaren jaitsieraren ondorioz, petrolioaren krisia hasi  
zen eta horrek ekoizpena handitzeko beharra eragin zuen, batez ere kanpo zorraren ordainketarekin 
hartutako  konpromisoagatik.  Denbora  tarte  horretan  bertan,  kanpo  zorra  hirukoiztu  egin  zen 
Ameriketako Estatu Batuetako Altxorraren Sailak erabakitako aldebakarreko interes  handitzearen 
ondorioz.  Gertaera  horiek,  NMFk  ezarritako  politika  aplikatzearekin  batera,  Estatuko  enpresak 
pribatizatzeko joera duena, petrolio-enpresa transnazionalak herrialdean sartzea izan zuten ondorio, 
eta enpresa horietako bakoitzari 200.000 hektareako blokeak eman zitzaizkion ustiatzeko. 

2001eko otsailaren 15ean Gustabo Noboaren gobernuak kontratua sinatu zuen OCP Sozietate 
Mugatua  partzuergoarekin,  petrolio  gordin  astunen  garraiorako  oliobidea  eraikitzeko;  oliobideak 
450.000  kupel  petrolio  gordin  astun  garraiatzeko  gaitasuna  izango  zuen  bere  503  kilometroko 
ibilbidean, Lago Agriotik Balaoko porturaino, Esmeraldas probintzian. 
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2001ean Texaco Chevron enpresarekin bat egin zuen, eta Chevron Texaco osatu zuten; 
geroago, bere irudia garbitzen saiatzeko Texaco izena kendu zioten, eta egun Chevron izen hutsez 
jarduten du. 



Partzuergoa honako petrolio-enpresek osatzen zuten: Kanadako EnCana, AEBetako Occidental, 
Espainiako Repsol YPF, Brasilgo Petrobras, Italiako AGIP, AEBetako Kerr MacGee eta Argentinako 
Techint eraikuntza enpresa. Egun, Repsol eta AGIP baino ez daude Partzuergo horren barruan. 

Prozesu  horrek izan  zituen  irregulartasunak,  ibilbide  guztian  zehar  kalteak  jasandako  tokiko 
biztanleen aurkakotasuna eta bertako zein nazioarteko erakunde ekologisten salaketak gorabehera,  
oliobidea 2001eko abuztuan hasi eta 2003ko urrian amaitu zen eraikitzen. 

OCPren eraikuntzan giza eskubideen urraketa salatu zen, hala nola legez kanpoko atxiloketak,  
errepresioa  eta  torturak,  guztiak  ere  oliobide  horren  ibilbidean  kokatutako biztanleen  aurkakoak 
(Acción Ecologica, 2003). 

Indarrean dagoen Konstituzioaren arabera, 407 artikuluan, baliabide ez berriztagarriak erauzteko 
jarduerak  debekatzen  dira  babestutako  inguruneetan.  Honek  esan  nahi  du  Ingurune  Babestuen 
Sistema  Nazionalaren  barnean  dauden  lekuetan  ezin  dela  petrolio-ustiaketaren  lehen  fasea  den  
esplorazio sismikoa egin. Hala ere, 2009ko urriaren 1ean hori egiteko baimena eman zen. 

Ekuadorren  lan  egiten  duten  enpresak  honakoak  dira:  Europar  jatorriko  bi  (Repsol,  Agip), 
Txinako bi (Petroriental eta Andespetrol), Argentinako bi (Tecpecuador, Petrosud), Kolonbiako bat 
(Pegaso Partzuergoa) eta Ekuadorreko hiru (Petroecuador, Petroamazonas, Pacifpetrol). 

Enpresa hauen guztien  jarduerek  bederatzi  ingurune  babestutan  dute  eragina:  Parke  Nazional 
Yasunía,  Cuyabeno  Ekoizpen  Faunistiko  Erreserba,  Limoncocha  Erreserba  Biologikoa,  Sumaco 
Parke  Nazionala,  Sumaco  Biosferaren  Erreserba,  Cofán  Bermejo  Erreserba,  Cayambe  Coca 
Erreserba eta Pañacocha Baso Babeslea. Horrez gain, Amazoniako 9 herri indigenatan ere izango 
dute  eragina:  Siona  Secoya,  Kichwa,  Cofán,  Waorani,  Shuar,  Zápara,  Tagaeri  eta  Taromenane. 
Azkeneko biak Borondatez isolaturiko herriak dira. 

PARKE NAZIONAL YASUNÍA

Parke Nazional Yasunía Orellana eta Pastaza probintzietan dago, Napo eta Curaray ibaien artean,  
biak ere Amazonas ibaiaren adarrak direla. Yasuní, Cononaco, Nashiño eta Tiputini ibaien arroetan  
zehar  hedatzen  da.  Parkeak  300  eta  600  metro  arteko  garaiera  maila  dauka,  eta  muino  txikiek  
osatutako paisaia da nagusi, baita aldian-aldian urez betetzen diren gune lauak, gune zingiratsuak, 
putzuak eta Jantucocha, Garzacocha eta Lagartococha aintzira guneak ere. 

Hasiera  batean,  679.000  hektareako  inguruarekin  aitortu  zuten  parkea,  baina  egun  982.000 
hektareako  azalera  babestua  hartzen  du.  Ekuadorreko  Parke  Nazional  handiena  da  eta 
Latinoamerikako handienetakoa. 

Historia  1966an hasi  zen,  Waorani  nazionalitatearentzat  16.000 hektareako “inguru babestua” 
(edo babesgunea) mugatzearekin batera. 1979an, Parke Nazional Yasunía sortu zen, Ministerioarteko 
#322 Hitzarmenaren bidez, 1979ko uztailaren 26koa; Parkeak 678.730 hektarea zituen eta horietatik  
heren bat  Waorani  herriaren jabetza  da historikoki.  1980an Biosferaren Erreserba izendatu zuen  
UNESCOk, Parkearen beraren muga berberekin. 



Petrolio-ustiaketa  parkearen  mugetatik  kanpo  uzteko  helburuarekin,  Parke  Natural  Yasuníko 
mugak moldatu zituzten Ministerioko 191 Hitzarmenaren bitartez, 1990eko apirilaren 2koa, gune 
hidrokarburiferoa bertatik kanpo utzita; gune hori Waorani lurraldeko zati izatera igaro zen hurrengo 
egunetik aurrera. Hala izan zen: 1990eko apirilaren 3an, baztertutako lurraldearen zati bat Waorani  
Lurralde gisa legeztatu zen, 612.560 hektarea, hain zuzen. Esleipenaren atal batek hala dio, hitzez  
hitz:

“esleipendunek ezingo dute oztopatu edo eragotzi Gobernu nazionalak edota legez baimendutako  
pertsona natural edo juridikoek eginiko meategi edota hidrokarburoen esplorazioa eta ustiapena”.  
(Rivas A, Lara R 2001).

Harrigarria  da  Parke  Nazional  Yasunían  lan  egiten  duten  petrolio-enpresa  hauei  lizentzia 
industriala ematea, “mundu guztiak onartzen baitu gune natural bat Parke Nazional aitortzeak hor 
barruan edozein jarduera industrial egitea debekatzen duela, bereziki, mea eta petrolio-ekoizpena. 
Hori guztia bermatzeko daude Ekuadorreko Konstituzioa eta zenbait  lege berezi,  hala nola Gune 
Naturalen eta Bizitza Basatiaren Babeserakoa, eta onartuta dauden zenbait Nazioarteko Hitzarmen” 
(Cordavi 1992). 

Amazoniako erakunde indigenek eta herri Waoraniak euren lurraldea defendatzeko ekintzak egin 
zituzten.  Ekuadorreko Amazoniako Huaorani  Nazionalitatearen  Erakunde  ONHAEk,  Sierra  Club 
Legal  Defense  Funden  laguntzarekin,  salaketa  ipini  zuen  Amerikako  Estatuen  Erakundeko Giza 
Eskubideen  Batzorde  Interamerikarrean;  salaketan  Ekuadorreko  Gobernuari  eta  petrolio-enpresei 
herri  Waoraniaren  giza  eskubideen aurkako atentatua  leporatzen  diete  euren  lurraldean  petrolio-
ustiapena  egitea  baimendu  eta  berau  egiteagatik.  Prozesu  honek  oihartzun  handia  izan  zuen 
herrialdean  bertan  zein  nazioartean.  1992an,  Waoraniek  Quitorako  martxa  antolatu  zuten 
Ekuadorreko Gobernuari eta Maxusi euren lurraldean eskurik ez hartzeko exijitzeko. 

Bioaniztasuna

Parke Natural Yasunía –YPN– Baso Heze Tropikala da. Pleistozenoko Napo Babeslekuaren zati 
da,  hau  da,  endemismo  handiko  ingurua  da,  eta  bertan  Pleistozenoaren  amaieratik  gorde  dira 
espezieak (22 eta 13 mila urte atzera). Geroztik, izaki bizidunen espezifikazio eta dispertsio zentroa 
delako da garrantzitsua. Parkea aniztasun genetiko handiena duen erreserbetako bat da planetan. 

Lehorreko basoak Parkearen azalera osoko % 77 inguru hartzen du. Bertako landaredi naturala 
beti berdea da, heterogeneoa, trinkoa, neurri handiko espezieak dituena eta flora epifito ugarikoa. 
Fisionomia  eta  fisiografia  irregularrak  dituela  eta,  habitat  asko  daude  bertan.  Estazio  Zientifiko 
Yasuníak eginiko ikerketen arabera, munduan oihan hauetan dago zuhaitz espezie kopuru handiena 
hektareako. Gainera, Tiputini ibaiaren arroan dago arrain espezie kopuruaren munduko errekorra,  
tamaina horretako arro hidrografikoan. (Acción Ecológica Alerta Verde N°71). 

Fauna  hizpide,  Parkea mundu mailako leku anitzenetarikoa  da  hegaztiei  dagokienez,  eta  567 
espezie erregistratu dira bertan. Ugaztunen artean, aldiz, 173 espezie erregistratu dira parke barruan,  
baina 200 bat daudela kalkulatzen da, herrialde osoko ugaztunen % 57 eta Amazonaseko arroko 
ugaztunen  %  40  liratekeena.  Horien  artean,  gehienak  saguzarrak  dira;  79  espezie  daude,  7  



familiatakoak. Primateek ere lehen mailako postua dute, izan ere, 10 espezie identifikatu dira; datu 
horrek  leku  anitzenetarikoa  bihurtzen  du  Parkea  primateei  dagokienez.  Aipatutakoez  gain,  beste 
zenbait  espezie  ere  aurki  daitezke,  esaterako,  jaguarrak,  pumak,  hartz  inurrijaleak,  armadilo  
erraldoiak eta abarrak. 

Herpetofauna munduko handienetakoa da, 100 anfibio espezie baino gehiago erregistratu dira,  
tartean 43 igel zuhaiztar espezie eta beste ehunen bat narrasti, 62 suge espezie barne. Kasu berezia  
dortoka txarapena (Podocnemia expansa) da, haien oskola metro bateko garaiera ere irits baitaiteke, 
ur gezatako dortokarik handienak izanda. Espezie hau, baita kaiman beltza ere, desagertze arriskuan 
dago. Iktiofauna aniztasun handikoa da ur inguruen aniztasun handiak eraginda, hala nola ur beltz, 
zuri  zein argiko ibaiak,  zingirak eta  urmaelak.  Ur  gezatako 382 arrain espezie  erregistratu dira.  
Horien artean nabarmentzekoak dira bai paitxea, ur gezatako arrainik handiena delako, bai bagrea 
(Pimelodidae), duen elikadura balioagatik. 

Halaber, Parkean 100.000 intsektu espezie baino gehiago aurkitu dira hektareako. Inurrien artean  
soilik, 94 espezie identifikatu dira. 

Herri Waorania

Milurtekoetan zehar, Ekuadorreko Amazoniako erdialdean bizi izan dira Waoraniak, iparraldean 
Napo ibaiak eta hegoaldean Curaray ibaiak biltzen duten lurraldean, 2 milioi hektareako azaleran. 

Herri  honek Waodani gisa definitzen du bere burua, hots, “benetako jendea” edo “ gizakiak”; 
dani pluralgilea da. Euren hizkuntza Wao-Tededo edo “jendearen hizkuntza” da. Ahozko tradizioan 
oinarrituriko herria da eta 30 edo 40 lagunek osatutako klan familiarretako gizarte egitura daukate. 

Nanicabo izeneko euren etxe tradizionalak familia bereko 10 eta 30 lagun artean biltzen zituen, 
baina egun familia nukleo bakoitzak bere etxe propioa eraiki du ebanjelizazioaren, petrolio-enpresen 
eraginaren  eta  Kicwekiko  ezkontzen  araberako  irizpideekin.  Egungo  komunitateak  antzinako 
klanekin Udako Hizkuntza Institutuak ILV eta misio kaputxinoak egindako baketze, murrizketa eta 
sedentarizazio lanaren ondorio dira. 

Euren gizarte sistema berdintasunezkoa zen eta lanaren banaketan berdintasunezko harremanak 
sortzen ziren, baita malguak ere. Kultura honen ezaugarrietako bat da gizon eta emakumeen arteko  
berdintasuna ehizara joateko,  umeak zaintzeko eta otorduak prestatzeko garaian. Egun,  harreman 
horiek aldatu egin dira euren komunitateetan petrolio-enpresak zein misioak egotearen ondorioz. 

Tradizionalki,  herri  Waoraniak biziraupeneko  ekonomia  izan  du,  ehizan,  bilketan  eta,  neurri 
txikiagoan,  baratzezaintzan  oinarrituta.  Ezaugarri  nagusietarikoa  erdi  nomadak  izatea  zuten.  
Guangana izeneko txerrien eta tximinoen lekualdaketen arabera mugitzen ziren, hots, ehiza gehien  
zegoen lekuetara joaten ziren. Egoitza, gutxienez, urtean behin aldatzen zuten. (Ochoa, 2005). Egun, 
kokaleku  gehienak  egonkorrak  dira,  eta  horietako  batzuk  errepide  edota  petrolio-instalazioetatik 
hurbil egin ohi dira. Populazioaren zati handi batek Puyo hirirantz emigratu du. 



