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Klima-aldaketa errealitate bat da. Informazio zientifikoak eta komunikabideek ziurtatzen 
digute klimaren ereduak aldatzen ari direla, maila guztietan aldatu ere; gainera, norberaren 
esperientziak ere erakutsi digu hori hala dela. Udak luzeagoak dira, bero-boladak gero eta 
ohikoagoak, planetak sute larriak sufritzen ditu, poloak urtzen ari dira… Badakigu gure 
bizitzak aldatu egingo direla, baina ez gara gai imajinatzeko zeri egin beharko diogun uko, nori 
eragingo dien gehien, ez eta bizitza zenbateraino aldatuko den ere. Azken urteotan, komunitate 
zientifikoak, gizarte zibilak eta, bereziki, gazteek gure produkzio- eta kontsumo-eredua errotik 
aldatzea eskatzen digute, larrialdi klimatikoaren eragina ez dadin areagotu. Hala ere, ondorio 
horietako asko nozitzen ari gara dagoeneko, eta milioika pertsonari eragiten dizkie kalteak, 
haien bizibideak, ongizatea eta osotasuna arriskuan jartzeraino eragin ere. Azken batean, haien 
giza eskubideetan eragiten dituzte kalteak.

UNESCO Etxean–Euskal Herriko UNESCO Zentroan, Nazio Batuen eta UNESCOren 
printzipioekin konprometituta dagoen erakundea garen aldetik, 30 urte daramatzagu garapen 
jasangarria eta giza eskubideak sustatzen. 2007. urteaz geroztik lantzen dugu bereziki klima-
aldaketaren gaia, ingurumenaren jasangarritasuna eta garapena arriskuan jartzen baitu. 
Ordurako jada konturatuta geunden klima-aldaketak zenbait giza eskubide mehatxatzen 
zituela, hala nola bizitzeko eskubidea, garapenerako eskubidea, eta osasuna, ura, elikagaiak 
eta etxebizitza edukitzeko eskubideak. Eta, kontrako noranzkoan, klima-aldaketari aurre egin 
ahal izateko, giza eskubideak baliatu behar ditugu, besteak beste informazioa izateko eta parte 
hartzeko eskubidea. Horregatik, bat egiten dugu nazioarteko ahaleginekin, eta Nazio Batuei 
eskatzen diegu ingurumen osasuntsua oinarrizko giza eskubide gisa onartzeko.

Uste dugu giza eskubideen arloko betebeharrek eta konpromisoek bideratu eta indartu egin 
behar dutela krisi klimatikoaren arloko politika eta jardueren formulazioa, eta haien koherentzia 
eta zilegitasuna sustatu. Gidaren helburua pertsonen eta erakundeen kontzientzia kritikoa eta 
gaitasun-eraldatzailea areagotzea da, gai nagusitzat hartuta krisi klimatikoa dagoeneko gizarte- 
eta ingurumen-arazo bat dela, eta, hala, giza eskubideetan eragiten dituen ondorioak ikuspegi 
global eta feminista abiapuntu hartuta aztertzeko. Dokumentu honen bidez, krisi klimatikoaren 
eta giza eskubideen arteko harremanak eta loturak argitzen lagundu nahi dugu, egoera ahulean 
dauden talde jakin batzuetan arreta jarriz, eta gogoeta eta azterlan propioak aurkeztuz. 

Argitalpen hau ikerketa parte-hartzaile baten bidez egin dugu, eta lankidetza-, garapen- eta 
gizarte-mugimenduetako eragileak aritu dira elkarlanean. Ikerketaren xedea klima-aldaketak 
giza eskubideetan dituen eragin nagusiak zehatz-mehatz eta modu dibulgatzailean jasotzea da, 
eta, horretarako, zenbait eskubide zehatz eta talde jakin (emakumeak, pertsona migratzaileak, 
herri indigenak…) aztertu dira. Eskerrak eman nahi dizkiegu bereziki Zabalketa, Tradener eta 
Anesvad erakundeei, ikerketa parte-hartzaile honetan laguntzeagatik.

Agenda klimatikoa politika-, gizarte- eta enpresa-agendan bete-betean sartu den honetan, 
espero dugu gida honek egoera ahulean dauden taldeak kontuan hartzen dituzten estrategiei 
ekitean giza eskubideak agerian jartzen eta integratzen lagunduko duela, inor ez dela atzean 
geratzen ziurtatzeko.

Arantza Acha de la Presa

UNESCO Etxeko zuzendaria

Hitzaurrea
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Azken urteetan, klima-aldaketa terminoaren erabilera zabaldu egin da, eta albistegiek 
eta komunikabideek diote fenomeno hori munduko biztanleriaren arazo larrienetako bat 
dela. Sarritan, gizakiarengan eta gizartean bizitzeko moduetan ere inpaktu larriak dituela 
esaten dugu: behin baino gehiagotan irakurri dugu klima-krisiak gure etorkizuneko aukerak 
baldintzatu ditzakeela, gure gaur egungo errealitatearekin alderatuta.

Baieztapen horiek horrela, oraindik gutxi hitz egin da benetan klima-aldaketak giza 
eskubideetan duen inpaktuari buruz. Zer eskubideri eragiten dio klima-krisi honek? Giza 
eskubideen alorrean munduan jadanik gertatzen ari diren urraketak areagotu egin al ditzake? 
Pertsona guztioi kalte bera egiten al digu?

Uste dugu hizkuntzak pisu handia duela gure munduaren ikuskeran. Horregatik, gida honetan 
klima-krisiaren kontzeptua erabili dugu. Baina, zergatik diogu klima-krisia dela, eta ez klima-
aldaketa?

