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Azaroaren 4an eta 5ean klima-aldaketari eta lankidetzari buruzko jardunaldiak 
antolatu zituzten Gasteizen UNESCO Etxeak eta Arabako Foru Aldundiak. 

Jardunaldien helburua Gizarte Erakundeetako, GGKEetako eta administrazioetako 
pertsonal teknikoari gaiari buruzko trebakuntza ematea zen eta, horretarako, arreta 
berezia eskaini zioten gero eta handiagoa den borondatezko karbono-merkatuari.  

Jardunaldietan Arabako GGKEetako, garapen-aholkularitzetako eta ingurumen-
aholkularitzetako 20 bat teknikarik hartu zuten parte. Horiez gain, han izan ziren 
Arabako Foru Aldundiko eta Gasteizko Udaleko ordezkariak ere. 

Ondoren jardunaldien egitaraua eta gaien laburpena. 
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JARDUNALDIETAKO 1. SAIOA. AZAROAREN 4a 

Ongietorria eta jardunaldien aurkezpena 

Jardunaldien lehen egunean, Javier Aspuruk (Arabako Foru Aldundiko Gazteria eta 
Gizarte Sustapenerako diputatua), Elo Mayok (Arabako Foru Aldundiko Gizarte 
Sustapenerako zuzendaria) eta Txabi Anuzitak (UNESCO Etxeako egitasmoen 
koordinatzailea) hartu zuten parte. 

Elo Mayo, Javier Aspuru y Txabi Anuzita 
 
 

Hiritarrek eta erakundeek klima-
aldaketarekiko duten kezka gero eta 
handiagoa dela adierazi zuen Javier 
Aspuru diputatuak. Horrez gain, Arabako 
Foru Aldundiak klima-aldaketa ekiditeko, 
leuntzeko eta haren ondorioei buruzko 
hausnarketa sustatzeko sortzen diren 
ekimenei ematen dien babesa izan zuen 
mintzagai.  

Elo Mayok azaldu zuen “arazoari aurre ez 
egitea ez dela aukera bat” eta Arabako 
Foru Aldundiak klima-aldaketaren aurka 
hartutako konpromisoa eta erakunde 
horrek aldaketaren ondorioak leuntzeko 
ardura solidarioa hartzen duten GGKEei 
eta gizarte-erakundeei ematen dien 
babesa aipatu zituen berriro ere. 

Txabi Anuzitak UNESCO Etxeak klima-aldaketari aurre egiteko hartu duen erabakia 
azaldu zuen, klima-aldaketa Iraunkortasunaren eta Ingurumenaren atalean txertatu 
baitute ildo estrategiko gisa. 

UNESCO Etxeak, euskal gizarteko beste hainbat eragilerekin batera, klima-
aldaketak giza garapenari ekarriko dizkion ondorio larriak aztertu eta aintzat hartu 
nahi ditu, eta hori izan da, hain zuzen ere, jardunaldi horiek antolatu izanaren 
arrazoi nagusia. 

Horrez gain, Bakeaz erakundeak orain dela gutxi egindako azterketa ere izan zen 
mintzagai. Azterketa horretan, garapenerako lankidetzan iraunkortasunerako 
irizpideak txertatzeak duen garrantzia azaleratu dute, eta GGKEei horretan lanean 
hasteko eta erakundeei proposamenak egiteko deia egin diete. 

http://pdf.bakeaz.efaber.net/publication/full_text/116/CB88.pdf
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Biek aipatu zuten premiazkoa dela klima-aldaketari eta pobreziari aurre egitea, eta 
gure erakundeek koherentziaz jokatzea; isurketak konpentsatzea eta borondatezko 
karbono-merkatuan parte hartzea erabakitzen duten GGKEei babesa ematea. 
 
Klima-aldaketa, garapenaren mehatxu  

Ongietorriaren ondoren, Josu Sanzek, UNESCO Etxearen Iraunkortasuna eta 
Ingurumena arloaren arduradunak, Giza Garapenari buruzko txostena 2007/2008. 
Klima-aldaketari aurre egiten: elkartasuna mundu zatitu honetan txostena, Nazio 
Batuen Garapen Programarena (NBGP), aurkeztu zuen.  