4.000  urtean  zehar,  euren  elikadura,  sendagaiak,  ehunak  eta  tresna  ezberdinak  Amazoniako 
aniztasun  handiari  esker  eskuratu  zituzten.  Erabiltzen  zuten  basoko  landare  bakoitzarentzat  lau  
erabilera  ezberdin  zituzten  batez  beste,  baina  zenbait  espezieren  kasuan,  sei  erabilera  ere  izan 
zitzaketen.  Gizarte  tradizionalean,  pertsona  bakoitza  150  liana  espezie  inguru  ezagutzera  hel 
zitekeen, 80 onddo espezie ezberdin, gutxienez, eta 120 sendabelar inguru (Accion Ecologica, 1999). 
Egun,  familia  Waoranien  osasuna  petrolio-enpresek  emandako  botiken  mende  dago.  Waoranien 
osasun egoera kontaktuaren ondorioz sortutako epidemiek eta gaixotasun berriek kaltetu dute, eta ez 
dago alderatzerik garai  batean ezaugarri  zuten sendotasun fisikoarekin, euren lurraldera iritsitako 
lehen misiolariak ere harritu zituena. 

Udako Hizkuntza Institutuko (ILV) misiolari  ebanjelistek hasitako kontaktuak aldaketa sozial,  
kultural, ekonomiko eta politiko azkarrera bultzatu zituen Waoraniak. ILVk Texaco, Shell eta Gulf 
Oil  petrolio-enpresekin  zeuzkan  harremanen  ondorioz,  herri  indigenak  euren  lurraldeak  uztera 
behartu eta petrolio-enpresen sarbidea erraztu zuten, horiekiko mendekotasun materiala sustatuta.  
Antzeko mendekotasunezko istorioa gertatu zen beranduago Maxus petrolio-enpresarekin (Gavaldá, 
2002). 

Perkinsen (2004) arabera, izaera erlijiosoa duen erakunde honek AEBetako petrolio-enpresekin 
zeukan harremana, Texacorekin zehazki, eta ILVren bitartez erraztu zen enpresaren sarbidea lurralde 
Waoranian.  Honi  dagokionez,  zera  dio  Cabodevillak  (1999):  “Urte  batzuk  geroago,  90eko 
hamarkadan, petrolio-enpresen eta misiolarien arteko harremana egiaztatu egin zen, ILVko hainbat  
misiolari  Maxus konpainiarekin elkarlanean aritu  zirenean “elkarrekiko laguntasun,  errespetu eta 
sostengua lortzeko hitzarmena” sinatzeko; erakunde Waoraniaren eta petrolio-enpresa horren arteko 
hitzarmena 1993an sinatu zen Kihuaron”. 

ILVk  populazioaren  %  90  birkokatu  zuen  Tihuenoko  misioan,  eta  indigenentzako  misio 
ebanjelikoa sortu zuen bertan. Baina Waorani guztiak ez zeuden ados ILVk zuzendutako murrizketa  
eta  babesgunerako  lekualdaketa  prozesuarekin.  Horrek  Waorani  errebeldeenak  zatitu  eta  betiko 
bereizi ziren taldeak eragin zituen, Tagaeriak, kasu; egun arte ezin izan da eurekin harremanetan 
sartu. 

Klan  familiar  hauek  euren  lurraldeko  baliabide  naturaletan  (petrolioa  eta  egurra,  nagusiki)  
interesa zuten eragileen etengabeko zirikatzeen jomuga bihurtu ziren. Euren auto-bazterketari esker,  
euren  independentziari  eusteko  gai  izan  ziren  Tagaeriak  eta  Taromenaneak,  errepideek,  gune 
populatuek,  militarren  destakamenduek,  petrolio-erauzketa  guneek,  egur  enpresek,  instalazio 
zientifikoek eta gune turistikoek mugatutako Amazoniako zenbait eskualdetan (Rivas, 2003). 

Tagaeri  zein  Taromenane  taldeek  mendebaldeko  zibilizazioarekiko  harremanari  uko  egiteko 
jarrera  hartu  dute,  eta  Amazoniako  oihanaren  sakontasunean  ezkutatzen  dira;  dena  den,  euren 
bizitzaren  aurkako mehatxuak  bere  horretan  darrai,  ezkutuan  bada  ere,  euren  lurraldean  dagoen 
aberastasuna dela-eta. 

Herri  Waoraniaren borroka nagusia bere lurraldea eta bere bizimodua defendatzearen aldekoa 
izan  da.  Ehiztari-biltzaile  izaera  dela-eta,  lurralde  zabala  behar  dute;  joan  den  mendeko  lehen 
urteetan,  Napo eta Curaray ibaien artean mugitzen ziren.  Lurralde horretan,  kautxugileek (1890-



1920),  petrolio-enpresek,  egur  enpresek  eta  kolonizazioak  eginiko  presioagatik,  Wao  biztanleen 
mugitzeko gaitasuna Tivacuno Curaray ingurura mugatu zen. 

70eko hamarkadan, Waoraniek lehen lurralde eskakizunak egin zituzten ILVren bitartez. 1969an 
estatuak 16.000 hektareako lur eremua eman zien, Erreserba izenekoa, “Babesgune” ebanjelikoaren 
inguruan. 1983an, Gobernuak 60.000 hektarea baino zertxobait gehixeagoko lurraldea aitortu zien,  
“Waorani Babesgunea” izenpean. 90eko hamarkadaren hasieran, mugimendu indigena indartzearekin 
batera, Gobernuak 612.000 hektarea eman zien Waoraniei; aurretik aitortutako lurrei batuta, guztira  
678.000 hektarea dira (Lara, R eta beste, 2002). 

Lurralde Waorania aitortzearekin batera, Estatuak baldintza bat jarri  zion herri  horri:  petrolio, 
mea eta bestelako lehengaien ustiaketa onartzera behartu zituen. Egun,  herri  Waoraniak petrolio-
enpresekiko borrokei eta haiek ekarritako zailtasunei aurre egiten jarraitzen du. 

Kolono taldeekin, beste etnia batzuekin, misiolariekin eta petrolio eta egur enpresekin izandako 
gatazkek egoera zailean kokatu dute herri hau. Gune populatuetarako bilakaera atzeraezina da, eta 
gizarte  unitate  berriak eta  kanpokoekiko aliantza  berriak sortu  dira  (Rival,  1992).  Une  honetan,  
komunitate Waorani  gehienak 1990ean emandako lurraldean daude kokatuta,  eta bertan petrolio-
blokeak eraikitzea baimendu da; beste batzuk, aldiz, Parke Nazional Yasunían daude. 

Nazionalitate indigena honek 2.000 pertsona inguru ditu egun, Amazoniako hiru probintziatan 
banaturiko 38 komunitatetan sakabanatuta.  Komunitate hauek eratu zuten ONHAE (Ekuadorreko 
Amazoniako Waorani Nazionalitatearen Erakundea). Egun, erakunde horrek izena aldatu eta NAWE 
(Ekuadorreko Waorani Nazionalitatea) deitzen da orain, estatuko arau berrien ondorioz, baina testuan 
zehar ONAHE izena erabiltzen jarraituko dugu. 

2005ean, Ekuadorreko Amazoniako Emakume Waoranien Elkartea AMWAE eratu zen, lurraldean 
lan egiten duten zazpi  petrolio-enpresen presioei  besterik ez erantzungo ez dien solaskide berria 
sortzeko  asmoz,  komunitateen  beharrak  jaso  eta  emakumeen  bizi-baldintzak  hobetzeko  garapen 
proiektuak egiteko. 

PETROLIO-USTIAKETA PARKE NAZIONAL YASUNÍAN  ETA LURRALDE WAORANIAN

Petrolio-enpresen esku-hartzearen  historia  Waoranien  antzinako  lurraldean,  Parke  Nazional 
Yasunía  barne  duena,  1937an  hasi  zen,  Royal  Dutch  Shell  konpainia  ingeles-holandarrak 
Ekuadorreko Amazonian hidrokarburoak ustiatzeko eginiko lehen esplorazioekin. Shellek bazekien 
lurraldea indigena horiena zela eta, horrexegatik, bere jarduera guztiak militar talde handiek zainduta 
egiten  zituen.  Garai  horretan  gertatu  ziren  Amazoniako  gerlarien  eta  petrolio-langile  izutu  eta  
urdurien arteko borrokarik odoltsuenak. 

1986ko  urtarrilean  esleitu  zitzaien  Ekuadorreko  Amazoniako  Eskualdeko  16.  Blokean  –
Waoranien  betiko  lurraldean  zegoena,  Parke  Nazional  Yasunían–   hidrokarburoak  esploratu  eta 



ustiatzeko baimena honako petrolio-enpresei: Conoco Ecuador Lt. (AEB), Overseas Petroleum and 
Investment the Nomeco Latin America Inc. 

16. Blokea

16.  blokeak  200.000  hektareako  hedadura  du  eta  Orellana  probintzian  dago,  Ekuadorreko 
Amazoniako iparraldean. Sei asentamendu Waorani daude 16. blokean: Dicaro, Yarentaro, Guinta, 
Iro, Gabaro eta Guiyero. Komunitate hauetan Wepeiriak (Wepeko jendea) eta euren ondorengoak 
bizi dira batik bat, harreman aurretik existitzen zen klan Waorani bateko kide zirenak. Klan horretako 
kideetako batzuek uko egin zioten Tiwenoko babesgune ebanjelikora joateari eta euren jatorrizko 
lurraldean geratu ziren.  Urte  batzuk geroago,  gainerako kideak itzuli  zirenean,  Maxusek 1993an 
eraikitako errepidearen inguruan kokatu zituen (Proaño-Colleoni, 2008). 

1996an, Argentinako YPF enpresak erosi zituen Maxusen akzioak, eta 2000an 
Espainiako Repsol konpainiak, Argentinan piztutako krisialdi sakona 
aprobetxatuta, YPF bereganatu eta 16. blokearen jabe egin zen, aurrekoen 
baldintza beretan. 

Repsol Ekuadorren

Repsol da 16. blokearen gidaria, OCP partzuergoko kidea da eta erregaien banaketan bere 124 
zerbitzuguneen  bitartez  esku  hartzen  du.  Gainera,  Ekuadorreko  Petrolio  Gas  Likidotuaren 
merkaturatzearen guztizkoaren % 49ren jabe  da.  Bloke honetako petrolio  gordina astuna  da,  16 
gradu APIkoa, eta % 93rainoko ur edukia du. Petrolio gordin honek sufre kopuru handia dauka, oso  
korrosiboa  berau;  horren  eraginez,  petrolio-instalazioen  bizitza  erabilgarria  oso  laburra  da,  eta 
isuriek eta bestelako istripuek eragindako ingurumen arazoak oso maiz gertatzen dira. 

Enpresa honek estatuan duen historia  hasieratik  dago irregulartasunez josita,  lege,  ekonomia, 
ingurune eta gizarte arloei dagokienez. 

2000.  urtean  estatuan  sartu  berrira  zenean,  prokuradoreak,  Corral  Doktoreak,  salatu  zuen 
Repsolek  ez  zizkiola  Estatuari  71  milioi  USD  ordaindu  petrolio  gordinaren  garraiorako  SOTE 
Oliobide  Sistema  Transekuatoriala  erabiltzeagatik.  Honek  eragin  zuen,  ikerketa  baten  ondoren, 
Estatuko Kontraloria Orokorrak 69 milioi dolarreko glosa egitea enpresari. 

2002an, petrolio-enpresak BEZa ordaintzeari uko egin zion, eta estatua nazioarteko arbitrajera 
eraman  zuen  kontzeptu  horregatik  ordaindutako  15  milioi  dolar  bueltatzeko.  2004ko  otsailean,  
Ekuador  petrolio-enpresari  13  milioi  dolar  ordaintzeko  zigorra  ezarri  zitzaion.  Repsoleko 
Kontabilitate eta Diru-zaintza zerbitzuko buru ohiak, Guido Andrade Grandak, ziurtatu du enpresak 
petrolioaren industriako soldatarik baxuenak ordaindu eta 15 orduko lanaldiak antolatzen dituela,  
larunbat eta igandeak barne, aparteko orduak ordaindu gabe Arthur Andersen Auditoriaren txosten 
baten arabera. (Acción Ecológica,  2004).



2002ko  abuztuan,  Repsolek  iskanbila  sortu  zuen  Eliseo  Gómezen  baieztapenak  zirela  eta. 
Petrolio-enpresa transnazionalaren Presidenteak, estatuaren justizia zalantzan jarrita, zera baieztatu 
zuen:  “Ekuadorren  epaiketak  enkanteak  dira;  gehien  ordaintzen  duenak  irabazten  du”  (Acción 
Ecológica, 2002ko Prentsa buletina).

“Prensa  Alternativa”k  burututako  ikerketak  zera  adierazten  du:  “1997tik,  YPF  Ekuadorren 
ekoizten hasi zenetik, eta gero Repsol YPF 2006ra arte, 123 milioi kupel erauzi dituzte 16. Bloketik  
(Campos Amo, Dabo, Ginta, Daimi, Iro, Wati), eta horietatik, Estatuak 22 milioi kupel jaso ditu ozta-
ozta,  eta  Bogi  Capirón  eremutik  23  milioi  kupel,  horietatik  Estatuak  4  milioi  kupel  jasota” 
(Villavicencio, 2008ko azaroa). Honek argi eta garbi erakusten du Ekuadorrek ez diola etekinik atera 
Repsol-YPFren esku dagoen 16.  blokeko petrolio ustiapenari,  enpresa espainiarra baita irabaziak  
lortzen dituena; horregatik, 2006an, 30 milioi inguru inbertitu zuen produkzioa handitzeko, eta 16.  
blokean 31 putzu gehiago zulatu zituen.              