Krisi terminoaren bidez, egungo klima-egoerak gizartean zer-nolako eragina duen 
azpimarratzen da. Giza jarduerak eragindako berotze globalaren magnitudea 
eta ondorioak adierazteko, klima-krisia egokiagoa da klima-aldaketa baino. 
Sendotasun handiagoz islatzen ditu tenperatura globalaren gorakada horren 
ondorioak. Izan ere, itsas maila igotzea, glaziarrak urtzea eta muturreko fenomeno 
meteorologikoak gertatzea eragiten du, eta arriskuan jartzen ditu pertsonen bizitzak 
eta giza eskubideak. Hizkuntzaren ikuspegitik, Espainiako Errege Akademiaren 
hiztegiak honela definitzen du krisi hitza: “prozesu edo egoera batean gertatzen 
den aldaketa sakona, ondorio garrantzitsuak dituena” eta “egoera txarra edo 
larria”. Eta hori erabat baliozkoa da testuinguru honetan.

Alejandro Tena, 20191

2 URIA, Aitana eta 
HERNANDO, Monika 
(2009). “Garapenerako 
lankidetzan klima-
aldaketa integratzeko 
proposamenak”. UNESCO 
Etxea.

1  Zergatik da zuzenagoa 
“klima-krisiaz” hitz egitea, 
“klima-aldaketaz” baino: 
https://www.publico.es/
sociedad/correcto-hablar-
crisis-climatica-no-cambio-
climatico.html

3 Male’ Declaration on the 
Human Dimension of Global 
Climate Change: http://
ciel.org/Publications/Male_
Declaration_Nov07.pdf

4 Giza eskubideei eta 
ingurumenari buruzko 
Nazio Batuetako 
errelatore berezia: https://
www.ohchr.org/EN/
Issues/Environment/
SREnvironment/Pages/
SRenvironmentIndex.aspx

Sarrera: zergatik gida hau?

Lan honetan zehar ikusiko dugu klima-krisiak arriskuan jartzen duela giza eskubideen sorta 
handi bat. Pixkana-pixkana, ingurumena, klima-krisiaren aurkako borroka eta nazioarteko 
lankidetza elkarri gero eta lotuago daude, eta agenda politiko, sozial eta instituzionaletan 
agertzen dira2.

Alde horretatik, Euskadiko gizarte-ekintzaren eta nazioarteko garapenerako lankidetzaren 
esparruan giza eskubideei buruzko proiektu ugari sustatzen dira. Proiektu horiek klima-krisiari 
buruzkoak ere badira, zuzenean edo zeharka. Nola egiten dugu bien arteko lotura hori? Klima-
krisiaren ondorioen artean, giza eskubideak baliatzeko eta babesteko zailtasunak daude; gai 
izaten ari al gara gure proiektuetan eta ekimenetan ondorio horiei arreta jartzeko eta ikusgarri 
egiteko?

Lehen begirada batean, erraz ikus daiteke azken urteetan gure ingurunean izandako aldaketek 
zailtasunak sortzen dituztela munduan hainbat eskubide erabat baliatzeko: bizitzeko eskubidea, 
osasunerako eskubidea, ura, elikadura, etxebizitza, garapena eta abar izateko eskubideak. Baina, 
sarritan, klima-krisiaren ondorioei ez zaie oraindik eskubideen ikuspegitik begiratzen: aurre 
egin beharreko ondorio saihetsezintzat hartzen dira. Saihetsezintzat jotzeak ez digu ikusten 
uzten gaur egun jadanik milioika pertsona hil, zauritu edo lekualdatu direla munduan klima-
krisiak sortutako klima-hondamendien, izurrien edo desnutrizioaren ondorioz

Klima-krisiak gizakiongan dituen ondorioekiko nazioarteko arreta handiago horretan, mugarri 
garrantzitsu bat Klima Aldaketa Globalaren Giza Dimentsioari buruzko Malé-ko Deklarazioa3 izan 
zen, 2007koa. Deklarazio hartan, lehen aldiz, estatuek argi eta garbi onartu zuten klima-krisiak 
“ondorio argiak eta berehalakoak dituela giza eskubideak erabat baliatzeko”, besteak beste bizitzeko 
eskubidea, bizitza-maila egokia izatekoa eta lor daitekeen osasun-maila handiena izatekoa.

Ordutik, NBEren Giza Eskubideen Kontseiluak adierazi du, Giza eskubideei eta ingurumenari 
buruzko Errelatore Bereziaren txostenen bitartez4, klima-krisia mehatxu garrantzitsua eta 

https://www.publico.es/sociedad/correcto-hablar-crisis-climatica-no-cambio-climatico.html
https://www.publico.es/sociedad/correcto-hablar-crisis-climatica-no-cambio-climatico.html
https://www.publico.es/sociedad/correcto-hablar-crisis-climatica-no-cambio-climatico.html
https://www.publico.es/sociedad/correcto-hablar-crisis-climatica-no-cambio-climatico.html
http://ciel.org/Publications/Male_Declaration_Nov07.pdf
http://ciel.org/Publications/Male_Declaration_Nov07.pdf
http://ciel.org/Publications/Male_Declaration_Nov07.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
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berehalakoa dela mundu osoko pertsonentzat eta komunitateentzat, eta giza eskubideak erabat 
ez baliatu ahal izatea eragingo duela. Horren aurrean, Nazio Batuen ustez, giza eskubideen 
arloko betebeharrek eta konpromisoek bideratu eta indartu egin dezakete nazioarteko eta 
nazioetako politikak formulatzea klima-krisiaren esparruan, eta, gainera, politika horien 
koherentzia eta zilegitasuna ere sendotu dezakete, emaitza jasangarriekin batera5. 