UNESCO Etxeak lankidetza-harreman estua du NBGPrekin; urtero, txostenaren 
laburpenaren euskarazko edizioa egiten dute, eta berorren idazleetariko batekin 
batera aurkezten dute. Giza Garapenari buruzko 2007/2008ko txostenak, datu eta 
ebidentzia zientifikoetan oinarritzen den txosten horrek, argi eta garbi dio giza 
garapenari eta, beraz, Milurteko Garapen Helburu guztiei eta bakoitzari eragiten 
diela, gutxi edo gehiago, berotze globalak, eta horixe azpimarratzen du. 

Horiek guztiek Milurteko Helburuei eta 
giza garapenari eragiten diete, eta 
desberdintasunak areagotzen dituzte. 
Berotze globalaren aurrean 
zaurgarrienak behartsuak direla 
nabarmendu zuen Josuk. Hauek dira 
aurrez aurre dituzten arriskuetako 
batzuk: nekazaritzako produktibitate 
txikiagoa, ur falta izateko arrisku 
handiagoa, muturreko fenomeno 
klimatikoak jasateko arrisku handigoa, 
osasunaren gaineko eraginak edota 
ekosistemen kolapsoa. 

Txostenak dioenez, klima-aldaketaren 
eraginak agerikoak dira jada: 
lehorteak, uholdeak, tenperatura 
igotzea, desertifikazioa... Baina 
oraindik badugu aukera atzerakorik ez 
duen ingurumen- eta gizarte-
hondamendi handiagoa saihesteko.  

 

http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2007-2008/
http://www.unescoeh.org/dokumentuak/IDH2007_Laburpena.pdf
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Alde batetik, kontuan hartu behar dugu isuriak metatu egiten direla, eta beraz, 
zenbat eta gehiago isuri, orduan eta gehiago metatuko direla atmosferan; eta, 
bestetik, aintzat hartu behar dugu guztion erantzukizun komun baina desberdina. 

Josu Sanz  

 

Horrek esan nahi du, ondorioak 
guztiok baina batik bat 
behartsuenek jasango badituzte 
ere, herrialde garatuak garela gure 
isuriak murrizten eta gure garapen-
eredua aldatzen ahalegin handiena 
egin behar dugunak 

Hala dio txostenak: “Munduak badauka neurriak hartzeko behar beste baliabide 
finantzario eta gaitasun teknologiko. Larritasun horretaz jabetzea, gizakion arteko 
elkartasuna eta interes kolektiboak lehenestea falta zaigu.” 

Ikusi aurkezpen osoa 

Giza garapenari buruzko 2007/2008ko txostena euskaraz

Gazteei zuzendutako txostenaren bertsioa  

 

Iraunkortasunerako irizpideak lankidetzan txertatzea  

Atsedenaldiaren ondoren, Garapenerako eta Lankidetzarako Unibertsitate 
Institutuko lankidetzan eta ingurumenean aditu den Ignacio Santosen aurkezpena 
izan zen. Ignacioren esperientzia ekologista erakundetan hasi zen, hartatik 
lankidetzarako esparrura pasatzeko. 

Ignaciok bere hitzaldian aipatu zuen, nahiz eta garapenerako lankidetzari buruzko 
politika gehienetan klima-aldaketak garrantzia duela onartu den, gero, gai 
horretarako ematen diren baliabideak ez datozela bat jarri zaien ustezko 
lehentasunarekin.  

http://www.unescoeh.org/dokumentuak/CClimatico_gaz2009_JosuSanz.pdf
http://www.unescoeh.org/dokumentuak/CClimatico_gaz2009_JosuSanz.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/Two_Degrees_Sp.pdf
http://www.ucm.es/info/IUDC/
http://www.ucm.es/info/IUDC/
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Hori gerta liteke, egiazki, ez delako oso argi ikusten garrantzi hori. Horregatik, 
azaldu eta nabarmendu behar da klima-aldaketak ZERGATIK duen eragina 
garapenean. Egiaztatu behar dugu, ingurumena garamenean sartzeko marko 
kontzeptualan gabezi asko daudela. Ingurumena eta pobrezia harreman zuzena 
dute: baliabide naturalen erabilean eta osasunean, adibidez. Behartsuen bizitza, 
haien inguru dauden kapital naturalaren menpe daude.  