Egungo gobernuak  eginiko eskaintza  handienetariko bat  Estatuak petrolio-enpresa pribatuekin 
zituen kontratuak berriz negoziatzea lortzea izan zen. Repsol YPFren prozesuak ez zuela aurrera 
egiten  ikusita,  2008ko  urtarrilaren  26an,  Rafael  Correak,  subiranotasun  erakustaldia  eginez, 
hedabideetan iragarri  zuen Repsol enpresak Estatuak aurkezturiko kontratua berriro negoziatzeko 
proposamena onartu ezean, egindako inbertsioa bueltatuko zitzaiola eta etxera joango zela, eta 16. 
blokeko eremuak Petroecuadorren esku geratuko zirela. Urte bereko abuztuan, gobernuak tematuta 
jarraitzen zuen Repsolek estatutik joan behar zuela esanez. 

Beste irregulartasun bat deribatu eta gasen merkaturatzean gertatu da; izan ere, egun, % 99.9 
kapital pribatuen, gehienbat atzerritarren, esku dago, Repsolek presentzia esanguratsua izanda.  500 
hornitegi  baino  gehiagotik,  Petroecuadorrek  hiru  estazio  ditu  ozta-ozta,  bat  Quiton  eta  bi 
Galapagoetan. Era berean, Petrolio Gas Likuatuaren (GLP) merkaturatze negozio ia guztia enpresa 
pribatuen esku dago, Repsolek kontrolatuta merkatuaren % 65. Estatuko Petrocomercialak, ordea, % 
1ean parte hartzen du, barne-kontsumoaren % 80 zuzkitzeko gai izan arren, ontziratze azpiegitura 
bertan behera utzita duelako. (Villavicencio, 2008ko azaroa).  

Petroliogintzak  hainbat  fase  ditu:  esplorazioa,  zulaketa,  ustiapena  edo  ekoizpena,  garraioa,  
industrializazioa  eta  honi  lotutako  jarduerak.  Fase  hauen  guztien  garapenean,  petrolio-jarduerak 
gizarte eta ingurumen ondorio larriak sortzen ditu, haietariko asko itzulezinak izanda, are gehiago  
Amazonia  bezalako  lekuetan,  bertan  herri  indigenak  bizi  direlako  eta  eremu  ahulak  direlako. 
Petroliogintzak  ez  ditu  aintzat  hartu  Amazoniako  herri  indigenak,  nekazaritzako  lurrak  eta 
babestutako eremuak, zor sozial eta ekologiko handia sortuta.  

Jarduera sismikoak  ondorio  kaltegarri  larriak  sortzen  ditu  ingurumenean,  zuzenean  eragiten 
baitio.  Hauek  dira  kalte  nagusiak:  lurzoruaren  ezegonkortasuna,  deforestazioa,  higadura,  
bioaniztasun  galera,  basa-animaliak  uxatzen  dituzten  zarata  eta  dardarak,  iturburuen  galera  eta  
leherketek eta kanpamentuetako etxe-hondakinek sortutako ur kutsadura ekarrita. 



Amazonaseko ipar-ekialdeko errepide sistema ia guztia petrolio-enpresek eraiki dute, basoetan 
sartu eta esplorazio eta ustiapen jarduerak eta oliobideak egin ahal izateko. 

Ekuadorren  indarrean  dagoen  legeriaren  arabera,  Eremu  Naturalen  Ondare  Nazionalean,  
esploratzeko eta aurrera egiteko zulaketan, debekatuta dago errepideak irekitzea. Hori horrela izan 
arren,  Maxusek  Parke  Nazional  Yasunía  eta  lurralde  Waorania  zeharkatzen  dituen  180kmko 
errepidea eraiki  zuen.  Errepide honetarako,  hala  nola  ezponda eta  plataformetarako zulaketetako 
zaborra erabili zen eraikuntza material gisa. Zabor honek, ingurumenean denbora luzez mantentzen 
diren oso substantzia toxikoak ditu.     

Petrolio-eremu  bakoitzean,  azalera  jakin  bat  antolatzen  da  ekoizpen  instalazioetarako, 
sarbideetarako,  materialen  hornidurarako  eta  bereizketa  eta  ponpaketa  estazioetan  hondakinen 
tratamendu  eta  antolaketarako.  Fluxu-lerroak  eta  trinkoak  eraikitzen  dira,  iturri-kokapenak  ura 
biltzeko eta isurtzeko, kanpamentuen instalazioa eta ekipamenduen eraketa eta muntaketa burutzen 
da. 

Estazioetako hondakin-igerilekuek honakoek osaturiko ekoizpen urak jasotzen dituzte: formazio 
urek,  formazio  geologikoetan  jatorria  duten  eta  normalean  petrolioaren  erauzketatik  ateratzen 
direnak, eta ibaietan eta iturrietan jatorria duten eta petrolio-hobietara injektatzen diren jatorriz giza 
kontsumorako egokiak diren azaleko urak. Ekoizpen ur hauek, kopuru ezberdinetan, hainbat gatz  
dituzte:  kaltzioa,  magnesioa  eta  sodioa,  esaterako;  baita  hainbat  gas  disolbatu  ere:  karbono 
monoxidoa,  karbono  dioxidoa,  azido  sulfidrikoa  eta  bestelakoak,  esekitako  solidoez  gain,  metal  
astunen arrastoak eta oso mineral erradiaktiboak diren estrontzio eta radioak sortutako gehiegizko 
erradiazio maila izan dezaketenak. Gainera, ekoizpen urek esekitako edo emultsifikatutako petrolio  
gordin maila onartezinak dituzte beren baitan.  

Ekoizpen edo ustiapen fasean,  putzuetan  zein  bereizketa  estazioetan  hondakin  toxiko  kopuru 
handiak sortzen dira. Hauek dira fase honetan sortzen diren ingurumen ondorioak: gainazaleko zein 
lurpeko ur masen kutsadura eta gas erreketen ondoriozko sufre oxidoa, nitrogenoa, karbonoa, gas 
sulfidrikoa, metanoa, etanoa, propanoa, butanoa… bezalako gas toxikoen bidezko aire kutsadura,  
inguruko landaredian eragina duten euri azidoak sortzen dituena. Horretaz gain, lurraren kutsadura 
gertatzen da, petrolio gordin eta ekoizpen ur isuriek eraginda.

Repsolek bi kanpamentu dauzka 16. blokean burutzen dituen lanetarako, 600 
lagun inguru bilduta. Lanak areagotu ahala, kopuru hori handitu egiten da; 
esaterako, 2008an, zulaketa lanen bitartean, 1.300 lagun egon ziren bertan. 



Repsoek 16. blokean egikaritzen duen kontrola dela eta, ustiapen fasean gertatzen den ingurumen 
kutsadura erregistratzea eta monitorizatzea oso zaila izan da, blokean gertatutako gordin isuriei 
buruzko informazioa bereziki eskasa baita. Honek bidea eman du 2006 urtean Ekuadorreko 
zientzialari ezagun batek, Repsol YPF enpresarengandik mozkinak jasotzen dituzten eta Yasunín 
dauden bi estazioetariko bateko arduraduna denak, baiezta zezan enpresa honek puntako 
teknologiarekin lan egiten duela eta Yasunín ez zela inoiz isuririk gertatu. Honek Waorani indigenen 
testigantzen eta dagoen bibliografiak dioenaren kontrakoa adierazten du; izan ere, haiek frogatu 
egiten dute isuriak Yasunín 1993an hasi zirela; 2005ean bat erregistratu zen, 2007an beste bat eta, 
handiena, 2008ko urtarrilean, Amo eremuan. 

2008ko urtarrilean gertatutako isuria estazio zientifiko Yasuníarekin batera jaguarrei buruzko 
ikerketa bat egiten ziharduen biologo batek argazkiz erregistratu zuenez, Repsol enpresak “Petrolio-
enpresak isuri bat kontrolatu zuen Yasunín” izeneko txostena egitera behartuta ikusi zuen bere burua. 
Txostenak dio Parke Nazional Yasunítik gertu, Biosfera Erreserba Yasunían eta Lurralde Waoranian, 
lurperatutako hodi baten hausturak sortutako 100 petrolio kupelen isuri txiki bat kontrolatzea lortu 
zela. Repsolen bozeramaleak esan zuen ez zela zehaztu isuriaren jatorria, baina ez zuela kutsadurarik 
eragin ibai edo komunitateetan. 

Lurralde  Waorani  osoa eta  Parke  Nazional  Yasuníko  iparraldea  bigarren  mailako  oliobidez 
zeharkatuta  daude,  eta  hauek  Napo  bezalako  ibai  handienen  ur  masetara  iristen  diren  isuriek 
sorturiko kalte iraunkorrak dituzte. 

16. blokearen barruko bigarren mailako oliobideez gain, petrolio gordina Lago Agrion dagoen 
Amazonas estaziora iristen den oliobidean barrena ateratzen da bloketik, eta hortik Oleoducto de 
Crudos Pesados OCPren bidez eramaten da gordina La Esmeralda porturantz. 

OCP enpresa Ekuadorreko Amazonian lan egiten duten sei petrolio-enpresaz osaturiko 
patzuergoa da. Repsol YPF horietariko bat da. Hau da, OCP Mugatuaren jabeetariko bat da. Eta 16. 
blokean ekoizten den petrolio gordina astuna denez, oliobide honetan barrena garraiatzen da.  

OCP 2003 urtearen amaiera aldera bukatu zen eraikitzen eta lan hartan puntako teknologia 
erabiltzeko eskaintza izanda eta hodia lurperatuta egonda arriskurik egon ez arren, apenas bost 
hilabete geroago, 2009ko otsailean, 14.000 petrolio gordin kupeleko isuria eragin zuen El Chaco 
kantoiko Santa Rosa herrian. Isuri honek 32 herrixka kaltetu zituen, Coca hiria barne. 

OCPk eragindako petrolio gordin isuriak, beste edozein isurik bezala, kalte itzulezinak ekarri 
dizkio ekosistemari, are gehiago El Chaco kantoia bezain leku ahulari, bertan babestutako bi eremu 
baitaude: Cayambe Coca erreserba eta Sumaco biosfera erreserba. Isuri honek hainbat ur masa 
garrantzitsutan eragin zuen, esate baterako, Santa Rosa, Quijos, El Salado eta urak Napo ibaian 



isurtzen dituen Coca ibaietan. Petrolioak dituen substantziak, hidrokarburoa, metal astunak eta 
mineralak, besteak beste, oso-oso toxikoak dira ingurumenarentzat eta biztanleriaren osasunarentzat. 
Substantzia hauetariko gehienek bioakumulatzeko propietatea dute, hau da, konposatu kaltegarri 
hauek ehun bizietan pilatu eta horrela gizakiarengana heltzen dira.

Isuri baten eragina jasan duen ibai batek urpeko flora eta fauna mantentzeko gaitasuna galtzen du; 
petrolio gordinaren substantzia ugari sedimentuetan ezartzen dira eta degradazio zailekoak izaten 
dira. Kalkulatzen da bandioa bezalako metal astunek, landare, animalia eta gizakien material 
genetikoan kalteak eragitearen erruduna, gutxienez 10 urtez irauten dutela ibaien sedimentuetan. 

Isuri hauek guztiek eskubideak eta estatuan indarrean dauden legeak urratzen dituzte. Badira 
herritarren eskubideak bermatzen dituzten nazio eta nazioarte mailako legeak. Estatuaren 
Konstituzio Politikoan jaso egiten da ingurugiro osasungarri eta ekologikoki orekatuan bizitzeko 
eskubidea,  jasangarritasuna eta Sumak Kawsay bizimodu ona bermatuko dituena (14. art.).

Horretaz gain, Konstituzioak, oinarrizko eskubide gisa, bermatu egiten du ura izateko eskubidea 
(12. art.), baita osasuna izateko eskubidea ere, horren gauzapena beste eskubideen 
egikaritzapenarekin lotuta egonda, besteak beste, ura eta elikadura izateko eskubideak..., ingurugiro 
osasungarriak eta bizimodu ona defendatzen duten bestelakoak izateko eskubidea. (32. art.).  

Indarrean dagoen Konstituzioak aitortzen du naturak baduela eskubidea osoki errespeta daitezen 
bere bizitza eta bere bizi-zikloen mantentzea eta birsorkuntza, egitura, funtzioak eta eboluzio 
prozesua. Pertsona, komunitate, herri edo nazio orok izango du aginte publikoari naturaren 
eskubideak bete ditzan eskatzeko ahalmena. (71. art.).

72. artikuluan naturaren leheneratzeko eskubidea aitortzen da. Leheneratze honek ez du 
zerikusirik izango Estatuak eta pertsona fisiko edo juridikoek kalteturiko sistema naturalen mende 
dauden gizabanako eta kolektiboei kalteak ordaintzeko haien betebeharrarekin. Ondorio larri edo 
iraunkorren kasuan, baliabide natural ez berriztagarriak ustiatzetik eratorriatakoak barne, Estatuak 
leheneratzea lortzeko mekanismo eraginkorrenak xedatuko ditu, eta ingurumen ondorio kaltegarriak 
desagerrarazi edo arintzeko neurri egokiak hartuko ditu.

 

Repsol petrolio-enpresak sorturiko ingurumen eraginek eta 
enpresa 16. blokean egoteak berak, ondorio sozial eta kultural 
larriak ekarri dizkiote bertan bizi den herri Waoraniari. 



Osasuna

Waoranitarrak beren osasunaren hondatze azkarra jasaten ari dira 
petrolio-jarduerak direla eta. Gaixotasun ugari sartu dira, besteak 
beste, B eta D hepatitisak, gaixotasun benereoak eta bestelakoak. 
1999an odol-analisiak egin ziren Estatu Batuetan, Liman eta 
Ekuadorren. Txostenak adierazten du waoranitarrak petrolio-eremu 
batean bzi edo lan egiten zuten bitartean kutsatu zirela (El 
Comercio, 1999ko martxoak 2).