Giza eskubideak eta ingurumen-eskubideak babesten dituzten erakundeek –besteak beste, 
Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen Goi Komisarioaren Bulegoa (OHCHR), Nazio Batuen 
Ingurumenerako Programa (UNEP) eta Haurren Laguntzarako Nazio Batuen Funtsa (UNICEF)– 
txostenak argitaratu dituzte, klima-krisiak eskubideen zerrenda luze bat baliatzeko zer mehatxu 
sortzen dituen deskribatzeko. GKE eta erakunde publiko ugarik urtero argitaratzen dituzte 
agiriak,  jadanik aurrean dugun errealitatea bertatik bertara egiaztatzen dutenak.

Klima-krisiak eta giza eskubideek gero eta arreta handiagoa pizten dute; arreta hori 2015ean 
Parisen izandako elkarrizketetan areagotu zen, eta han lortutako akordioa6 izan zen munduan 
lehena klima-krisiko gaietan giza eskubideen garrantzia argi eta garbi aitortzen. Akordio horien 
inplementazio garbirik ez izan arren, adierazten dute gero eta argiagoa dela klima-krisiaren, giza 
eskubideen eta bizi dugun egoerari aurre egiteko neurrien arteko lotura.

Beraz, klima-krisiaren eta giza eskubideen arteko loturari buruzko txosten eta azterketa ugari 
daude. Gida honen helburua ez da eduki berri bat edo existitzen ez den eduki bat sortzea, baizik 
eta hautemandako behar bati erantzutea; alegia, tresna erabilgarriak edukitzea, txosten horien 
mezu nagusiak biltzeko, hizkuntza ulerterrazean eta hainbat eragileren errealitatera egokituta: 
lankidetzako eragileen, ingurumen-eragileen, gizarte-ekintzako eta/edo hezkuntzako eragileen 
errealitateari egokituta. Gainera, lagundu egin nahi du ikusarazten Euskadin garapenerako 
lankidetzan lantzen ari diren hainbat proiektu oso lagungarriak izan daitezkeela giza eskubideen 
eta klima-krisiaren arteko lotura hori azaleratzeko. Hala, klima-krisiaren eta giza eskubideen 
arteko lotura guztiei sistematikoki heltzea ez den arren gida honen helburua, mahai gainean 
jarri nahi dugu gai hori, eta agerian utzi nahi dugu binomio horri beharrezko arreta jarri beharra, 
eskubideen urraketa larrien egoera posibleei aurre hartzeko, edo, gutxienez, halako egoerak 
hautemateko gai izateko.

5 OHCHR (2012).

6 Parisko Hitzarmena: 
https://unfccc.int/es/
process-and-meetings/
the-paris-agreement/el-
acuerdo-de-paris

UN Photo/Martine Perret
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Beti agertzen diren kontrako ahotsez harago, berotze globalaren eraginak aho batez onartu 
dituzte zientzialariek, eta oro har guztiok ezagutzen ditugu klima-krisiak gure ingurunean 
sortzen dituen eraginak:

 Lurraren tenperatura handitzea: Hiru hamarkadetako bakoitza gero eta beroagoa 
izan da Lurraren gainazalean, 1850 baino lehenagoko edozein hamarkada baino. 
Berotegi efektuko gasak etengabe isurtzeak berekin ekarriko du berotze handiagoa 
eta klima-sistemako elementu guztietan aldaketak gertatzea, eta pertsonentzako eta 
ekosistemetarako inpaktu orokor eta atzeraezinak gertatzeko probabilitatea handitu 
egingo da.

 Eraginak bioaniztasunean: Hainbat animalia- eta landare-espezie galduko dira, beren 
ekosistemetan izandako nahasmendu azkarretara egokitzeko gai izan ez direlako.

 Urtzea eta itsas mailaren gorakada: Uharte ugaritan eta kostaldeko herri ugaritan 
izango du eragina, eta hurrengo hamarkadetan desagertu egin litezke.

 Edateko uraren eskasia: Klima-krisiarekin areagotu egingo da edateko ur segurua 
eskuratzeko arazoa. Gaur egun, 1.100 milioi pertsonak ez dute edateko urik eskura. 
Kalkulatzen da munduko biztanleriaren %14 ingururen baliabide hidrikoak larriki 
murriztuko direla munduaren batez besteko tenperatura 2 °C igotzen bada.

 Klimarekin lotutako hondamendiak: Naturarekin lotutako bat-bateko hondamendiak 
areagotzen lagundu du, eta ondorioak handiagoak izan dira. Zikloien, bero-boladen, 
lehorteen eta urakanen kopurua eta intentsitatea handitu egin dira, batez besteko 
tenperatura handitzean.

 Prezipitazio biziagoak: Euriteen eta prezipitazioen logikak aldatu egin dira; sarritan, 
eurite indartsuak eta uholdeak areagotu egiten dira, eta ondoren lehorte luzeak ekartzen 
dituzte.

 Gaixotasun gehiago: Tenperatura handitzeak gaixotasun tropikalak eta haien 
gogortasuna areagotzea eragiten du, eta klima hotzagoetan agertzen ez ziren gaixotasunak 
latitude horietan ager litezke.

 Eraginak nekazaritzan eta arrantzan: Aldaketek kalteak eragiten dituzte uztetan, 
uholdeen, lehorteen eta abarren ondorioz. Itsasoen eta ibaien kutsadura lehendik dagoen 
ingurumen-arazo larri bat bada ere, itsasoaren tenperatura handitzearen eta azidotzearen 
(atmosferako CO2-aren kontzentrazioa handitzeak eragina) ondorioz, arrainen populazioak 
murrizten ari dira.

 Desertifikazioa: Lurreko geruza emankorrari eusten dion landare-estalkia 
desagertzeagatik sortzen da, tenperaturaren igoerak, klima-aldaketek, eta ekoizpen-sistema 
nahiz artzaintza estentsiboek bizkortuta. Lurren degradazioaren erritmoa bizkor handitzen 
da, eta lekualdatu edo desplazatu klimatikoak ere sortzen ditu, basamortuen aurrerakadaren 
ondorioz.