Milurteko Ekosistemen Ebaluazioak gizakiaren eta ekosistemen hornitzen dituzten 
zerbitzuak jasotzen dituzte. Erlazio berri hauek ez baditugu berenganatzen eta 
kontzeptu hauek ez baditugu erabiltzen, ezin izango ditugu Milurtekoaren Garapen 
Helburuetara helduko.   

 

Ignacio Santos  

Gainera, garrantzi hori justifikatzen eta baliabide gehiago mobilizatzen laguntzen 
duten lau argudio eman zituen: garapenean laguntzearen efikazia; eraginkortasuna, 
baliabideak erabiltzean; zuzentasuna eta justizia soziala; eta herrialde garatuen 
berekoikeria. 

Jarraian, klima-aldaketaren eta garapenaren arteko lotura horiek ulertu eta gero, 
garapenerako nazioarteko lankidetza-sistematik gaiari NOLA heldu galdera sortzen 
da. Hasteko, sailka eta zeharka has daiteke gaia lantzen. Gaia sailka landu 
daitekeela esateak esan nahi du lankidetzarako ekimenak klima-aldaketarekin 
zerikusia duten gaietan oinarrituta daudela. Alde horretatik, arindura (igorpenen 
murriztea, teknologi garbiak edo irtenbide biologikoak erabiliz) nahiz egokitzapena 
(giza eta natural sistemen egokitzea jada dauden klima aldaketara) landuko 
dituzten ekimenetan taldekatzen dira, eta badirudi eremu horrek lehentasuna duela, 
lankidetzaren ikuspuntutik eta txirotasunari aurre egiteko ikuspegitik. Zeharka, esan 
nahi du garapenerako lankidetza-ekimen guztiek, ingelesez esaten den bezala, 
climate proof eta climate friendly izan beharko luketela. Horretarako, askotariko 

http://www.millenniumassessment.org/es/index.aspx
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tresnak garatzen ari dira lankidetzako hainbat eragile. Gainera, lankidetza 
erakundetatik eredua izan behar da, baliabide gutxiagoekin gehiago eginez. 

Bukatzeko, Ignaciok azaldu zuen garapenerako lankidetza-sistema egiazki egiten 
ari dena erakusten duen ikuspegi panoramikoa, eta zenbait datu eman zituen, gaur 
egun ZENBATeko ahalegina egiten ari den eta, askotariko balioespenen arabera, 
zenbatekoa egin beharko litzatekeen erakusteko. Horrela, laguntza bilateralak 
bereizten dira, arindurari zuzenduagoa, egokitzapena baino. Adibide bezala, 
Milurteko Helburuen espaniar Fondoa edo Europar Batasunaren laguntzak (900 
milioi inguru 2013. urterarte). 

Ignacioren aurkezpenean erreferentzi bibliografiko eta esteka interesgarria batzuk 
aurkitzen dira. 

Ikusi aurkezpen osoa 

Bi aurkezpen horien ondoren, ezertan hasi baino lehen erakundeei klima-
aldaketaren aurkako borrokan hartutako konpromisoak betetzeko eskatu behar ote 
zaien eztabaidatu zuten bertaratutakoek.  Bertan, aipatu zuten deialdietara 
aurkezten diren proiektuetan, generoarekin gertatzen den modura, ingurumenari 
dagozkion irizpideak ere kontutan hartu beharko liratekeela balorazioa egiterako 
orduan.  

Hala ere, argi geratu zen jardunbide hori ez dela batere proaktiboa eta klima-
aldaketaren aurkako borrokaren gakoa ez itxarotean datzala. GGKEek ere politika- 
eta lankidetza-planetan ingurumena (zehatzago esateko klima-aldaketa) kontuan 
hartzeko proposamenak egin behar dizkiete erakundeei eta finantzatzaileei. 

 

http://www.unescoeh.org/dokumentuak/CClimatico_gaz2009_IgnacioSantos.pdf
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Bestalde, jardunaldietako partaideek zalantzan jarri zuten gaur egungo garapen-
eredua, gauza jakina baita klima-aldaketa Iparraldearen garapen zoroaren ondorio 
dela, eta Hegoaldea garatuko bada, Iparraldeak alde batera utzi behar duela 
garapen zoro hori. 