Cocako Osasun Zentroko sendagilearen testigantzen arabera, 16. blokean bizi diren waoranitar 
komunitateetan  sumaturiko  gaixotasun  nagusiak  honakoak  dira:  urdail  eta  hestekoak,  arnas-
aparatukoak  eta  dermatitisa.  Biztanleriaren  kalkuluen  arabera,  gaixotasunak  aregotu  egin  ziren  
petrolio-enpresa ezarri eta 3 urtera. Haurrek hepatitisa eta malaria aurkezten dituzte eta denge kasu 
ugari ere ikusi dira, hori Osasun Ministerioko sendagile batek egiaztatu du. Uste da horren arrazoia,  
besteak  beste,  enpresak  Paraison  (zabortegia,  hondakin  toxikoak  errausteko  eta  transferitzeko 
estazioa) uzten dituen hondakin solidoen erabilera kaskarra dela. Euririk egiten ez duen sasoietan,  
errepideak hauts asko izaten du eta arnas arazoak sortzen dira (Misión de Verificación, 2004).

Gaixotasunak egonez gero, enpresak kostu baxukoak direnak baino ez ditu aitortzen, esaterako, 
sugeen  hozkadak  eta  zaurituak,  baina  ez  hausturak  edo  gaixotasun  konplexuagoak;  horien 
tratamendurako jendeak Coca edo Tenara joan behar du arreta jasotzera, beren burua zordundu behar  
izanda diru eza dela eta. Noiz edo noiz Quitoraino ere joan behar izan dira osasun arreta jasotzera.

Repsol enpresak, 16. blokean jarduten duenak, Yasuní Biosfera Erreserba, Lurralde Waorania eta 
Yasuní Parke Nazionalaren zati ere badena, erabat kontrolatzen du jarduten duen eremurako sarrera. 
Behin baino gehiagotan eta bide ezberdinak baliatuz salatu izan da Repsol YPF enpresa espainiarrak, 
petrolio-ustiapeneko kontratu baten indarraldian oinarrituta, 16. blokeko 200.000 hektareako 
lurraldearen erabateko kontrola izateak dakarren subiranotasun lagapena, inor ezin baita blokera 
sartu edo bertatik atera enpresaren baimenik gabe.  

Beraz, Guiyero eta Dicaroko waoranitar komunitateetara sartzeko, babesturiko azaleraren barruan 
kokatuak,  baimena  eskatu  behar  zaio  petrolio-enpresari,  egun  Repsol  YPF.  Pompeyako  portura 
iritsitakoan,  bisitarien garraioa eta  zaintza  petrolio-agintarien esku geratzen da zeharo.  Enpresak  
sartzeko behin-behineko txartel  bat ematen du, eta berak eramaten ditu behatzaileak Pompeyatik 
ibaiaren bestaldera, petrolio-enpresaren portua bertan baitago. Behin portuan, eta dokumentuak eta 
baimenak  berriro  ere  aztertu  ondoren,  bisitariak  Repsolen  autobus  batek  eramaten  ditu  lehenik 
petrolio-enpresaren estaziora eta, ondoren, waoranitar komunitateetarantz. (Bonilla 2002).



Repsolek 16. blokean egikaritzen duen kontrola hain da zorrotza non enpresak nahi ez dituen 
pertsonei sarrera eragozteaz gain, waoranitarrek eurek, lurralde horren antzinako jabeek, zera 
adierazi duten: “eremurako sarrera erabat mugatua da eta enpresak militarrek lagunduriko lurralde-
kontrola egikaritzen du”.

Ugariak dira biztanleek petrolio-jarduerek sortzen duten kutsadura dela-eta protestatzen dutenean 
militarrek  buruturiko  gehiegikeria  eta  errepresioaren  inguruan  dauden  salaketak.  16.  blokean, 
lurralde Waoranian eta  Yasuní Parke Nazionalean hainbat liskar erregistratu dira waoranitarren eta 
indar publikoaren artean.

Repsolek eta Hezkuntza Ministerioak adostu zuten lehenengoa arduratuko zela irakasle baten 
soldataz  (irakasle  bakarreko  eskola  bat  mantentzeko),  hala  nola  eskolako  materialaz,  eskolak 
funtzionatzeko azpiegituraz, gosariaz eta abarraz. Hala ere, enpresak ez zituen egindako eskaintzak 
bete.  Repsolek  Hezkuntza  Ministerioari  igortzen  dizkio  atzeraturiko  soldaten  (3  hilabetez  edo 
gehiagoz) aldarrikapenak, baina hark, era berean, Repsolek ez dituela eman beharreko funtsak eman 
baieztatzen du. Honela, inork ez du bere gain hartzen petrolio-eremuetako waoranitar komunitateen 
hezkuntzaren erantzukizuna. 

Waoranitarren bertsioen arabera, Tiputini ibaian dagoeneko ez dago arrainik duela 6 urte, gorago  
burutzen  diren  petrolio-jarduerek  eragindako  hondakin  toxikoek  kutsatuta  baitago.  Ironikoa  da 
gogoratzea Tiputiniren harroa munduko arrain aniztasun handiena duen harro hidrografikotzat jotzen 
dela  (neurri  honetakoa).  Komunitate  hauetako  zenbait  waoranitarrek  bainatzeko  eta  sukaldean 
egiteko erabiltzen jarraitzen dute ibai honetako ura (Misión de Verificación 2004).

ONHAE (Ekuadorreko Amazoniako Nazionaltasun Waoraniaren  Erakundea)  petrolio-enpresak 
waoranitarrekin solaskide bat izateko beharragatik sortu zen. Antzina, waoranitar komunitateetako 
buruzagiak agureak izaten ziren eta erabakiak komunitate osoak batera hartzen zituen. ONHAEn 
gazteleraz hitz egiten duten gazteek baino ez dute parte hartzen eta enpresekin negoziatzeko joera 
handiagoa dute.  Enpresek herria  zatituta  mantentzeko eta  berarengandik hurbilago dauden “lider 
berri” hauen bezerokeria sustatzeko erabiltzen dituzte komunitatearen eskaerak. 

2008ko  irailean,  Repsoleko  langile  batek  esan  zuen  16.  bloke  barruan  bizi  diren  waoranitar 
komunitateren  batek  norbait  gonbidatu  nahi  duenean  idatzizko  eskaera  bat  egin  behar  diola 
enpresari,  gonbidatuen  izena  eta  zedula-zenbakia  adierazita;  agiri  hau  Repsolek  Quiton  dituen  
bulegoetara joan behar da eta, han onartuz gero, bisitak sartu egin daitezke. Hau, nabarmena denez, 
waoranitarren eskubideen urraketa hutsa da, ezin baitute inor gonbidatu aurretik Repsol enpresak  
baimendu ezean. (Acción Ecológica 2008).

Repsolek behin eta berriz esan du ustiapen “garbia” egiten dutela, ingurumenarekiko adeitsuak  
diren  instalazioekin,  putzu-mordoak  dituzten  itsas  plataformetan  erabilitakoen  antzekoak,  eta 
gutxieneko hedadura erabilita, alegia, 400 hektarea, lagapenak jasotzen dituen 200.000 hektareako 
lurraldearen ehuneko 0,2, hain zuzen. Ez dute kontuan hartzen kutsadura ez dela leku bakar batean 
geratzen, ibai bat kutsatzen denean kutsatzaile horiek beste ibai bateraino eramaten dituela, eta ibai  
horrek beste batera, eta horrela itsasora heldu arte. 



Repsolek ia militarizatuta dauka 16. blokea, edo segurtasun-guardia pribatuz 
beteta, eta “komunitate indigenekin arazoak izan ez dituen petrolio-enpresa 
bakarra dela”  esatera ausartzen da, bereziki bere eremuaren barruan dauden 
waoranitar komunitateekin. Esaten duenaren arabera, komunitate hauei gizarte, 
osasun eta hezkuntza arreta ematen die Repsolek eta saiatu egiten da haien 
anztinako usadioak aldatuko dituen edozein inposatze ekiditen. Komunitate 
hauen egoera ikusita, argi dago “saiatu”  bada ere, ez duela haien antzinako 
ohiturak errespetatzea lortu.

PROPOSAMEN YASUNÍA

Ekuadorreko Gobernuak,  gizarte  zibilak babestuta,  proposamen bat  egin du sormena erabilita 
mehatxu  bat  konpontzeko,  alegia,  ITT  proiektuko  gordinaren  erauzketa  ahulezia  handiko  leku 
batean,  Yasuní  Parke  Nazionalean,  hain  zuzen,  eragin  positiboa  duena  bioaniztasunaren 
kontserbazioan,  CO2  isurien  murrizketan  eta  herri  indigenen  eskubideen  eta  beren  bizimoduen 
errespetuan. 

Rafael Correa Errepublikaren Presidenteak adierazi du herrialdearen lehen aukera gordina lurpean 
presatuta izatea dela, eta asmoa litzateke herrialdeko eta nazioarteko jendartea Ekuadorreko Estatuari  
erabaki nazional honen aplikazioan laguntzera bultzatzea. Gobernuak, bide honen bitartez, gordina 
ateratzetik lortuko lukeenaren % 50 eskuratzea espero du proiektu horretatik.

Proposamenaren 4 argumentuak.

1.  Klima-aldaketak modu  bikoitzean  zigortzen  ditu  Ekuador  moduko  herrialdeak.  Batetik, 
ekosistemak  zenbat  eta  eraldatuago  egon  areagotu  egiten  diren  ondorio  biofisiko,  sozial  eta  
ekonomikoak direla eta, handiagoak baitira eta baldintza eta diru gutxiago dagoelako aldaketei 
egokitzeko. Eta bestetik, konponbide deituriko askok, ingurumen-zerbitzuen salmenta eskemaren 
baitan, toki mailako arazoak sortzen ari direlako basoen eta lursailen gaineko eskubideen ustezko  
lagapena dela medio. 

2.  Bioaniztasunaren suntsipena. 2004an egindako hainbat zientzialariren txosten baten arabera, 
Yasuní  Parke  Nazionalak  planetako  bioaniztasunik  handiena  dauka.  Eskualde  honek  toki  eta 
mundu mailan nabarmentzen diren aniztasun mailak ditu talde taxonomikoetan. Napoko Baso 
Hezea  babestu  beharreko  munduko  200  eremu  garrantzitsuenetariko  bat  izendatu  dute  Basa 
Bizitzarako Funtseko zientzialariek.  Yasuníak,  era  berean,  Amazoniako basa bizitzaren zatirik 
handienetarikoa ere badauka bertan, munduko basa bizitzarako lehentasunezko 24 eremuetariko 
bat izanda. Baso hauetariko hektarea bakar batean AEB eta Kanadako lurraldeetan batera dauden 
zuhaitz eta zuhaixka beste espezie daude ia. 

Gordina erauzteak bioaniztasunaren suntsipena dakar  nahitaez.  Jardueraren zuzeneko eraginik 
larriena ingurugiroari ur toxikoak isurtzea da, gordinarekin lotuak, hala nola bestelako hondakin 
kutsatzaileak.



3.  Waoranitarrentzako  babes-neurriak.  2006ko  maiatzaren  10ean,  Giza  Eskubideen  Batzorde 
Interamerrikarrak  kautelazko  neurriak  ezarri  zituen  taromenani  eta  tagaeritarren  alde.  Neurri  
horiei  esker  ekintzak  prestatzen  dira  klan  hauen  eskubideak  babesteko  eta  haien  bizitza 
bermatzeko. 

2007ko  aprilaren  18an,  Rafael  Correa  presidenteak  herri  hauen  bizitza  babesteko 
gobernu-politika iragarri  zuen, haien oinarrizko eskubideak babesteko erantzukizuna bere gain 
hartuta,  eta  konpromisoa  hartuta  ahaleginak  borondatezko  isolamenduan  bizi  diren  herrien 
sarraski  mehatxuak gainditzera  eta  haien giza,  kolektiboen eta  banakoen eskubideen defentsa  
bermatzera bideratzeko.

4. Herrialdearen  eraldaketa  ekonomikoa.  Petrolioa  Ekluadorreko  ekonomiaren  oinarrizko 
ardatza izan da azken mende laurdenean. Halere, esparru horretan gertatu dira Estatuak aurre egin  
beharreko  gatazka  handienak  ere,  irregulartasunak,  Estatuarentzat  kaltegarriak  ziren  kontratu 
formak, ingurumen arazo larriak aurkezten baitziren, eta kanpo-zorraren eragilea izan da.

Proposamena  Petrolio  Osteko  Ekuadorreranzko  lehen  urratsa  da,  ekonomia  ekoizpenean 
oinarrituko duena, ez baliabide ez-berriztagarrien erauzketan soilik, petrolioa edo meatzaritza diren  
bezala,  bizirauteko  oinarriak  eta  tokiko  ekonomiak  suntsitzen  dituztenak.  Proposamen  honetatik 
lortzen diren funtsak herrialdea mendekotasunetik askatzera bideratu beharko lirateke, eta pobreziari 
dagokionez,  egiazko konponbideak ahalbidetzera,  esaterako,  elikadura eta energia  burujabetzaren 
berreskurapenera. 

2010eko  abuztuaren  3an  fideikomiso  bat  sinatu  zen  ITTren  gordina  lurpean  uzteagatik 
nazioarteko  ordainsari  ekonomikoak  jasotzeko.  Fideikomiso  honetako  funtsek  Yasunían  bizitza 
zaintzeko eta bertako jendea babesteko balio behar dute. 

Proposamen  Yasunía  bakarra  da  munduan,  horregatik  “Yasuní”  “babestu  beharreko  lurralde 
sakratua”ren baliokidea da.  Leku honetan benetakoa bihurtzen da lurpean dauden gordin-kopuru 
handiak ez erauzteko utopia edo nahia.

Ondorioak



Ekuadorrek 44 urte darama petrolioa ustiatzen; denbora honetan guztian zehar probaturiko 
jatorrizko erreserba guztietatik, 8 mila 100 milioi kupel direla kalkulatzen da, 3 mila 975 milioi 
kupel erauzi dira, eta 4.180 milioi kupeleko soberakina geratzen da ustiatzeko ondare 
hidrokarburifero gisa. (DNH Hidrokarburoen Zuzendaritza Nazionalaren txostena 2007). Ekuador 
azkar hurbilduko da bere petrolio-erreserben atalasera, ITTren petrolioa kontuan hartu barik, 
geratzen diren erreserbak 2.100 milioi kupel ertain eta astun ingurukoak dira. 