 Karbono dioxidoa xurgatzeko gaitasunaren murrizketa. Gizakiak eragindako baso-
soiltzearen ondorioz, basoen eta oihanen azalera etengabe ari da txikitzen. XX. mendearen 
hasieran, 50 milioi km2 baso genituen, eta 40 milioi km2-ra murriztu zen; galera 
hori Europako kontinente osoaren azaleraren baliokidea da7. Landaretzaren gutxitze 
kezkagarri horrek tenperatura handitzea dakar, bai eta karbono dioxidoa xurgatzeko 
ezintasuna ere.  

Bestalde, giza eskubideen gaia garrantzitsua bihurtu da, mundu osoan, diskurtso 
publikoetan eta ekintzaileen aldarrikapenetan. Baina sarritan, tresnak falta zaizkigu 
gai horretan, frogatzeko, batetik, gure proiektu eta ekimenetan aurre egin beharreko 
bidegabekerietan giza eskubideak urratzen direla, eta bestetik, nazioarteko sistemak 
eta nazioko legeak nola erabili behar diren, gure inguruan ikusten ditugun oinarrizko 
eskubideen urraketei ekiteko.

7 Kapitalismoa eta klima-
aldaketa: txanpon beraren 
bi alde: https://blogs.
publico.es/ecologismo-de-
emergencia/2019/10/05/
capitalismo-y-cambio-
climatico-dos-caras-de-
una-misma-moneda/

Terminoak argitzen:  
giza eskubideak eta klima-krisia
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Bestalde, Eskubideetan Oinarritutako Ikuspegia giza eskubideen nazioarteko estandarretan 
oinarritutako esparru bat da, klima-krisian aplikagarria dena, eta lagundu egin diezaguke 
gure eskakizun asko galdagarriak egiten. Erantzukizunen teoriak adierazten digu 
“nazioarteko harremanetan giza eskubideak ez direla printzipio etikoak, estatuentzat 
betebeharrak diren lege-arauak baizik” (Fernández Aller, koord. 2009), eta, beraz, ikuspegi 
horrek lagundu egiten digu eskubideak eta betebeharrak klima-krisiarekin lotutako gaietan 
ere ikusarazten.

UNESCO / Roger Dominique. UN Photo/Manuel Elias

Zer dira giza eskubideak?

Giza eskubideak berme juridiko unibertsalak dira, pertsonak eta taldeak babesten 
dituztenak, oinarrizko askatasunen eta eskubideen aurkako nahiz giza duintasunaren 
aurkako ekintzetatik eta omisioetatik. Giza eskubideen gaietako legeriak behartu egiten 
ditu bai gobernuak (partzialki) eta bai betebeharren beste jabe batzuk, giza eskubideak 
betetzeko eta haien urraketak saihesteko neurriak garatzera.

Gauzatzeko betebeharrak  
berekin dakar Estatu Kideak 

eskubideak eraginkorki gauzatzea 
lortzeko beharrezkoak diren neurri 

legegileak, administratiboak, 
aurrekontukoak eta judizialak  
har daitezela sustatzea; esate 

baterako, ura eta saneamendua 
izateko eskubidea lehorte-garaian, 

lurralde osoan hornidura  
bermatuz.

ERRESPETATZEKO

BABESTEKO

GAUZATZEKO

Errespetatzeko  
betebeharrak berekin dakar  

Estatu Kideek eskubideen erabileran  
ez esku hartzea. Esaterako, 

garapenerako eta autodeterminaziorako 
eskubidea urratu egiten da, baldin 

eta Estatu Kideak ukatu egiten 
badie landa-komunitateei edo herri 

indigenei lurra erabiltzeko eta bilketako 
nahiz ekoizpeneko beren sistema 

tradizionalak erabiltzeko duten 
eskubidea.

Babesteko betebeharrak 
berekin dakar Estatu Kideak 

prebenitzea hirugarrenek  
giza eskubiderik ez urratzea. 

Esate baterako, Estatuak  
bere lurraldean kokatutako 

enpresei ez uztea herri 
indigenen lurretan isurketarik 

egiten.

ZER DIRA GIZA ESKUBIDEAK ERRESPETATZEKO, BABESTEKO ETA GAUZATZEKO BETEBEHARRAK?

Giza eskubideen gaietako nazioarteko zuzenbidearen 
esparruan, Estatu Kideek nazioarteko tratatuetan eta 
hitzarmenetan ageri diren eskubideak errespetatzeko, 
babesteko eta gauzatzeko betebeharra dute.
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UNESCO Etxea 
Giza eskubideak garapen-agendetan  
sustatzeko eragina