Lankidetzaren aplikazio praktikoa: borondatezko karbono-merkatuak 

Goizean klima-aldaketaren eta pobreziaren aurkako borrokaren alderdi teorikoa 
aztertu zuten jardunaldietan eta, bazkaldu ondoren, arratsaldeko saioan, 
garapenerako lankidetzaren aplikazio praktikoa izan zuten aztergai. Garapen-
proiektuen balioa handitzeko modua borondatezko karbono-merkatua izan 
daitekeela azpimarratu zuten saio horretan.  

Ikastaroa Cecilia Forondak eman zuen KOOPERA Zentroan. Foronda Ekologia eta 
Garapena Fundazioko. CeroCO2 egitasmoko arduraduna da. 

Egoitza nagusia Zaragozan duen GKEa da Ecología y Desarrollo. Hala ere, bere 
ekintza-esparrua nazionala eta nazioartekoa da. GKE honek esperientzia handia 
du, eta oso ezaguna da garapen jasangarriaren esparruan egindako lan guztiagatik, 
hala nola klima-aldaketaren esparruan. CeroCO2 ekimena Ecología y Desarrollo 
eta AccioNatura erakundeek jarri dute abian. Ekimen aitzindaria da; Espainian 
emisioak borondatez konpentsatzeko plataforma bat eskaintzen duen lehena. 

 

Cecilia Foronda  

Saioak bi helburu nagusi izan zituen: borondatezko karbono-merkatua 
ezagutaraztea eta konpentsazio-proiektuak nola garatu behar diren azaltzea. 

http://www.ecodes.org/
http://www.ecodes.org/
http://www.ceroco2.es/


 

  
KLIMA ALDAKETA 

POBREZIAREN AURKAKO 
BORROKARAKO 

ESTRATEGIETAN GEHITUZ 
 

 

 

 

  
 

  

 

Ikastaroari sarrera emateko, borondatezko merkatuak garapen garbirako 
mekanismoekin dituen harremanak azaldu zituen. Horrez gain, merkatu horiek noiz 
sortu ziren, bertako partaideak zeintzuk diren eta merkatu horien tamaina, 
hazkundea eta egitasmo-motak ere izan zituen mintzagai Ceciliak.  

Karbono-merkatua Kiotoko Protokoloaren eta Garapen Garbirako Mekanismoen 
(GGM) baitan sortu zen. Era berean, GGMak Kiotoko Protokoloaren Malgutasun 
Mekanismoen baitan zehazten dira. GGMei esker, I. eranskineko herrialdeek 
(herrialde garatuek), Berotegi Efektuko Gasen (BEG) emisioa mugatuta dutenek, 
beren emisioak gutxitu ditzakete.  

Horretarako, I. eranskinean aipatzen ez diren herrialdeetan (garapen-bidean 
daudenetan) garapen garbirako egitasmoak babestu beharko dituzte. Bestalde, une 
horretan sortu zen borondatezko karbono-merkatua ere. Merkatu horri esker, legez 
beren emisioak mugatzera behartuta ez dauden erakundeek emisio horiek hainbat 
egitasmorekin konpentsa ditzakete. Egitasmo horiek GGMen ildo nagusien 
baitakoak izan behar dute, baina, badituzte zenbait desberdintasun, hala nola 
ikuspegi sozialak garrantzi handiagoa izatea eta egitasmoa sisteman 
txertatzerakoan kostua baxuagoa izatea. Bide honek gero eta arrakasta gehiago du 
eta, horri esker, hainbat aktore sozial (enpresak, administrazioak edo norbanakoak) 
klima-aldaketari aurre egiten ari dira beren jarduerak konpentsatuz. 

  

Borondatezko –merkatuaren proiektuak  

Argazkiak. ECODES 
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Horren ondoren, Ceciliak karbono-merkaturako Konpentsazioko Egitasmoen 
Garapena azaldu zuen. Horretarako, karbono-kreditu modura saldu ahal izango den 
eta karbono-emisioak gutxitzea lor dezakeen egitasmo bat diseinatzeko jarraitu 
beharreko faseak zeintzuk diren azaldu zuen eta, horrez gain, konpentsazioko 
egitasmo bat abian jartzeak sortzen dituen kostuak eta arriskuak ere izan zituen 
mintzagai. Egitasmo horietarako finantziazioa nola lor daitekeen ere aipatu zuen 
Ceciliak. 