Urte  hauetan  guztietan  herrialdean  aplikaturiko  petrolio-politikaren  ezaugarriak,  nagusiki, 
irekitasunaren aldeko jokabidea eta merkatuen malguketa izan dira, eta azken hamazazpi urteotako 
(1993-2010)  erreformek petrolio-aberastasunaren kontzentrazio  eta  pilaketa  handiagoa ahalbidetu 
dute hidrokarburoen enpresa transnazionalen mesedetan, eta zati marjinala herrialdeari geratu zaio,  
ez dena nahikoa izan jasaten duen egiturazko krisia gainditzeko. 

Azterturiko guztiaren ondorioz, oso argi geratzen da Repsol YPFren eragiketek 
16. blokean eta Tivacuno eta Bogui Capirón esparruetan ez diotela onurarik 
ekarri herrialdeari aspektu ekonomikoan, eta aplikaturiko politika eta erabakiek 
beti egin dietela mesede enpresa espainiarraren interesei.

 Era berean, ingurumena hizpide, Repsol YPF enpresak ingurumenari 
dagozkion ondorio itzulezinak sortu ditu Yasuní Parke Nazionala bezain eremu 
hauskor eta babestuan, eta baita Biosferaren Erreserba Yasunían ere, baina 
enpresak blokean egikaritzen duen kontrola dela medio, ondorio hauek guztiak 
zigortu gabe gelditzen dira tokiko agintarien laguntzarekin. Frogatu ere frogatu 
da ingurumen-kalteen gaineko erantzkizunari dagokionez, Repsol YPFren 
erantzukizunak gainditu egiten dituela 16. blokeko mugak, Shushufindi kantoian 
bere petrolio-hodiaren isuri larria sortu baitu, eta Amazoniako baso eta ibai 
hedadura handiari eragin zion OCPren isuriaren erantzukidea delako.

Repsol enpresaren eragiketak 2008an erreferendumean onarturiko Kontsituzioaren argipean 
aztertuz gero, nabarmena da enpresa honen jarduera kontsituzioaren kontrakoa dela, Karta Magnako 
47. artikulak zera adierazten baitu: “Debekatu egiten da baliabide ez-berriztagarrien erauzketa 
babesturiko eremuetan eta ukiezin izendaturiko eremuetan, baso-ustiapena barne. Salbuespenez, 
baliabide horiek Errepublikaren Presidentziak oinarrituriko eskaera eginda ustiatu ahal izango dira, 
aurretik Batzorde Nazionalak interes nazionalekotzat aitortuta, eta hark, egoki iritziz gero, herri-
galdeketa deitu ahal izango du”. 

Gobernu  guztiek  errepikatu  dute  petrolioa  erauztea  beharrezkoa  dela  pobreziatik  ateratzeko. 
Gogora dezagun Gustavo Noboak OCP eratzea hil ala biziko kontua zela esaten zuela, ez geniela 
lehentasuna emango txoritxo eta tximeletei haur pobreak goseak jota hiltzen ari diren bitartean. Eta 
orain, egungo gobernuak dio ezin garela pobreak izan urrezko koltxoi baten gainean. Duela 7 urteko 
pobre berak dira? Zergatik daude oraindik pobreak OCP 2003an eratu bazen? Zerbait gertatzen ari  
da.  Behin  eta  berriz  esaten  da  petrolio-ustiapenak  lagundu  egiten  diola  garapenari,  baina 
Konstituzioarekin bat egin nahi badugu, zuzenagoa litzateke ondo bizitzeko erregimenari laguntzea,  
eskubide-sorta  zabala  jasotzen  duena.  Eta  ez  garapenak  bezala,  igurikimenak  baino  ez  dituena 
sortzen.





Dock Sudeko Polo Petrokimikoa Argentinan eta Shellen Koke 
fabrika.

Dock Sud herria Buenos Aireseko hirigunetik 4kmra dago, Avellanedako barrutian. Bere izenak 
dioen bezala, “moila” (Dock ingelesez) Buenos Aireseko hegoaldean. Rio de la Plata, Sarandí erreka, 
Matanza ibaia – Riachuelo eta Dock Sud Kanala ditu mugakide. 23.717 biztanle ditu guztira (2001), 
barrutiko biztanleen % 7.

Han kokaturiko Polo Petrokimikoa herrialdeko handiena eta kutsatzaileena da: 380 hektarea eta 
egun 42 enpresa, horietako 25 arrisku handikoak, biltzen dituen multzo industriala. Poloak Buenos 
Aires probintziako BPGren % 5 eragiten du. 

Barruan, jarduerak bereiziriko bi zonalde daude: portua eta industrialdea. Industri poloan, Itsas 
Prefekturaren arabera, 4.500 lagun kalkulatzen dira biztanleria egonkorraren eta langileen artean.

Villa Inflamable

Aipatu Poloaren periferian Villa Inflamable dago. “Villa” hitza Argentinan txabola-auzoei deitzeko 
erabiltzen da (favelak, bidonvillak, shantitownsak eta abarrak). Azken urteotan, diktaduren eta 
inposatze neoliberalen ondoriozko krisi ekonomikoa dela eta, pobreturiko pertsonen ezartzeak 
biderkatu egin dira, euren aukera bakarra egur, txapa eta kartoizko txaboletan bizitzea baitzen. Egun, 
Argentinan, 13 milioi lagun daude pobreziaren mugen azpitik bizitzen eta kalkulatzen da badirela ia 3 
milioi ezarpen horietan bizi diren familiak, etxebizitza prekarioetan eta oinarrizko zerbitzurik gabe 
(ura, isurbideak eta abar). 2004ko krisitik, Villak eredu neoliberalaren kontrako antolaketa eta 
erresistentzia gune nagusietariko bat izan dira, Langabeen Mugimenduaren aterkipean, MDTak, 
kartoneroak, piketeroak eta abarrak. Azken urteotan, fenomeno hau berriz areagotu da mundu mailako 
krisiaren fase berriaren ondorioz, eta bai Argentinan, bai mugakide diren beste herrialde batzuetan 
(Bolivia, Paraguay), nekazaritzako monopolioaren hedapenak eragindako exodoak eta horrek dakarren 
errepresioak bultzatuta18. Hala, logelaren krisiaz hitz egiten da. 2010eko azken hilabeteetan gatazkak 
sortu ziren “villa”  batzuetan kanpotik etorritakoekin, ezbairik gabe biztanleriaren sektore handiek 
jasan beharreko muturreko baldintzen ondorioz.

Bestetik, “inflamable”  hitzak 42 enpresa eta arrisku handiko 25 biltzen dituen Polo Petrokimiko 
horrekiko hurbiltasunari egiten dio erreferentzia. Istripuak izateko aukerak 1984an egiaztatu ziren, 

18

 2001 eta 2006 artean, Buenos Aireseko Konkurbanoan 10 biztanle berritik 6 ezarpen 
informaletan bizi ziren.



Perito Moreno ontziak sutea jasan zuenean19). Ordutik deitzen zaio honela auzo honi, eta bertako 
biztanleak egunero eta duela urteak bizi dira emanazio toxikoekin.

Egun Villa Inflamable izenarekin ezagutzen dena Villa Prost izenarekin sortu zen, Elektrizitate 
Konpainia Alemaniar Transatlantikoa iritsi ostean, eta nabarmen hazi zen 90eko hamarkadan zehar, 
langabeziaren ondorioz herrialdearen barnealdetik eta herrialde mugakideetatik eratorritako 
migrazioen ostean.

             Villa Inflamableren kokapena Polo Petrokimikoari dagokionez, Buenos Aires hiri 
ondoan

19

 Une hartan, klima-baldintzak aldekoak izan ziren, eta horrek are tragedia handiagoa ekidin zuen, 
zeren haizeak sua ez zedin poloan ezarritako produktu kimiko sukoien biltegiratze-tankeetara 
hedatu eragin baitzuen.



Poloan dauden enpresak20 

- Petrolio-findegiak:  Dapsa eta Shell Capsa, bestetik, petrolioaren eratorriak biltegiratzen 
dituena. Inputen artean, petrolio gordina erabiltzen dute. Bukatutako produktuak naftak, solbenteak, 
gasolioa, diesel olioa, fuelolioa, asfaltozko hondakinak, olioak, gantzak eta cracking karga, azido 
sulfurikoa, soda kaustikoa, anilina, zinka eta litioa dira.  

- Petrolioa eta honen eratorriak jasotzeko fabrikak: EG3 SA, Sea Tank Coastal Petroleurn 
Argentina SA., Sol Petróleo SA, YPF SA. Sea Tanken kasuan baino ez  dira hidrokarburo arinak eta 
naftak erabiltzen. Gainerakoek kerosenoa, gasolioa, naftak, solbenteak, alifatikoak eta aromatikoak 
erabiltzen dituzte, eta YPFren kasuan, gas butanoa eta propano likidoa. 

- Tratamendu kimikoko fabrikak: Meranol. Produktu kimikoen manufaktura. Erabiltzen 
diren substantzien artean azido sulfurikoa, bauxita, potasio kloratoa, alkil bentzeno lineala, pigmentu 
hori eta gorriak, soda kaustikoa, aluminio likidoa eta solido sulfatoa daude.

- Produktu kimikoak jasotzeko eta biltegiratzeko fabrikak: Antivari SA, Distribuidoras 
Químicas SA, Exolgan, Indupa, Productora Argentina de Melaza SA, Tagsa, Unión Carbide Argentina 
SA, Valentin Balcarse SA, Mecorcarga, Maruba. Akrilonitriloa, kloroformoa, toluenoa eta 
disozianatoa erabiltzen dituzte, besteak beste. 

- Zentral Termoelektrikoa: Central Dock Sud SA (Repsol YPF enpresa horren kapital 
sozialaren % 69.83ren jabe da).

- Olio, gantz eta xaboien industriak: Tenanco, Materia Hnos. SA, Orvol SA, Unilever 
Argentina SA, Coco Oil. Errekuntza txikiko produktuekin lan egiten dute, behi-gantza, landare-olio 
eta olinak. 

- Hondakin arriskutsuen labe errauskailuak: Tri-Eco SA; hondakin arriskutsuak 
desagerrarazten ditu, eta bi kloratu mota ekoiztu, Dock Sudeko haurren lagin baten baitako kutsadura-
azterketak neurturiko hidrokarburoen artean agertu zirenak. 
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 FOCO. Villa Inflamable txostena, Dock Sud, Avellaneda, B. Aires probintzia. 2008ko urtarrila.



Poloaren historia

Polo Petrokimikoa 1914ko irailean sortu zen Buenos Aires hiriburutik hurbileko kostalde honetan, 
Royal Dutch Shell Taldea bere Anglo Mexican Petroleum filialaren bitartez iritsi zenean. Muskizeko 
(Euskal Herria) Petronorren (YPF) findegiarekin gertatzen den bezala, portu bat denez produktuen 
sarrera eta irteera lekua, kokapen ezin hobea da petrolio-industria ezartzeko (findu, banatu, biltegiratu 
eta abar). Eta era berean, industria honek bere erako beste batzuk erakartzen ditu. 1931ko maiatzaren 
9an, Shellek zonaldeko lehen findegia ezarri zuen, eta ondorioz, ingurugirora osagai kutsatzaileak 
askatzen dituzten industri prozesuak hasi ziren. Harrezkero, pixkanaka, beste findegi eta petrolioa eta 
eratorriak jasotzeko fabrika batzuk ezarri ziren; hondakin arriskutsuen labe errauskailuak; produktu 
kimikoak tratatzeko, jasotzeko eta biltegiratzeko fabrikak; zentral termoelektriko bat eta gantz, olio eta 
xaboien industriak. 

Poloa enpresak heltzearekin batera osatu zen, haien joera kutsatzailea aintzat hartuko zuen inolako 
industria-urbanizazio diseinurik barik. Zonaldeko araudi ezaren adibide hondakin patogeniko eta 
industrialen erraustegi bat ezarri zen, Shellen Koke Fabrika etorri zen (1993) eta goi-tentsioko kable-
sarea zabaldu zen (1999) (Central Dock Sud enpresak), 132 mila volt garraiatzen dituena erregai-
andeletatik hamar metro eskasera.

Hau ez zatekeen posible nazio, probintzi eta udal gobernuek polo petrokimikoan ezarri nahi duen 
edozein enpresa kutsatzaileri eskaintzen dioten eremu liberatua gabe. Horren adibiderik garbiena 
Shellen Koke Fabrikaren historia da. 

       

Shellen Koke fabrika  Argazkiak: Agostina Chiodi        

Shellen Koke Fabrika Dock Suden



1993ko abuztuaren lehenengoan ezarritako koke fabrika orduan Buenos Aires probintziako 
gobernadore zenak inauguratu zuen, Eduardo Duhaldek. Hilabete beranduago, Shellek bi milioi eta 
erdi dolarren ordainketa eskaini zion Avellanedako Munizipalitateari “atzeraturiko “tasak” 
kontzeptupean. Ofizialki, fabrika urte hartako urtarrilean inauguratu behar zen, baina auzotarrek 
hainbat mobilizazio ostean emandako “ohartarazpenak” inaugurazio ofiziala atzeratzera behartu zuen 
Shell. Hala ere, fabrika urte hartako ostailaren erdialdera hasi zen funtzionatzen klandestinoki. 

Fabrika hori, oso kutsagarria zela-eta agintariek behartuta Holandan desmuntatu behar izan zuten 
bera da. Nazioarteko erakundeek buruturiko azterketen arabera, fabrika hauek % 60 areagotzen dute 
minbizia izateko aukera. Shellek, ordea, jada ez zelako errentagarria desmuntatu zuela fabrika dio. 