UNESCO Etxea - Euskal Herriko UNESCO Zentroa irabazi-asmorik gabeko erakundea 
da, 1991ean sortua UNESCOren (Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen 
Erakundea) printzipioak eta programak euskal esparruan sustatzeko asmoz. 
Denetariko espezializazio-arloetatik, Bakearen Kultura baten alde eta eskubideak eta 
erantzukizunak dituen Giza Garapen Jasangarri baten alde egiten du lan.
UNESCO Etxeak, elkarte zibil gisa duen ibilbidean eta aldi berean Nazio Batuekin 
harreman ofizialak izanik, tokian-tokian egiten du lan, globalean eragiteko. Uste 
du garrantzitsua dela giza eskubideen ikuspegia sartzea klima-krisiaren aurkako 
borrokan, eta beharrezkoa dela eragile zibilek eta ingurumen- eta gizarte-eragileek 
sarean lan egitea, klima-krisia geldiarazten saiatzeko, eta giza garapenaren 
egoeraren eta erronken inguruan gizartea sentsibilizatzeko, gizarte-eraldaketako 
estrategietan sar dadin eta parte-hartze aktiboa izan dezan.
Gai horretan, UNESCO Etxearen ustez garrantzitsua da eskubideen ikuspegitik 
klima-krisiaren aurkako borrokako oinarrizko bi kontutan arreta jartzea: emakumeen 
eskubideei arreta berezia jartzea eta “erantzukizun komunak baina bereiziak” 
printzipioari erreparatzea; hau da, klima-krisiaren aurkako borroka globala da 
eta herrialde guztiek dute horretan erantzukizuna, baina abiapuntuko egoerari 
erreparatuta, erantzukizun bereiziak ere badaude, hau da, guztiok ez dugu 
erantzukizun bera.
2007tik, UNESCO Etxea klima-krisia garapenerako mehatxutzat hartuta ari da 
lantzen, eta ingurumenaren esparruan eskubideen ikuspegiaren zeharkakotasuna 
sustatzen ari da. Hartara, gizartearen kontzientzia kritikoa eta eraldatze-gaitasuna 
handitzeko asmoz, zenbait jardunaldi, ikerketa, prestakuntza, dibulgazio-material, 
argitalpen, eztabaida eta aholkularitza burutu ditu, klima-krisia gizarte- eta 
ingurumen-arazotzat hartuta eta giza eskubideetan duen eragina ardatz hartuta, 
ikuspegi global eta feminista batetik.

ERAGINA ETA ADVOCACY NAZIO BATUEN ETA BESTE INSTITUZIO BATZUEN AURREAN
Mundu mailako ehunka elkartek beren ahotsa Nazio Batuen gobernuarteko 
sisteman entzun dadila sustatzen dute urtero, eta hori ez da erraza izaten. 
Horregatik, UNESCO Etxeak, bere ibilbidean zehar, eragin politikoa bultzatzearen 
garrantziaz ohartu, eta euskal gizarte zibilak Nazio Batuen 2030eko Agendan parte 
har dezan sustatu du, besteak beste.
UNESCO Etxeak aktiboki hartu zuen parte, beste milaka erakunderekin batera, Garapen 
Jasangarrirako 2030 Agenda egiten. Uste du 2030 Agenda eta hura osatzen duten 17 
helburuak erronka berri bat direla nazioarteko komunitatearentzat, eta positibotzat jotzen 
du GJHen ia erdiak ingurumenera eta baliabide naturalen jasangarritasunera bideratuta 
egotea zuzenean. Gainera, 13. helburuak Klimaren aldeko Ekintza du ardatz berariaz. 
UUNESCO Etxeak nabarmentzen duenez, gizarteko zibileko beste erakunde eta 
aditu askorekin batera Agendaren definizio-prozesuetan parte hartu zuenean, 
giza eskubideak Agendaren erdigunean egoteko beharra azpimarratu zen. Hala, 
onartutako helburuei giza eskubideen osotasuna, unibertsaltasuna, banaezintasuna 
eta interdependentzia kontuan hartuta ekiteko eskatu zen. Hala ere, alderdi horrek 
indarra galdu zuen negoziazio-prozesuaren azken unean. Dena den, UNESCO 
Etxearen ustez funtsezkoa da Agendaren interpretazioa giza eskubideen ikuspegitik 
egitea gogoratzea eta ikuspegi hori ez galtzea, giza eskubideen nazioarteko gorputz 
arautzailea osatzen duten tresnek derrigor bete beharreko konpromisoak eta 
jarduerak baitituzte beren baitan, sinatu dituzten estatuek bete beharrekoak; eta 
gainera, lotesleak dira.
UNESCO Etxeak, beraz, eragiteko esparruan lan handia egiten du, beste erakunde 
askorekin batera koordinatuta, eta lan horren erakusgarri, aipatzekoa da UNESCO 
Etxea izan dela munduko gizarte zibil osoa ordezkatu duen erakundea 2018ko 
Garapen Jasangarrirako Nazio Batuen Goi Mailako Foro Politikoan, 2030 
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Agendari eta Garapen Jasangarrirako Helburuei buruzko Espainiako Gobernuaren 
Borondatezko Txosten Nazionalaren aurkezpenean8.
UNESCO Etxeak planteatzen duena da 2030 Agendaren inplementazioa egin ahal 
izateko ezinbestekoa dela tokian-tokian nahiz nazioartean lan egitea. Aldi berean, 
ikusten du eragin hori lortzeko ez dela nahikoa eskaerak gobernuei soilik egitea, 
baizik eta gizarte zibileko beste eragile batzuek, komunikabideek, euskal erakunde 
publikoek eta sektore pribatuak ere parte hartu behar dutela. Horretarako, zenbait 
proposamen garatzen ditu sareen eta lantaldeen bitartez; esate baterako, Euskadiko 
GGKEen Koordinakundean parte hartuz, edo Futuro en Común topagunean parte 
hartuz. Topagune horrek bere baitan biltzen ditu pobrezia eta desparekotasuna 
desagertzeko eta planetaren ingurumen-mugak errespetatzeko lan egiten duten 
erakundeak, sareak eta gizarte-plataformak.  
Beste proiektu batzuen artean, Ekolankidetza lantaldea sortu zen, UNESCO 
Etxeak bultzatuta, eta hartan klima-krisia eta 2010etik 2013ra arteko 
garapenerako lankidetza landu ziren berariaz. GGKE-en talde horren baitan 
zeuden Euskadiko GGKEen Koordinakundea, mugimendu ekologistak, genero-
adituak, Hegoa Institutua, hiru Foru Aldundiak, Euskal Agentzia eta Euskalfondoa. 
Talde horrek lanean jarraitu zuen 2013ra arte, gutxi gorabehera, eta UNESCO 
Etxearekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik desegin egin zen. Dena den, 
frogatu zuen oso garrantzitsua dela ingurumen- eta gizarte-gaietan sarean lan 
egitea. Lankidetza horren ondorioz, “Garapenerako lankidetzan klima-aldaketa 
integratzeko proposamenak” agiria sortu zen9.
Geroago, UNESCO Etxeak “Guztiok batera, inor atzean utzi gabe” lantaldearen 
sorrera bultzatu zuen, zenbait erakunderekin batera: AMUGE, Aldarte, Euskadiko 
Gazteriaren Kontseilua (EGK), World Rural Forum - Munduko Landagunea 
eta Emakumeak Aniztasunean. Taldearen nahia da euskal politika publikoek, 
2030 Agendarekin koherente izanik, pertsona guztien giza eskubideak beren 
jardueren erdigunean kokatzea, eta arreta berezia ematea zaurgarritasun-
egoeran dauden taldeei.

