
DENBORA AGORTZEN ARI ZAIGU, JUSTIZIA KLIMATIKOA ORAIN!
Azaroaren  1etik  12ra,  aurreikusitako  datatik  urtebetera,  munduko
agintariak berriro bilduko dira Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen
Esparru  Konbentzioko  Aldeen  26.  Konferentzian,  COP26an,  Klima
Aldaketari  buruzko  Nazio  Batuen  organo  gorenean,  oraingoan
Glasgowen. 

Berriz  ere,  goi-bilera  hau  partziala  izango  dela  salatu  nahi  dugu,
Hegoalde globaleko herrialdeen partaidetza oso txikia izango baita –
horiek ari dira ondorioak gehien jasaten–.

Aurreko  25  goi-bileretako  akordioak  gorabehera,  neoliberalismoak
bizitzaren  eta  gizartearen  euskarriak  suntsitzen  jarraitzen  du,  eta
urtero  markak  hausten  dira  berotegi-efektuko  gasen  isuriei
dagokienez. 

Horregatik,  planetaren  batez  besteko  tenperatura,  dagoeneko,
industria aurreko aroan baino 1,1 ºC altuagoa da. Horrela, aldaketa
klimatikoa  errealitate  saihestezina  bihurtu  da.  Horren  adibide  dira,
besteak beste, biodibertsitatearen galera, gero eta ohikoagoak diren
muturreko  fenomenoak  –bero  boladak,  lehorteak,  uholdeak,
suteak...–,  permafrosta  eta  glaziarrak  urtzea,  uzta-galerak  eta
errefuxiatuen  aurkako  apartheid  globala.  Adituen  epe  motzeko
aurreikuspenak beldurgarriak dira.

Klima  larrialdiarekin  batera,  erregai  fosil  eta  material  merke  eta
ugarien  aroa  amaitzen  ari  da.  Energia  iturri  berriztagarriak
beharrezkoak  dira  deskarbonizaziorako,  baina  ezingo  dute  gure
egungo  kontsumoa  bermatu,  are  gutxiago  hazkundea.  Horregatik,
klima  larrialdia  arazo  sozial  eta  globala  honek,  agerian  uzten  ditu
ekoizpen-  eta  kontsumo-sistema  kapitalista  osoaren  gabeziak.
Etengabeko  hazkundearen  logikak  talka  egiten  du  planetaren
mugekin eta gehienon beharrizanekin,  eta klima-aldaketa hazkunde
zentzugabe  horren  albo-ondorioetako  bat  da.  Beharrezkoa  da
hazkunde ekonomiko globalaren helburua alde batera uztea

Orain, hamarren bakoitza borrokatzea da erronka, 2100. urterako 1,5
ºC-ko  berotzea  ez  gainditzeko,  eta  trantsizio  ekologiko  eta  soziala
bultzatzeko. Klima aldaketaren ondorio larrienak saihesteko bidean,
Iparralde  globaleko  herrialdeok  erantzukizun  handia  dugu;  are
handiagoa bertako eliteek.

Hori guztia dela eta, arduradun publiko guztiei eskatzen diegu larrialdi
klimatikoko  adierazpenen  erosotasuna  alde  batera  uzteko,  eta
ekintzara jotzeko. Premiazkoa da material- eta energia-kontsumoaren
murrizketa demokratikoki planifikatzea, bidezkoa izan dadin. 

Izan  ere,  ezinbestekoa  iruditzen  zaigu  ageri-agerian  uztea  hemen,
gurean,  Euskal  Herrian,  egiten  diren  hondakin-,  biodibertsitate-,
lurralde  antolaketaedota  energia-politikek  larrialdi-egoera



globalarekin zerikusi zuzena dutela. Politika horiek iraunkorra ez den
eredu ekonomiko eta sozial batean sakontzera bideratuta baitaude,
eta,  horrela,  larrialdi  klimatiko  eta  ekologikoa  areagotu  baino  ez
baitute egiten. 

Norabide-aldaketa sakona behar dugu, trantsizio justu baterantz. Eta
ezin  dugu  trantsizio  hau,  egoera  honetara  ekarri  gaituzten  esku
berberetan utzi. Eta, hain justu, bertako agintariak horixe egiten ari
dira.  Esaterako,  pandemiatik  suspertzeko  eta  trantsizio
energetikorako  diren  europar  funtsak  jasotzeko  lehen  lerroan
Iberdrola edota Repsol bezalako enpresak jartzen dituztenean. Edo,
EAJ-ren  kongresuko  bozeramaileen  eskutik  orain  dela  gutxi  ikusi
dugun bezala, Iberdrola bezalako elektriken irabaziak guztiok behar
dugun energia bermatzearen gainetik jartzen dutenean. Horregatik,
gaur  hemen,  Iberdrolaren  aurrean,  hainbesteko  irabaziak  eman
dizkien  fakturak  bueltatzen  dizkiegu.  Etorkizunerako  kontuan  izan
dezaten¿?.

Horregatik, COP26 dela eta, Euskal Herriko hainbat sektoretako talde
eta  elkarteek,  agintariei  benetako  aldaketak  exigitzen  dizkiegu,
bestelako gizarte eredu baterako bidea antolatzeko. Klima-aldaketari
aurre  egitea  justizia  klimatikoko  ekintza  bat  da  Hegoaldeko
gizarteekiko,  eta  elkartasun-ekintza  bat  da  etorkizuneko
belaunaldiekiko ere.
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