Kokea lortzeko petrolio gordina fintzetik eratorritako hondakinen tratamendua osagai kutsatzaileak 
askatzen dituen prozesua da, besteak beste, bentzenoa eta azufrea. Bitxia da Shell Globalen web-
gunean ezin aurkitzea koke fabrikari buruzko informaziorik.                                                       

Koke ekoizpenaren isuri hilgarriak: bentzenoa

Koke ekoizpenaren ondorio kaltegarriak bentzeno isuriei dagozkie, eta hainbat izaten dira, begiei 
eta azalari arazoak ekarrita, birikietako kalteez gain.

Odoleko gaixotasunak ere eragiten ditu; izan ere, bentzenoa inguruan kronikoki edukitzeak 
(ondorio toxikoa sortzen duena hezur-muinean) anemia, leukopenia eta leuzemia sortzen ditu. 
Bestetik, bentzenoak minbizia sortzen du, tumore mota oro (garunean, urdailean, birikietan, azalean 
eta leuzemia mota desberdinak). Azkenik, ugalketa funtzioaren nahasteak sortzen ditu, aldaketa 
kromosomatikoak eta sortzetiko malformazioak eragiten dituelako. 

“(…) eta gero Jimena dago, arazoak izan zituena, eta ahizpatxoa, 6 atzamarrekin eta ez dena 
hazten, jaioberria dirudi, eta jada izango ditu 8 bat urte, eta txiki-txikia da. Gero nire bizilagunak 
alaba bat izan zuen eta eskuan eta oinetan 6 hatz zituen, ez zuen giltzurrun bat eta hil egin zen; jaio 
zen, egun bat edo bi bizi eta ondoren hil egin zen..” Villa Inflamableko auzotarra, FOCOk egindako 
elkarrizketa.

                                                                                            Argazkia: Agostina Chiodi



                       

                       Koke ikatz puska erakusten duen bizilagun baten kutxatxoa

2001eko urriaren 26an, hustu ez, baina hala  behar zuen Dock Sudeko 35. eskolako 60 haur Fiorito 
Ospitalera eraman zituzten gas pozoitsuak arnastearen ondoriozko intoxikazio sintomekin, gertakizun 
hau “hodei toxikoa” bezala gogoratzen dute auzotarrek.                                    

                         

                              Pintada Dock Sudeko kaleetan. Argazkia: Agostina Chiodi

JICAk (Japoniako Nazioarteko Lankidetza Agentzia) buruturiko azterketa baten arabera, 2003an 
1.009 tanke zeuden Poloan, 1.500.000 metro kubiko erregai eta beste ehun milaka substantzia kimiko 
gorde zitzaketenak. Tanke horietako 252 Shell-CAPSArenak dira.21
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 Polo Petrokimikoko Enpresek zuzenean emandako informazioa, nabarmendu beharra dago Shellek 
partzialki erantzun ziola informazio eskaerari. “Plan de Acción Estratégico (PAE) para la gestión ambiental 
sustentable de un área urbano - industrial a escala completa” txostenean, JICA 2003.



Kate-erreakzioa gertatuz gero, uhin hedakorrak 3kmko erradioa hartuko luke eta hodei toxikoen 
sakabanaketa 60kmra ere iritsiko litzateke. Klima-baldintza jakin batzuen arabera, hodeiak La Plata, 
Escobar, Rio de la Plata eta Cañuelasera hel liteke.

Hala ere, hau ez da arrisku bakarra Dock Sudeko eta inguko auzotarrentzat. Egunero jasan behar 
dituzte ingurumen-kutsadura maila asaldagarriak eta bertako biztanleak dira kaltetuenak arazo honen 
ondorioz.

2003ko otsailean eta martxoan, JICAk eremuko airearen kalitatearen karakterizazioa egin zuen, 
VOC (volatile organic compounds) bezala ezagutzen diren konposatu organiko hegazkorren multzo 
garrantzitsu bati dagokionez. Horretarako, hamarka espazio-jarrrera hartuta eta denboraldi 
desberdinetan zehar (bat-batekoetatik 24 orduraino) lan egin zen.

Emaitzek adierazten dute Villa Inflamableko komunitatea arrisku handipean dagoela, eremuan 
ohikotasunez daudelako 17 gas toxiko, besteak beste, bentzenoa, toluenoa, xilenoa eta karbono 
tetrakloruroa, eta metal astunak ere bai, beruna eta kromoa, kasu. Adibide bat jartzearren, Villa 
Inflamableko eguneroko kontzentrazioen batez bestekoa La Bocako geltokikoa baino 30 aldiz 
handiagoa izan zen, eta gehienekoak alderatuz gero, harremana 60 eta 1ekoa bihurtzen da. Honek 
nabarmendu egiten du azterketa eremuko ingurugiroko tolueno maila argi eta garbi dela Buenos Aires 
hirikoa baino handiagoa. 

Hidrokarburo aromatikoak etengabe egon ziren azterketa eremuan. Kontzentraziorik handienak 
Villa Inflamablen, Villa Corinan eta Riachueloren bokalean egon ziren (0.8mg/m3 inguru). Gauza bera 
gertatzen da konposatu organiko hegazkorren multzoarekin. Villa Corinako geltokia salbuetsita, 
kontzentrazioak murriztu egiten dira Polotik hirigunera. Mailen arteko harremana, Villa Inflamablen 
eta La Bocan, 8 eta 1ekoa izan zen. 

Gainera, zientifikoki egiaztatu ziren auzotarrek sumatu eta aldarrikatzen dituzten usainak. Proiektu 
honetan egindako neurketetatik ondorioztatu zen estirenoak, hidrogeno sulfuroak, toluenoak eta 
hidrokarburo aromatikoek gainditu egin dutela, gutxienez behin, dagoekien usain eta narritadura 
atalasea. 

Txostenaren beste zati batek zonalde horretako herritarrek osasunean jasaten dituzten ondorioak 
ezagutzera eman zituen, Polo Petrokimikoak sorturiko etengabeko kutsadura dela eta. Helburu Villa 
Inflamableko 7 eta 11 urte bitarteko haurren profil epidermiologikoa eta Villa Corinako lekuko-talde 
bat  identifikatzea planteatu zen, Polotik 12kmra ezarrita. Azterketara eramandako Villa Inflamableko 
144 haurren emaitzek adierazten dute haietako 57k berun maila handia aurkeztu zutela odolean. 
Substantzia etxebizitzetako zoruan ere agertu zen. Eta airea ere ez zegoen garbi: 15 gas hidrokarburo 
baino gehiago topatu zituzten. 

Polo Petrokimikoak isuritako kutsatzaile guztiek euren artean uztartzeko joera dute, airean zehar 
barreiaturiko substantzia kimikoen “kocktaila”  eraginda, giza gorputza esperimentazio kimikorako 
leku bihurtuta. Deskargak eta ingurumen-baldintzak aldatu ahala, areagotu egiten da arriskua. Hala, 
pertsonek airea arnastean, kocktail horren “segmentuak” kontsumitzen dituzte. 

Arazoa bentzenoan, toluenoan edo isolaturiko edozein substantzia kimikotan ez ezik, substantzia 
horietan bertan ere badago, banan-banan, eta osatzen duten eta aldi berean jarduten duten multzoan, 



hainbat ondorio eraginda. Substantzia hauetariko bakarra egoteak errakuntzara eraman gintzake, 
baimendutako kopurutan ager bailiteke, baina aintzat hartu behar da gorputzaren inguruan beti dagoela 
multzo bat, eta ez kutsatzaile bat aldi bakoitzean. Hain zuzen, hilgarria dena da aldi berean bizi eta 
uztartzen direnean duten jarduteko modua, biztanleriak bere gorputza erabat konprometituta ikusi 
behar izanda.  



Substantziak
Villa

Inflamable
Villa

 Corina
ONDORIOAK

GORPUTZARENTZAT PRESENTZIA ETA ISURIAK

Beruna 

Odolean

% 50* % 17*

Nerbio-sistemari eragiten dio.

Adimen-kozientea murrizten 
du.

Bat-bateko abortuak sortzen 
ditu.

Zefaleak.

Konbultsioak.

Metal astun hau uretan eta zoruan dago.

Igorleak ugariak dira eta industri 
ezberdinei dagozkie. Ez dago beruna 
erabiltzen duela formalki dioen enpresarik.

Ibilgailuen joan-etorria ere berun-isurpen 
iturri bat da.

Kromoa % 38.9* % 25,3*

Muki-mintzen narritadura.

Urdail eta hesteko arazoak, 
giltzurrunetakoak, gibelekoak.

Minbizia.

Uretan eta zoruan.

Uretan 20 eta 45 mikrogramo artean 
aurkitzen dira litroko, ohiko 
kontzentrazioa mikrogramo 1ekoa izanda 
litroko.

Kromo kontzentrazio handiaren azalpena 
da errekak egunero 68kg kromo jasotzen 
dituela.

Bentzenoa

% 11* *

Arnas-kalteak.

Tumoreak sortzen ditu 
garunean, urdailean, birikietan, 
azalean, baita leuzemia mota 
desberdinak ere.

Kaltea sistema inmunologi-
koan.

Nahasteak arnasketan.

Aldaketa kromosomatikoak eta 
sortzetiko malformazioak.

Nagusiki airean dago.

Bentzeno ekoizle eta igorle nagusia 
SHELLen KOKE fabrika da.

Fabrika hau Holandan ezarri nahi izan 
zen, baina legezko traben ondorioz lortu 
ezinik, Dock Suden kokatu zen.

 Toluenoa

% 88* % 75.9*

Mutazioak sor ditzake bizirik 
dauden zeluletan, eta enbrioien 
eta umekien garapenari eragin.

Nahasteak nerbio-sisteman.

Ahulezia.

Oroimen galera.

Nagusiki airean dago.

Igorle nagusiak produktu kimikoak 
jasotzeko eta biltegiratzeko fabrikak dira.

Villa Inflamableko jendea



Avellanedako Munizipalitateak 2009ko urrian egindako errolda baten datu partzialen arabera, Villa 
Inflamablen 1.160 eraikuntza identifikatu ziren, horietatik 1.038 etxebizitza-baimen emanda. 
Detektaturiko gainerako 129 eraikinen baitan absenteak, bizi ez beste helburuak dituztenak, oraindik 
eraikitzen, hutsik, eraitsiak edo ukatuak daude. Erroldaturiko 1.038 etxebizitzetan 1.158 etxe 
identifikatu ziren, 1.294 familia-unitatek osatuta.22                                                                

        Inguratzen duen urmaeleko betegarriarekin eraikitako Villa Inflamableko etxebizitza 
bat

Historia

Villa Inflamable, hastapenetan, La Bocan lekurik aurkitzen ez zuten Europako etorkinak kokatu 
ziren lekua izan zen, XIX. mendearen bukaeran. Zonaldea, uneren batean Barracas al Sur deitua izan 
zenaren baitan egon zen, eta bere ezaugarriak, nagusiki, lurren emankortasun handia eta Buenos Aires 
hiria hornitu zuten fruta eta barazkien laborantza izan ziren. Nabarmendu beharra dago biztanleria 
poloa osatu aurretik jarri zela bizitzen bertan. 

“Duela mende erdi, paraje hau landetxez josiriko eremua zen, eta bertan, besteak beste, mahatsa, 
okaranak eta irasagarra landatzen ziren. Errekatxoa txalupaz zeharkatzen zen eta asteburuetan dena 
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bihurtzen zen ardo, dantza, botxa, truko eta askari festa handia mahatsondopean. Ohitura horiek 
guztiak zaharrekin joan ziren” (…)23

Villako biztanleen zati handi bat bertakoa da, honek esan nahi du euren guraso edota aitona-
amonak han jaio zirela. Beren bizitza leku horretan eraiki dute, euren etxebizitzak, harremanak eta 
bizirauteko bizimodua eta estrategia, beren tokia hori delako sentimendu irmoa sortuta.

Lekuz aldatzeko proposamenak urriak izan baziren ere, arrisku handieneko taldeari baino ez 
zitzaizkion egin, inola ere kontuan hartuta lekuz aldatu nahi dutenen jarraibideak eta bizimoduak. 
FOCOk egindako elkarrizketen eta auzotarrekin izandako solasaldi informalen arabera, oso desberdina 
da auzoa lekuz aldatzeko nahiari buruzko iritzia. Batetik, badaude pertsonak, kutsaduraz jabetuta, 
lekuz aldatzeko aukera izan nahi dutenak, bereziki etxoletan bizi direnek nahi dute hori, eta lekuz 
aldatzeko hautatuak izanez gero, argi eta garbi leku erosoago batera joango lirateke, euren etxebizitza 
prekarioaren materialak (txapak eta abarrak) saldu ahal izanda. 

Hainbat dira pertsona askok auzoa utzi nahi ez izateko arrazoiak. Nagusiki, eskaintzek ez 
diruditelako tentagarriak batzuentzat: bizileku berriek ere badituzte kutsadura maila ezberdineko 
aurrekariak. Gainera, ez diete jabetza aitortzen beren etxebizitza zementuz, urtetako ahaleginez, lur 
zabaletan eraikitzeko aukera izan dutenei.

Osasun arazoen inguruko testigantzak

Kutsaduraren ondorioen zenbait adibide emakumeek euren haurdunaldietan izaten dituzten 
nahasteetan ikus daitezke, eta beren metabolismoa nahasi izaten duten haurrengan ere bai, haien 
neurria eta pisua batez bestekoarenak baino txikiagoak dira eta murrizketak jasaten dituzte haien 
adimen-kozientean. 

M.C. “Eta badago beste neska bat auzotik joan zena, Romina deitzen da. Neska hura nire etxera 
etortzen zen, egunero, haurra jaio zenean... hil egin nahi ninduen, panpiña esatea gutxi da, ile hori 
hura, hain horia non ia zuria zen, bihotz erdia falta zitzaion eta giltzurruna, 20 egun zituen. Baina 
neskak inoiz ez zuen nahi izan azterketa bat egin, nik esan nion “goazen leku batera, zerbait, egin 
azterketak, hau ez dadin airean geratu, hau aurrekaria izango baita etorriko direnentzat...”