9 Garapenerako 
lankidetzan klima-
aldaketa lantzeko 
proposamenak: http://
www.unescoetxea.
org/dokumentuak/
Garapenerako_
lankidetzan_
klimaaldaketa_
proposamenak.pdf 

Argazkia: UNESCO Etxea – “Guztiok batera, inor atzean utzi gabe” lantaldea
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8 Parte-hartzearen 
bideoa hemen ikus 
daiteke: https://
www.youtube.com/
watch?v=9cxfychixD8

https://www.youtube.com/watch?v=9cxfychixD8
https://www.youtube.com/watch?v=9cxfychixD8
https://www.youtube.com/watch?v=9cxfychixD8
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Normalean, urte askoan zehar, klima-krisiak ingurumenean, ekosistemetan eta 
bioaniztasunean duen eragina aztertzea izan da joera nagusia. Sarritan ez dira kontuan hartu 
pertsonengan zer eragin dituzten eta fenomeno berri horiek zer eragin duten eskubideetan. 
Ikuspegi hori muga izan da, halaber, klima-krisiaren aurrean pertsonek eta agintariek dituzten 
erantzukizunei heltzeko, talde zaurgarrienei arreta emateko, eta eraginak arintzeko beharrezkoak 
diren politikak eskatzeko.

Aurreko atalean ikusi dugun moduan, pertsonak ardatz hartzen dituen ikuspegi bat –eskubideen 
jabe diren aldetik– eta instituzioak ardatz hartzen dituena –betebeharren jabe diren aldetik– 
lagungarria izan daiteke aldaketak saihetsezinak direla sentitzearen gurpil zorotik irteten 
laguntzeko, eta ulertzeko badirela formulak, giza eskubideekiko erantzun egokiagoak emateko. 
Ikuspegi horrek zenbait galdera sor diezazkiguke:

Non dute lotura 
giza eskubideek 
eta klima-krisiak?

KAUSAK

ONDORIOAK

BETEBEHARRAK

Nork egiten ditu  
klima-krisiaren  

eraginak larriagotzen 
dituzten isurketa 

gehien?

Nori dagokio  
horri erantzun bat 

ematea?

Nork pairatzen  
ditu gehiago horren 

inpaktuak bere 
errealitatean?

Hala, garrantzitsua da ulertzea, giza eskubideen eta klima-krisiaren arteko loturaren 
ikuspegi holistiko bat izan nahi badugu, ez dugula ondorioetan soilik jarri behar arreta, 
baizik eta zenbait fenomeno nola sortzen diren eta nola larriagotzen diren ere ulertu behar 
dugula, eta horretarako, eragin negatibo hori sortzen ari diren gure gizarteen jarduerak 
ikusgarri egin. Ondorioak guztiek berdin jasaten dituzten ere aztertu behar dugu: Gauza bera 
al da herrialde batean edo beste batean bizitzea, gutxiengoen komunitateko batekoa izatea, 
emakumea izatea...? Eta nork du ondorioak ez larriagotzea eta prebenitzea bermatzeko 
betebeharra?

Azkenik, ez da ahaztu behar klima-krisiari aurre egiteko estatuak eta instituzioak jadanik ekintza 
eta politika ugari garatzen ari direla. Politika eta neurri horiek bateragarriak al dira beti giza 
eskubideekin?

Beraz, eskubideen ikuspegitik, garrantzitsua da ulertzea giza eskubideei ez diela klima-krisiak 
soilik eragiten: agintariak hartzen ari diren neurriek ere egoera larriagotu dezakete. Nazio 
Batuen zenbait Errelatore Berezik zioten moduan:
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Hala, klima-krisiaren eraginak aztertzeko eskubideen ikuspegia baliatzeak beste jarduera-
foku batzuk planteatzera eta zenbait eragilerengan erantzukizunak sortzera bultzatzen 
gaitu. Esate baterako, adierazi dugun moduan, eskubideen ikuspegitik egindako 
jardueraren giltzarri bat beren eskubideak urratuak izateko aukera gehien duten taldeen 
espezifikotasunei erreparatzea da, lehendik badiren bereizkeriak eta desberdintasunak 
larriagotu ez daitezela bermatzeko.