Guzti horretarako ezinbestekoa da egitasmoaren beharra bermatzea, hots, 
egitasmorik gabe BEGak ez liratekeela gutxituko frogatzea. Horrez gain, 
egitasmoak ekonomikoki bideragarria izan behar du, hau da, karbono-kredituak 
salduta lortutako irabazirik gabe egitasmo hori gauzatzea ezinezkoa izango 
litzakeela frogatu behar da.  

Ikusi aurkezpen osoa 

Informazio gehiago:

Ecodes GKEak borondatezko karbono-merkatuei buruz argitaratutako ale berezia

 

Nazioarteko lankidetzak klima-aldaketari aurre egiteko hartutako konpromisoa 

Arratsaldean, goizeko gai berari heldu zion Ignacio Santosek. Saio horretan azaldu 
zuen, garapenerako lankidetzak ez duela egiten egun oso beharrezkoak diren 
klima-aldaketara egokitzeko proiektuen alde. Oraindik ere, alde handia dago gai 
horretan inbertitzen den kopuruaren eta inbertitu beharko litzatekeenaren artean. 
Adibide modura, finantza-merkatuaren krisia gainditzeko erabilitako diru-kopurua 
eta klima-aldaketari aurre egiteko erabilitakoa alderatu zituen.  

Aldi berean, aipatu zuen klima-aldaketari aurre egiteko laguntzaren efizientziari eta 
eraginkortasunari buruzko hausnarketa sakon bat egitea ezinbestekoa dela. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unescoeh.org/dokumentuak/CClimatico_gaz2009_CeciliaForonda.pdf
http://www.ecodes.org/pages/especial/mercados_carbono/index.asp
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JARDUNALDIETAKO 2. SAIOA.  AZAROAREN 5a 

Klima-aldaketa garapen-proiektuetan txertatzea 

Jardunaldietako bigarren egunean Rafa Aldaik klima-aldaketa garapen-proiektuetan 
txertatzeari buruz emandako hitzaldia entzun zuten jardunaldietako partaideek.   

Rafa Aldaik CRANAn, Nafarroako Ingurumen arloko Baliabide Zentroan, egiten du 
lan, energia, klima-aldaketa eta mugikortasun sailean. 

Rafa Aldai  

CRANA Nafarroako Gobernuko Landa 
Garapen eta Ingurumen 
Departamentuak sustatutako 
fundazioa da. Fundazioaren helburua 
da herritarren artean 
ingurumenarekiko ezagutza hedatzea, 
eta Nafarroako biztanleek 
ingurumenaren zaintzan eta 
hobekuntzan dagokien ardura hartzea. 
Modu horretara, gizarte iraunkorrago 
bat eraiki ahal izango baitute bai 
ekonomiari, bai gizarteari, bai 
ingurumenari dagokienez. 

 

Saioaren helburua honakoa zen: ingurumenaren esparruko irizpideak, hain zuzen 
ere klima-aldaketari dagozkionak, lankidetza-proiektuetan kontuan hartu eta 
txertatzea.  

Klima-aldaketa proiektuaren ziklo guztian txertatzea ezinbestekoa dela azaldu zuen 
Rafa Aldaik; proiektuaren lehen fasetik, hau da, programaziotik, azken ebaluaziora 
arte. Horrez gain, energia- eta isurketa-adierazleak uneoro kontuan izan behar 
direla ere azaldu zuen.  

Rafaren hitzetan, lankidetza-proiektuek bi esparru nagusitan gauza dezakete klima-
aldaketaren aurkako borroka; hau da, proiektuak egokitzerakoan eta haren 
ondorioak leuntzerakoan.  Hori argitzeko, gaur egun garatzen ari diren zenbait 
proiektu aipatu zituen: energia berriztagarriak, sukalde efizienteak (eguzkiaren 
argiarekin dabiltzanak, hobetuak…), biodigestoreak eta baso-berritzeak. Horrez 
gain, arreta berezia eskaini zieten gutxitutako isurketen eraginkortasuna neurtzeko 
erabiltzen diren adierazleei eta horretarako teknologia egokiak dituzten Iparraldeko 
enpresa eta erakundeekin lankidetzan jarduteko aukerari. 

http://www.crana.org/
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Bestalde, klima-aldaketaren gaia garapenerako heziketan eta gure erakundeetan 
ere txertatu behar dugula adierazi zuen eta, horretarako, koherenteak izan eta gure 
isurketak konpentsatu behar ditugula azaldu zuen. 