María del Carmen Brite “(…)10 lagunetik gutxienez 2 minusbaliatuak dira, batzuetan ez dira 
ikusten diren minusbaliotasunak, baina izan daitezke adimenarekin lotutakoak, nik dudana bezalakoa, 
hortik zerbait esaten didate eta bi minutura ahaztu egiten zait, gainean toluenoa daramatenei 
gertatzen zaiena, gauzak ahazten dituzte, nahasteak dituzte, ohikoa da kimiko honekin.”
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Alejandra Sciarreta “Nire seme-alabak etengabe jartzen dira gaixorik. Kostatu egiten zaie arnasa 
hartzea eta asaldatu egiten dira. Lucasi (12) 33 mikrogramo berun aurkitu zioten odolean, eta muga 
10 da. Sabrinak (10) kaltetuta dauka ikusmena. Rodrigo (3) gonbitoekin eta zorabioekin bizi da..."24

Haurrengan aurkitu zen gaixotasun dramatikoenetariko bat odoleko berun maila handia da. 
Rominak 5 seme-alaba dauzka; Sebastianek, 5 urte baino ez dituenak, dagoeneko badu beruna 
odolean, eta urtebetko Rociok etengabe pairatzen ditu arnas-arazoak. Sebastiani egindako azken 
azterketek odolean 17,5 berun zuela adierazi zuten, “onargarria”  baino ia bikoitza. Akaso badago 
arrazoi naturalen bat gorputzak bere barnean beruna fabrikatu ahal izateko?

   “TOXSUD” gazte-taldeak egindako kartela, Dock Sudeko kaleetan itsasia.

Auzoko batek kontatzen du berunak modu desberdinetan kaltetu zituela bere semeetariko bi: 
24
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M.B. “Martín 3 urte egitera zihoan, egun batean hor puntan dagoen etxe zaharrean konorterik 
gabe geratu eta ez zen esnatzen. (…) Berunak arazo hori baitauka, defentsak jaisten dizkizu, globulu 
gorriak jaten dizkizu (…)YPFren kamioneta batean eraman genuen (…) Casa Cunara joan ginen, 
Cunan ez zuten hartu nahi izan eta gizona etsita zegoen mutila ez baitzen esnatzen, Haurren 
Ospitalera eraman genuen. Sartu ginen, nik ez nuen gehiegi hitz egiten, ez orain beste, beno, sartu 
nintzen, mutikoa eraman zuten eta ordu eta erdi pasata ez ziren ateratzen, bi ordu eta ez ziren 
ateratzen… 6 ordu pasa zirenean bat atera zen eta jakin nahi nuela esan nion (…) koman sartua zen, 
45 egun koman. Zer gertatu zen? Bada, berunak defentsak jaitsi zizkion eta horrek komara eraman 
zuen. Nik ez nekien, baina gauza da defentsak jaistean airean dagoen guztiarekin kutsatzen zarela, 
gela batean sartu zuten isolatuta, eta hor, lehenengo aldiz, berunak egiten zuena bizi izan nuen”. 

Villa Inflamable komunitatearen barruan badira erreferente handiak, urteak pasa dira haien borroka 
hasi zenetik, kutsatutako ingurugiroak beren seme-alaben osasunean eragina izan zuenetik, eta horrela, 
aditu bilakatuz joan dira tokiko ingurune-arazoei dagokienez. 

O. Ramírez "Instalazio batean istripu bat gertatu zen eta anhidrido sulfurosoz beteriko hodei batek 
auzoa zeharkatu zuen. Marcelo nire semea, 4 urtekoa (1994), irekita zegoen leiho baten ondoan lo 
zegoen eta bronkioetako espasmoa pairatu zuen. Itotzeko zorian egon zen. Oraindik ez dakigu nola 
atera genuen bizirik. Bere bila etorri zen anbulantzian oxigenoa genuelako eta medikuarenean 
“walkie talkie”a zutelako eta, horrela, gure auzokoa, elkartekoa eta laguna zen medikuak “walkie 
talkie”aren bidez Decadronarekin ospitalean bere zain egon zitezen eskatu zielako. Anbulantzian, 
lagunduriko arnasketa jarri zioten, ezin zuelako arnasa hartu eta trakea itxita zegoelako. Gaur 
Marcelok baditu urte batzuk, beraz, batek bere konpromiso propioa dauka.”

Mary Brite “…  beno, nire kasuan, haurtxoa gaixo jaio zen. Hanka eta garun erdia falta 
zitzaizkion. Argi zegoen horrelako zer edo zer gertatuko zela, analisiak egin nituenean berun kopurua 
27,8koa baitzen…” 

“…1997ko ekainaren 22an jaio zen. Sufrimendu fetal kronikoarekin jaio zen, gero begietan 
ebakuntza egin behar izan zioten ia itsu jaio zelako eta horren ondoren neskatoak kimikoak zituela 
jakin zuten. Ezin nuen ulertu nola igaro ahal izan ziren kimikoak nire odoletik berera, hau da, lehenik 
nik irentsi nituen eta gero, odol-zirkulazioaren bidez, berari igaro nizkion. Eta beno, egun nire 
familian Emirrek (12) beruna, toluenoa, bentzenoa eta bentzilenoa dauzka odolean eta Camilak (8), 
berriz, beruna eta toluenoa. Toluenoak arazo larria dakar: oroimena galtzen da, horregatik dira 
hemengo umeak errepikatzaileak eskolan, hau da, hirugarren mailara heldu eta bitan errepikatzen 
dute, hirugarren maila hiru aldiz, maila bakoitza bi ala hiru aldiz errepikatzen dute, kosta egiten 
zaielako…”25      

  

                                                                                       Argazkia: Agostina Chiodi
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                   Mary, Villa Inflamableko auzotarra, bere etxearen gibelean, urmael eta hondakinez beteta, 
atzealdean Polo Petrokimikoa

Kontakizunek zientzia-fikziozkoak dirudite, denek dakite gauez tximinietan haizea dabilenean hain 
ezagunak dituzten gauzak gertatzen direla: euri azidoak, kolorezko gasak eta denontzat 
identifikagarriak diren usainak. Haizea nondik datorren, gasak La Bocarantz edo Sarandírantz joaten 
dira, haize nagusiak IE eta HE baitira. 

Hemen ere istripuak ez dira urriak, hurrengo argazkiak 2008ko apirilaren 15ean gertatutako 
istripuaren ondoren geratu zena erakusten du. Istripu honetan, Dock Sudeko erregaien biltegi bateko bi 
langile hil ziren leherketa baten ondorioz. 

                   Argazkia: Agostina Chiodi



                        

Villa Inflamableko antropologia

Villa Inflamable ez da aparteko mundua, bere historia hirigintza-bazterketak eta soldatapeko 
lanaren gainbeherak eragindako behar ekonomiko latza jasan duten eta Estatuak ia abandonatuta utzi 
dituen lurraldeena bezalakoa da. Beldurra beren gaixotasunen jatorri eta bilakaeraren inguruan, 
auzoaren bigarren kokaleku posiblearen inguruko ziurgabetasuna, sendagileen esku-hartze 
kontraesankorretatik sortzen diren zalantzak, Polo Petrokimikoko konpainia boteretsuenetik, Shelletik, 
abokatu eta kazetariengandik datozen ekintzen gaineko susmo eta zurrumurruak. Horrek guztiak 
Inflamableko biztanleek lurraldearekiko dituzten esperientziak sozialki eta politikoki mugatzen ditu. 
Kutsaduraren naturalizazioa, batzuetan honen ukapena eta, denborarekin, mehatxu toxikoaren 
kontrako ekintza kolektiborik eza Inflamableko historiaren parte dira. 

Kasu batzuetan kutsaduraren jatorri eta eraginaren aurkako kontzientzia sortu da, eta askotan, 
horren ondorioz, ekintza kolektiboak sortu izan dira, baina Inflamableko historia inguruko 
toxikotasunari dagozkion nahasketak, akatsek edota ukapenak bereizi dute. Ondorio honetara ailegatu 
ziren Débora Swinstun eta Javier Auyero inguruan 2 urtez etnografia ikerketa bat burutu ondoren. 
“Itxaropenak jarri dituzte Estatuak, Shellek edo beste konpainiek abokatu edo kazetariek haiengatik 
egin dezaketen guztian, haiek talde bezala lortu dezaketen guztian jarri beharrean”, adierazi dute. 
Horregatik daude “dena besteengandik etortzea espero izatera kondenatuta”26. 

70eko hamarkadan hasi eta 90eko hamarkadan, enpresa transnazionalak eragile politiko nagusi 
bilakatu zirenean, gorenera iritsi ziren politika neoliberalei Estatuak dien gero eta beldur handiagoaren 
aurrean, sare maltzur bat sortu zen, eta horren baitan, enpresa kutsatzaileek harreman paternalista 
26
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daukate komunitatearekin, biztanleei “laguntzen”, oinarrizko behar batzuk gehiegi betetzen, “auzotar 
ona”ren politikarekin. Hau indarkeria sinbolikoaren adibide garbia da, non “zapalduek eta 
zapaltzaileek pertzepzio maila bera duten”. Badira biztanleak uste dutenak poloko konpainiak 
“enpresa onenak”  eta “laguntza”  hornitzaile onak direla. Duela hamabost urte, lana zegoenean, 
enpresa eta auzotarren arteko harremanean ez zegoen gorabehera handirik. 

“Egun, auzoan,  % 70 hiriburura joaten da lanera, % 30 hemengoak gara..”27

Orain, poloko ia langile guztiak espezializatuak diren honetan, industrien itzalak ez du ikuspegi 
onik auzoko jendearentzat. Nahiz eta, ikusi genuen bezala, batzuek leialtasun gorena gorde dieten 
garai bateko ugazabei. 

Argazkiak: Agostina Chiodi

    

Sarandí errekaren uraren xehetasuna                         Kea Villa Inflamablen
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Zaborra erretzen     Etxebizitzen ondoan sortutako urmaelak 

    

Shellen kontrako salaketak Dock Sudeko Polo Petrokimikoan 
daukan instalazioagatik

 Mendoza auzia

Auzia 2004ko uztailean hasi zen 40 auzokidek, Beatriz Silvia Mendoza buru, ingurumena 

berriz osatzeko, ordainetan 5 milioi peso eta 500 milioi dolarreko ingurumen konpentsazio 

funts bat sortzeko erreklamazioa egiteko demanda aurkeztu zutenean, honako demandatuak 

eginez kalte-galeren erantzule: 

* Estatu Nazionala, Buenos Aires Probintzia eta Buenos Aires Hiri Autonomoa.

* Inguruko berrogeita lau enpresa (haien artean Shell-CAPSA), hondakin arriskutsuak ibaira 

isurtzeagatik, tratamendu instalazioak ez eraikitzeagatik, teknologia berriak ez erabiltzeagatik 

eta ekoizpen-jardueraren arriskuak ez txikiagotzeagatik.

2006ko ekainaren 20an, Nazioko Justizia Gorte Gorenak arroaren saneamendu plan bat 

aurkeztera behartu zituen demandatuak, eta enpresei agindu zien inguruko kutsadura gelditu 

eta leheneratzeko hartzen diren arduren berri emateko.

Gorteak hainbat txostenetan zatitu zuen auzokideen erreklamazioa; hauetariko bat norberak 



pairatutako kalteen ordaina, tratamendu medikoen gastuak, kalte moral eta psikikoak zein 

familiaren bersustraitzea ordaintzeko izan zen. Gorteak eskudun aitortu zuen bere burua kalte 

kolektiboa aztertzeko, hau da, ingurumena berriz osatzeko eta saneamendu lanak egiteko 

eskatzen duen erreklamazioaren atala aztertzeko. 

" Etorkizuneko kaltea saihesteak erabateko lehentasuna du. Bigarrenik, ingurumenaren 
kutsaduraren arazoaren konponbidearen atzetik joan behar da eta, azkenik, kalte itzulezinen kasuan, 
ordaina lortu behar da ", adierazi zuen Auzitegiak.

      2006ko irailaren 5ean lehenengo jendaurreko entzunaldia egin zen Gortean. Entzunaldi hartan, 
Gobernu Nazionalak eta Buenos Aires Probintziako eta Buenos Aires Hiri Autonomoko gobernuek 
Riachueloren Saneamendu Plan bat aurkeztu zuten. Plana Ingurumen Idazkaria zenak, Romina 
Picolottik, azaldu zuen esanez inplementazioak Arroa 15 urtetan saneatzea lortuko duela eta, 
lehenengo 5 urteetarako baino ez, 5.672 milioi pesoko inbertsioa beharko duela. Gainera, Arroko 
Jurisdizkio Arteko Batzorde baten sorkuntza eman zen aditzera. 2007ko otsailaren 20an bigarren 
jendaurreko entzunaldia egin zen, bertan Saneamendu Plana aurkeztu zenetik egindako aurrerapenak 
aurkeztu ziren.  

 

2007ko uztaliaren 5ean hirugarren jendaurreko entzunaldia egin zen eta azaroaren 28an laugarrena; 
azken horretan, salaturiko 44 enpresek deskarguak egin zituzten eta erantzukizun guztia ukatzen saiatu 
ziren hainbat argumentu baliatuta: 

Petrobasen (Shellekin batera Poloan dagoen 44 enpresetariko bat) ordezkariak ia gehienek 
partekatzen zuten ikuspuntutik zera adierazi zuen: “demandak epaiketan defendatzeko eskubideari 
eragiten dio orokortasunetan oinarrituta egoteagatik, alegia, salatuak banan-banan epaitu barik Polo 
Petrokimikoan kokatuta dauden 44 enpresak batera epaitzeagatik”. Gainera, “demanda eguneratu gabe 
dauden ikerketetan dago oinarrituta” eta “enpresak ez du beruna eta kadmioa bezalako metal astunik 
erabiltzen, kutsatzaileenak direnak”; “kutsaduraren erantzule nagusiak, ordea, zurrategiak dira, 
kromoa bezalako substantziak isurtzeagatik, eta hozkailuak ere bai, ibaira animalia-jatorriko koipekiak 
isurtzeagatik”28.
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Shellen jabeak, Juan José Arangurenek, abagunea baliatu zuen Gobernuari Dock Sudeko findegia 
ingurumen kalteengatik itxi izana aurpegiratzeko: “Ixtea, ustezko arrisku larriaren ondorioz, legez 
kontrakoa izan zen. Bost egun beranduago neurria ezeztatu zen, baina ez da ezer aldatu”.  