10, 11 eta 12 OHCHR 
– Errelatore berezien 
adierazpena (2014): 
https://www.ohchr.org/
SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews. 
aspx?NewsID=15393&Lang 
ID=S15393&LangID=S

 “Klima-aldaketa eta haren eragina murrizteko, kontrolatzeko eta prebenitzeko 
hartzen diren arintze- eta egokitze-neurriek ere giza eskubideak mehatxa ditzakete. 
Eraginpeko banakoen eta komunitateen parte-hartze oso eta eraginkorrik gabeko 
neurriak hartzen direnean, giza eskubideen urraketak sor daitezke, eta berekin 
ekar dezakete neurri jasanezinak eta eskubideen jabeen beharrei erantzuten ez 
dietenak hartzea. Emaitza kaltegarri horiek prebenitzeko, estatuek, klima-aldaketaren 
negoziazioetan, giza eskubideen esparruan dituzten betebeharrak kokatu behar 
dituzte. Klima-aldaketaren testuinguruan giza eskubideak aplikatzeak onura ugari 
dakartza. Eraginpeko banakoen eta komunitateen eskubideak erantzun-estrategia 
guztien erdigunean jartzen ditu”

 OHCHR, 201410

 “Giza eskubideen esparruak egoera zaurgarrienean daudenen eta bazterkerian 
dauden banakoen eta taldeen eskubideetara bideratzen du gure arreta, eta egokitzeko 
politikak eta neurriak behar dituzte horiek, bai eta hondamendien arriskuak murrizteko 
planifikazio- eta erresilientzia-estrategiak ere, berdintasuna eta bereizkeriarik eza oinarri 
hartuta. Klima-justiziak klima-aldaketaren eragina eta kausak justizia kontzeptuarekin 
lotuta ikusten ditu berariaz, baldin eta baztertuenak eta zaurgarrienak diren populazioen 
eskubideak kontuan hartzen badira erantzun-mekanismoak inplementatzean, eta 
mekanismo horiek bidezkoak, berdintasunezkoak eta gardenak badira”.

 OHCHR, 201411

 “[Estatuei eskatzen diegu] giza eskubideak klima-gobernantzaren oinarrian egon 
daitezela bermatzeko. Giza eskubideek erdigunean egon behar dute egiten diren 
negoziazioetan (…). Klima-aldaketari emandako edozein erantzunek giza eskubideak 
errespetatu, babestu eta bete egin behar ditu. Klima-aldaketak gizakiongan dituen 
eraginak ulertzea eta aipatzea funtsezkoa da, eta ildo horretan, klima-aldaketari 
ezin zaio eraginkorki aurre egin giza eskubideak babestu gabe, klima-justiziaren 
printzipioa barne hartuta”.

OHCHR, 201412

Ingurumenari buruzko Nazio Batuen Errelatore Bereziak adierazitakoari jarraituz, estatuen 
betebeharra giza eskubideak babestean datza, klima-krisiak haiek urratu ez ditzan. Gainera, 
hori egin behar da, estatuak berak ingurumen-kalteak egin dituen edo ez alde batera utzita. 
Hala, enpresa pribatuek sortzen dituzten urratze posibleen aurrean estatuek eta agintariek 
zer eginkizun izan behar duten agerikoa da. Nazio Batuek adierazi dute biztanleriaren giza 
eskubideak babesteko betebeharrak aipatzen direnean enpresek eta beste eragile pribatu 
batzuek eragindako kalteei buruz ere ari direla. Beraz, gehiegikeria horiek prebenitzeko, 
ikertzeko, zigortzeko eta konpontzeko neurri egokiak hartu behar dituzte.

Ingurumen-justiziaren kontzeptua testuinguru honetan sortu da: bideak bilatzen dira bai 
eskubideen babeserako erantzukizunak sortzeko, bai kutsadura handitzearen ondorioz nahiz 
ekosistemako zerbitzuen andeaketaren ondorioz sor daitezkeen kalteen prebentzioa sustatzeko 
eta kalte horiengatik zigorrak ematea sustatzeko. Kontzeptu horren bidez, era berean, ikusarazi 
nahi da zer desparekotasun dauden, aktibo naturalak eta erauzketa-baliabideak eskuratzeko 
nahiz haien onurak jasotzeko garaian (UNDP 2014).

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID= 15393&LangID=S
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Klima-krisiaren ondorioak eta giza eskubideen urraketak lotzeko “formula matematikorik” 
edo ekuazio magikorik ez dagoen arren, hurrengo zerrendan zenbait orientazio eta ildo ikus 
ditzakegu; sakonak ez izan arren, ikuspegi orokor bat ematen digute klima-krisia eta nazioartean 
onartutako giza eskubideak lotzeko:

KLIMA-KRISIAREN ERAGINAK BEREZIKI… ERAGINPEKO ESKUBIDEAK

Eraginak ekosistemetan eta 
baliabide naturaletan

Ur gezako baliabideak:
Klima-krisiak nabarmen murriztuko 
ditu eremu subtropikal lehorretako 

gainazaleko eta lurpeko uraren 
baliabideak. Horrela, handitu 
egingo da ura lortzeko lehia 
nekazaritzaren, ekosistemen, 

bizilekuen, industriaren eta energia-
ekoizpenaren artean, eta horrek 
eremuko uraren segurtasunari, 

energiari eta elikagaiei eragiten die. 
Gainera, klima-krisiak lehorteen 
maiztasuna handitu dezake, gaur 
egun lehorrak diren eremuetan.

Bizitzeko eskubidea
Ura eta saneamendua izateko 

eskubidea
Osasunerako eskubidea
Elikadurarako eskubidea
Bizi-maila egokia izateko 

eskubidea
Garapenerako eskubidea

Lehorreko ekosistemak:
Klima-krisiak mende honetan 

ekosistemen konposizioan, egituran 
eta funtzioan aldaketa atzeraezinak 

sortzeko arrisku handia dago. 
Landareen eta animalien espezie 

ugari lekualdatu egin dira eta 
haien portaera aldatu egin da 
azken hamarkadetako klima-

krisiari erantzunez; baina beste 
asko ezin izango dira behar bezain 
azkar mugitu edo klima-baldintza 

aldakorretara egokitu. Gainera, 
“basoen heriotza” ingurumen-
arrisku garrantzitsua da, eragin 
esanguratsuak izan baititzake 

kliman, bioaniztasunean, uraren 
kalitatean, zuraren ekoizpenean eta 

bizibideetan.