Ikusi aurkezpen osoa 

Potentzialtasunen azterketa. Taldeko lana 

Azalpenen ondoren, taldeko lanei ekin zitzaien, eta, horretarako, zenbait proiektu 
aztertu ziren: baso-berritzea eta basoen erabilera, baserri batean biodigestore bat 
jartzea eta sukaldeetan eguzki-energia termikoa erabiltzea.  

Proiektu bakoitzean alderdi hauek aztertu ziren: 

- Gehigarritasuna (oztopoak, inbertsioa, arriskuak, etab.) 
- Oinarrizko lerrorako aukerak 
- Oinarrizko lerroak kalkulatzeko metodologia 
- Garapen iraunkorrari egindako ekarpena: 

Leuntzea / Klima-aldaketara egokitzea 
Pobreziaren aurkako borroka 
Biodibertsitatea zaintzea 
 

Isurketak gutxitzeko proiektuaren zikloko jardute-metodologia. 
Proposamenak eta eztabaidak. 

Taldeko lanaren ondoren, Ceciliak borondatezko karbono-merkatuaren baitako 
proiektuaren zikloa zer zen azaldu zuen. Horretarako, zikloaren faseak eta bertan 
parte hartzen duten eragileak identifikatu zituen. 

Gainera, Ceciliak estandar boluntarioak eta erregistroak zeintzuk diren azaldu zuen. 
Estandarrek egitasmo zehatz batean BEGak gutxitu egiten direla bermatzen diote 
erosleari. Beraz, estandarrak emisio horiek gutxitzen direla egiaztatzen eta 
ziurtatzen duten kontrol-mekanismoak dira. Egitasmoaren ezaugarrien arabera –
tipologia, iraupena, onurak, erregistroak…- hautatzen da estandar egokiena. 

 

http://www.unescoeh.org/dokumentuak/CClimatico_gaz2009_RafaAldai.pdf
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Amaitzeko, egitasmo txikiak borondatezko karbono merkatuan nola sar daitezkeen 
eta egitasmorako finantza-eredu bat garatzeak eta arriskuak ebaluatzeak (eta 
gutxitzeak) duen garrantziaz mintzatu zen Cecilia. Arrisku horiek, besteak beste, 
balioeste- eta erregistro-arriskuak edo merkatuko arriskuak izan daitezkeenak, oso 
garrantzitsuak dira, erosleak beregain hartzen dituen arriskuek eragina izango 
baitute kredituaren prezioan. 

Ikastaroan zehar Ceciliak argi azaldu zuen borondatezko karbono-merkatua asko 
ari dela hazten azken urte hauetan. Gero eta gehiago dira, ingurumenean duten 
eragina gutxitzeko zehazten dituzten estrategien baitan, emisioen konpentsazioak 
erabiltzen dituzten iparraldeko herrialdeetako enpresak, erakundeak eta 
norbanakoak. 

Hori dela eta, borondatezko karbono-merkatua GGKEentzako, enpresentzako eta 
erakundeentzako aukera bikaina izan daiteke, batetik, merkatuari esker beren 
garapen-proiektuetarako finantzaketa lortu dezaketelako, eta bestetik, bi fronteri 
irtenbidea jartzeko balio duelako: klima-aldaketari eta pobreziari. 
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Gaia korapilatsua da, baina adituen laguntzarekin egin dezakegu eta bideragarria 
da. 

Ikusi aurkezpen osoa 

 

Ondorioak eta bateratze-lanak 

Jardunaldiak amaitzean, bertan hitz egindakoari buruzko testu labur bat idatzi zen. 
Jardunaldietan ikusi ahal izan da klima-aldaketak ardurak eta aukerak sortzen 
dizkiela GGKEei eta erakundeei eta, hori da, hain zuzen ere, testuaren amaieran 
azpimarratu nahi izan den ideia. Gaia konplexua den arren, jardunaldietan argi ikusi 
zen badirela arazoari aurre egiten lagunduko duten tresnak, arazoari aurre ez 
egitea ez dela aukera bat eta, hori dela eta, lanean hasi behar dugula.  