Repsol YPF SAren ordezkariak jakinarazi zuen enpresak Dock Sudeko Polo Petrokimikoan 
instalazioa jarri zuenean, 1991n, berau ezarri aurretik geratatutakoaren berri eman beharretik 
salbuesten zuen nolabaiteko inmunitatea jaso zuela Estatuarengandik. 

2008ko uztailaren 8an Gorteak epai historikoa eman zuen "Mendoza Beatriz Silvia eta Beste 
Estatu Nazionalaren eta Besteren Kontra Kalte-ordainen inguruan (Matanza-Riachuelo Ibaiaren 
ingurumen kutsaduratik eratorritako kalteak)" auzian; izan ere, bertan mantentze ekintzak eta lanak 
burutzeko arduradunak nor diren eta burutzeko epea zein den xedatu zen, bete ezean isunak jartzeko 
aukera irekita utzita. Bestetik, Auzitegi Gorenak Saneamendu Planaren kontrolerako Kide Anitzeko 
Organoa osatzeko mandatua eman zien Nazioko Herriaren Defendatzaileari eta GKEei. 

2009ko uztailaren 10ean, Munduko Bankuaren 840 milioi dolarreko kreditua onetsi zen Riachuelo-
ren Saneamendurako: ur eta estolda hornidurarako eta kutsadura txikiagotzeko. Honek, egun bizi-
kalitatea bermatzeko gutxieneko azpiegiturarik ez duten 3,5 milioi biztanleri egingo lieke mesede. 
Kreditua Matanza-Riachuelo Arroako Agintaritzaren, ACUMARren, esku geratu zen. 

2010eko apirilaren 31n Nazioko, Buenos Aireseko eta Buenos Aires Hiriko Gobernuek 
saneamendu planaren aurrerapenen txostena aurkeztu behar zuten Gorte Gorenaren aurrean, 21 
hilabete lehenago ezarritako epemuga iritsia baitzen. Adierazpen horietatik egiaztatu ahal izan zen 
Auzitegi Gorenak Riachuelo berriz ibai bat izateko prozesua abian jartzeko xedatutakoa ez dela bete 
ez epeari, ez formari dagokienez.29 

Arlo bakoitzean amaitutako epeen adibideak: 

Kutsadura industriala: % 20 ikuskatu dira Acumarrek adierazitako 4.103tatik, 12.181 egon arren. 
Gorteak agindu zuen guztiak 30 egunetan ikuskatzeko. 2009an, egunean hamar burutu ziren.  

Ertzen garbiketa: oraingoz arroaren erreka eta ertzetarako ez dago proiekturik.

29 La Nación egunkaria,  2010eko apirilaren 27an. “Buenos Aireseko Nazioak, hiriak 
eta probintziak aurrerapen gutxiren berri eman behar dute gaur” Laura Rocha



Ura eta airearen kalitatea: Acumarrek hiruhilero txostenak aurkeztu behar zituen. Txostenak 
osatugabeak eta berantiarrak ziren. 

Zabortegiak: arroan 127 zabortegi daude. Gorteak otsailerako zehaztu zuen guztiak ixtea. 

Saneamendua: ur eta estolda hornidurarako eta estolda kolektorearen eraikuntzarako 840 milioi 
dolar erabiliko dira. Río de la Platan itsasoratuko diren kolektoreak eraikitzeak gutxienez bi urte 
emango du. 

Dock Sudeko Polo Petrokimikoa: Néstor Kirchnerrek 2006an erauziko zela agindu zuen. 

Funtsak: Riachueloren saneamenduan 23.801 milioi dolar inbertituko ditu 2024ra arte; 2006 eta 
2009 artean 3.114 milioi inbertitu ziren. 

Gortearen betebeharrak, funtzionariei epeak ez betetzeagatik ezarritako isunak eta jasotako kreditu 
handiak ez dira betetzen: agintariek oraindik ez dute arazoaren ardura hartu. Riachueloren gaia 
lotsagarria da, negozio honetatik boterearen lagun asko bizi direla dirudi. Dagokien gobernuek hasten 
zein bukatzen ez den saneamendua agintzen dute. Higadura honek, bestetik, konpontzeko aukera 
galarazten du. 

ELGAren Harremanetarako Puntu Nazionalaren (PCN) aurreko salaketa. 

FOCOk, Justizia eta Giza Eskubideen aldeko Herritarren Foroak, eta Amigos de la Tierra 
Argentina Fundazioak ELGAren Argentinako Harremanetarako Puntu Nazionalaren eta Holandako 
Harramanetarako Puntu Nazionalaren aurrean Shell Capsaren, eskumendeko enpresa argentinarraren, 
aurkako salaketa aurkeztu zuten, Enpresa Multinazioletarako ELGAren Arauen hainbat kapitulu 
urratzeagatik. 

Argi dago Nazioko SAYDSak ezagutzera eman eta azaldutako Shellen urratzeek, lehen aipatutako 
instalazioaren itxiera prebentiboa eragin zutenek, eta Villa Inflamableko biztanleriak bizi duen 
egoerak  ELGAren Arauen hainbat urratze dakartela: 

Hitzaurreari dagokionez, ELGAk zera adierazten du: “enpresen lehenengo betebeharra barne-
zuzenbidea errespetatzea da”. Zentzu honetan, lehen aipatu bezala, Shell Capsak ez du Ingurumen 
Inpaktuaren Ikerketa burutu, Dock Sud Kanaletik eta Río de la Platatik 18.400.000 litro ur ateratzeko 
baimenik gabe lan egiten du eta ez ditu SPA 96/231ebazpenaren arabera presiopeko aparatuen 
baimenak eta aldizkako probak ia 700 gailutan30. Bere ekipo guztiak ez daude API 510ean 
erregistratuta, honek esan nahi du SHELLek bere instalazioetan ekipo fantasmekin lan egiten duela. 

Horretaz gain, azken urteotan gertatutako ingurumen ezbeharren berri ez du eman eta ez-egite 
formaletan erori da estatuko kontrol agintaritzaren aurrean Hondakin Arriskutsuen gaineko Ekintzen 

30
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Manifesturik zein Libururik ez aurkezteagatik, indarrean dagoen ordenamenduak onartutako sei 
hilabetez baino gehiagoz hondakinak pilatzea arautzen duen hondakin arriskutsu eta industrialen 
gaineko legeria ez betetzeagatik eta Shell Ezeiza Instalaziora garraiatzen diren hondakin arriskutsuen 
igorlearen izen-deiturak ez agertzeagatik. Beraz, ez du araua bete eta Argentinako barne-
zuzenbidearen arau ugariren arabera nabarmenki legez kontra dago31 .

Hitzaurreak jarraitzen du xedatzen “bermatu egin behar dela enpresa horien jarduerak politika 
publikoek diotenaren arabera garatzen direla ”, horrela “garapen jasangarrirako enpresa 
multinazionalen ekarpena sustatu” ahalko litzateke. 

Shell CAPSA instalazioak legez kontrakoak, bidegabeak eta ingurumenerako arriskutsuak diren 
jarduerak burutzen ditu eta Argentinako Estatuak sektorean bultzatu zituen garapen jasangarriaren 
inguruko politika publikoei ez die jaramonik egin, hortaz, larriki urratu du araua. 

II Kapituluak, “Printzipio Orokorrak”, honela dio: “Harrera gobernuaren nazioarteko betebehar eta 
konpromisoen arabera bere jarduerak pairatu dituzten pertsonen giza eskubideak errespetatu”. 
Kapitulu honi dagokionez, salatutako egitateek frogatzen dute SHELL CAPSAk bere jarduerak 
indarrean dagoen legeria bete gabe eta ingurumen kudeaketa egokirik barik garatu dituela, 
komunitateak jakin gabe, informazio garrantzitsuena ukatuz eta Ingurumen Inpaktuaren Ebaluaziorik 
gabe. Beraz,  ELGAren araua ez betetzeaz gainera, arrisku larrian jarri ditu giza duintasuna 
errespetatzearen oinarrizko printzipioak eta, hauekin batera, bere langileen eta Villa Inflamableko 
komunitatearen bizi-kalitate, osasun eta informazio eskubideak. 

“Informazioen Argitalpena”  III. Kapituluari eta honek “Ingurumena”  IV. Kapituluarekin daukan 
loturari dagokienez, arauak dio: “Enpresek kalitatezko arau zorrotzak ezarri beharko dituzte 
informazioaren argitalpen zereginetan … Horrez gain, enpresak informazio ez finantzarioari buruzko 
kalitatezko arau zorrotzak erabiltzera bultzatzen dira, baita ingurumen eta gizarte txostenak egitera 
ere. Informazioaren bilketa eta argitalpena burutzeko arau eta politiken berri eman beharko da…” 
Arau-urratze nabaria da, hasteko, istripuei buruzko informazio zientifikoa izateko irizpide zientifikoak 
errespetatzen duen lagin bilketa beharrezkoa baita. SHELL CAPSA enpresaren ingurumen kudeaketa 
sistemak ez zuen egoki jaso ingurumen eta osasunean bere jarduerek duten eraginari buruzko 
informazioa (eta jaso bazuen ere, ez zuen ez argitara eman, ez agintari eskudunen eskura jarri), 
jasotzean ez zituen metodo zientifikoak errespetatu, ondorioz , benetako ingurumen egoera isilean 
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gorde zuen. Bestalde, enpresaren ingurumen, osasun eta segurtasun politiken eragina jasan duen 
komunitateekin enpresak ez ditu jakinarazpen eta kontsulta jarduera egokiak eta zehatzak burutu.  

Azkenik, “Ingurumena” V. Kapituluari dagokionez, zera dio: “Ingurumen kudeaketa sistema egokia 
sortu eta mantendu… Jardueretatik eratorritako ingurumen eta osasun kalte larriak (larrialdi egoera eta 
istripuak barne) aurreikusi, arindu eta kontrolatzeko larrialdietarako planak mantendu, agintaritza 
eskudunak jakinaren gainean jartzeko berehalako alerta sistema sortu…”        

Abuztuaren 2an enpresan jazotako istripua ez zitzaien jakinarazi gobernu-agintariei eta SAYDSak 
abuztuaren 23an instalazioen ikuskapena egin zuenean jakin zuen. Honek esan nahi du estatuaren 
ingurumen legeria urratzeaz gain, ingurumen eraginen gaineko informazio eskubidea eta informazioa 
behar bezala hedatzeko eskubidea urratu dela. 

Bestalde, SAYDSak burutu zuen ikuskapenean hainbat substantzia kimiko antzeman zituen. Eta 
enpresak aitortu zuen, hondakinak ezin direla sei hilabetez baino gehiagoz pilatu dioen 11.720 
legearen esparruan egindako adierazpenetan, horiek ez zutela irteerarik, ez produktu, ez hondakin 
moduan. Beraz, enpresak legezko aginduak urratu ditu eta, hortaz, epe zehatz batean Hondakin Berezi 
honen azken erabilera burutzeko eskatu beharko litzaioke, findegiko eta ingurumen erasoen aurrean 
hain ahula den Dock Sud eremuko beste ingurumen aspektu batzuetan jada aurkituriko ingurumen 
arriskuak arintze aldera.

Lehen adierazi denetik ondoriozta daiteke enpresak araua ez betetzeaz gain, ingurumenari eta 
gizarteari dagokienez bere jarrera arduragabearekin instalazioaren ondoan bizi diren ehunka biztanleen 
bizitza, osasuna eta ingurugiroa arriskuan jarri dituela. 

Hori dela eta, salatzaileek Argentinako Harremanetarako Puntu Nazionalari eskatu zioten 
ahalmenak ematen dion botere guztia erabiliz neurri zehatzak hartzeko Shell Capsa eta Shell 
Internazionala honakoetan saia zitezen: 

- Auzotarrekin komunikatzeko mekanismo iraunkor baten sorkuntza ziurtatu, auzoko 
osasunean, ingurumenean eta etxebizitzetan sortutako eraginei eta bestelakoei erantzuteko. 

- Kaltetuen kontsulta eta parte-hartzerako mekanismo aktiboa sortu, bereziki enpresak eta 
SAYDSak hitzarturiko eraginak identifikatzeko eta kalteak konpontzeko jarduera eta konpromisoei 
dagokienez.  

- Enpresaren inbertsioa komunitatearen auzokoek pairatzen dituzten arazo larriak arintzeko 
botika, arreta mediko, ikerketa eta osasun beharretan. 

- Enpresaren inbertsioa auzoko biztanleak etxebizitza duin, garbi eta akutsadurarik gabekoetan 
birkokatzeko eta eremuko ingurumen saneamenduan. 

- Kalteturiko eremuan jarduerak burutzen dituen petrolio-sektore guztia bilduko duen 
elkarrizketa eta partaidetza gune baten sustapena, elkarrekin egiteko aurrera bertakoek jasaten dituzten 
ingurumen eta gizarte arazoen konponbidearen bilaketan. 

-



Aurrekaririk izan gabe, salaketa aldi berean onartu zuten Holandako eta Argentinako 
Harremanetarako Puntu Nazionalek. Hala eta guztiz ere, enpresak prozesu paraleloak alegatu zituen, 
kasuaren alde zein kontra agertu gabe, bere kontrako edozein ondorio saihestuta. Horrela, 
borondatezko prozesua izanda, Argentinako Harremanetarako Puntu Nazionak bukatutzat jo zuen 
kasua.  

Esan beharra dago arazo hau errepikaria dela enpresarentzat, Argentinako salaketa honez gain, 
salaketa gehiago baititu Holanda, Irlanda, Nigeria, Filipinak, Errusia, Ingalaterra eta Brasilen. 
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