Jardunaldietako parte-hartzaileek adierazi zuten proiektu berriak formulatzen, 
egikaritzen eta ebaluatzen dituztenean kontuan izango dutela ingurumen-
adierazlea, eta zehatzago esateko, klima-aldaketa. Borondatezko karbono-
merkatuarekiko jakin-mina azaldu zuten eta, horri buruzko informazioa eta 
merkatuan sartzeko laguntza eskatu zieten erakundeei.  

Amaitzeko, Arabako Foru Aldundiko Garapenerako Lankidetzako Zerbitzuko Josu 
Oscozek erakunde horrek borondatezko karbono-merkatuko kide izan nahi duten 
GGKEekin duen konpromisoa berretsi zuen. 

http://www.unescoeh.org/dokumentuak/CClimatico_gaz2009_CeciliaForonda2.pdf
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Zineforuma: Tukki la huella ambiental 

Arratsaldean ikusle guztiei zuzendutako film bat ikusi ahal izan zen: ekainaren 4an 
lehen aldiz eman zuten IPADE Fundazioaren “Tukki, la huella ambiental” filma. 

 Sinopsia: “Tukki” hitzak bidaiatu esan 
nahi du wolof hizkuntzan, eta hori da 
film honetan ikus daitekeena; 
lurzoruaren degradazioa eta bere 
inguruko baso-soiltzearen ondorioz, 
gazte senegaldar batek herrialde 
horretako hegoaldean, Tambacounda 
alboan dagoen herrixkatik alde egin 
behar duenean egiten duen bidaia.  
Hego-mendebaldeko kostan bizi diren 
eta beren jaioterriak uzten dituzte 
senegaldar askoren modura, gazte 
horren bidaia ere Dakarren amaituko 

da. Bertan, garapenerako beste bide bat aurkitu nahi du. Eta ondoren, nork daki... 

Filma, Elo Mayok (Arabako Foru Aldundiko Gizarte Sustapenerako zuzendaria) eta 
IPADE Fundazioko Beatriz García-Pozuelok aurkeztu zuten. 

Filma ikusi ondoren, bertaratu zirenek gaiari buruz hitz egiteko aukera izan zuten 
klima-aldaketan adituak diren pertsonekin: Beatriz García-Pozuelorekin (IPADE 
Fundazioa), CeroCO2 egitasmoko zuzendaria den Cecilia Forondarekin (ECODES) 
eta Ignacio Santosekin (IUCD). 

 

Elo Mayo y Beatriz García-Pozuelo 

 

Beatriz García-Pozuelo y Nacho Santos 

 

http://www.fundacion-ipade.org/
http://www.fundacion-ipade.org/presentacion-documental-tukki-la-huella-ambiental
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Mahai-inguruan ingurumenaren ondoriozko migrazioen zergati nagusiei buruz eta 
zergati horiek klima-aldaketarekin duten harremanari buruz hitz egin zuten.  
Iparraldea eta Hegoaldea ez direla aldaketetara modu berean egokitzen azaldu 
zuten. Egoera hori bien arteko desberdintasuna sorrarazi eta iraunarazten duen 
garapen-ereduaren ondorioa da, eta eredu hori da, hain zuzen ere, ingurumenaren 
ondoriozko migrazioen erantzule.  

Hegoaldeak garatzeko duen eskubideari buruz eta garapen hori lotzeko bidean 
lankidetzak duen garrantziari buruz ere hitz egin zuten. Amaitzeko, gaur egungo 
garapen-eredua aldatzeko indarra gizarteak duela aipatu zuten (informazioa, 
mobilizazioa, eragina…).  
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Kontaktuak: 

Arabako Foru Aldundiko Gazteriaren eta Gizarte Sustapen Zerbitzua: 

Josu Oskoz joskoz@alava.net
Mamen Diaz de Sarralde cdsarralde@alava.net

 

UNESCO Etxea, Ingurumena eta Iraunkortasuna: 

Txabi Anuzita anuzita@unescoeh.org
Josu Sanz ingurumena@unescoeh.org
Nekane Viota n.viota@unescoeh.org
Aitana Uria a.uria@unescoeh.org
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