Osasunerako eskubidea
Elikadurarako eskubidea
Bizi-maila egokia izateko 

eskubidea
Garapenerako eskubidea

Kostaldeko sistemak eta behe-
eremuak:

Kostaldeko sistemetan eta behe-
eremuetan eragin kaltegarriak 

gero eta gehiago izango dira; esate 
baterako, urpean geratzea, uholdeak 

gertatzea eta ur gazia sartzea, 
batik bat itsas maila handitzearen 

ondorioz.

Bizitzeko eskubidea
Osasunerako eskubidea

Etxebizitzarako eskubidea
Bizi-maila egokia izateko 

eskubidea
Elikadurarako eskubidea

Ura izateko eskubidea
Jabetza-eskubidea

Autodeterminazio-eskubidea
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KLIMA-KRISIAREN ERAGINAK BEREZIKI… ERAGINPEKO ESKUBIDEAK

Eraginak ekosistemetan eta 
baliabide naturaletan

Ozeano-sistemak:
Klima-krisia ozeanoaren propietate 
fisikoak, kimikoak eta biologikoak 

aldatzen ari da; espezieen 
banaketan aldaketak hauteman 

dira eskala handian, bai eta 
ekosistemaren konposizioaren 

aldaketa ere, ozeanoa berotzearen 
ondorioz. Espezieen banaketa 

espazialean eta beren jardueren 
urtaroko denboretan aldaketa 

atzeraezin handiak gertatuko dira 
(elikadura, hazkuntza, garapena, 
portaerak eta emankortasunak). 

Horrek ondorio larriak ditu 
itsas produktibitatean eta 

eremu tropikaletako elikadura-
segurtasunean.

Osasunerako eskubidea
Elikadurarako eskubidea
Bizi-maila egokia izateko 

eskubidea
Garapenerako eskubidea

Elikadura-segurtasuna eta 
ekoizpen-sistemak:

Klima-krisiak laborantzetan eta 
elikagaien ekoizpenean dituen 
eraginak nabariak dira jadanik 
munduko zenbait eremutan. 

Tenperatura-aldaketek eta euri-
prezipitazioek eragin negatiboa 

izan dute eremu askotako gariaren 
eta artoaren ekoizpenean. 

Etorkizunean, oso litekeena da 
klima-krisiak laborantza nagusiei 
(garia, arroza eta artoa) eragitea 
eremu tropikaletan eta epeletan. 

Epe laburrean, elikadura-segurtasun 
globalean izango dituen eraginak 
ere suntsitzaileak izan daitezke; 
esate baterako, 2°C-ko berotzea 
gertatuz gero, errendimenduaren 
galera %25etik gorakoa izango 

dela ikusi da, 2030-2049 
aldirako. 2050etik aurrera galera 

handiagoak espero dira.

Osasunerako eskubidea
Bizitzeko eskubidea

Elikadurarako eskubidea
Bizi-maila egokia izateko 

eskubidea
Garapenerako eskubidea

UN Photo/John Isaac
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KLIMA-KRISIAREN ERAGINAK BEREZIKI… ERAGINPEKO ESKUBIDEAK

Eraginak azpiegitura fisikoan eta 
giza kokalekuetan

Hiri-eremuak:
Klimarekin lotutako fenomenoek 

eragin sakonak izango dituzte 
hirietako funtzioen, azpiegituren eta 
zerbitzuen espektro zabal batean, 
eta lehendik zeuden tentsio asko 

biziagotu ditzakete. Klima-krisiarekin 
lotutako hirietako arriskuak handitzen 

ari dira, eta eragin negatiboak 
dituzte oro har pertsonengan, 

haien osasunean, bizibideetan eta 
aktiboetan, nahiz tokiko eta nazioko 

ekonomietan eta ekosistemetan. 
Arrisku horiek handiagoak dira 

bizileku informaletan bizi direnentzat, 
sarritan ez dutelako oinarrizko 
azpiegiturarik eta egokitzeko 

gaitasunik izaten, bai eta adinaren, 
diru-sarreren, desgaitasunen, 

generoaren, jatorriaren, etniaren 
edo beste alderdi batzuen ondorioz 

zaurgarriagoak direnentzat ere.

Osasunerako eskubidea
Bizitzeko eskubidea

Elikadurarako eskubidea
Bizi-maila egokia izateko 

eskubidea
Garapenerako eskubidea

Landa-eremuak:
Klima-krisiak uraren hornidurari, 

elikadura-segurtasunari eta 
nekazaritzako diru-sarrerei eragingo 

die landa-eremuetan. Horrek eraginak 
izango ditu giza osasunean, bizibideetan, 
diru-sarreretan eta migrazio-ereduetan. 

Landa-komunitateetako arriskuen 
artean hauek daude: tenperatura 

igotzea eta bero-boladak, prezipitazio-
eredu aldakorrak, muturreko klima-

gertaerak, eta giza osasunean, 
uraren horniduran, ekosistemetan 
eta fenomeno naturaletan izango 

dituzten eraginak. Hala, landa-
eremuak bereziki zaurgarriak dira 

klima-krisiaren ondorioetarako, arrazoi 
hauek direla eta: (i) nekazaritzaren eta 

baliabide naturalen mendekotasun 
handiagoa, arrantza eta basoak kasu; 

eta (ii) zaurgarritasun handiagoak 
egotea hainbat faktoreren ondorioz, 
hala nola pobrezia, hezkuntza-maila 

apalagoa, isolamendu fisikoa eta 
politikak formulatzen dituztenen 
arduragabekeria. Garatze-bidean 
dauden herrialdeetako eremuek 

egin behar diete aurre arrisku 
esanguratsuenei, beren kokapenagatik 

(horietan aldaketaren eraginak 
zorrotzagoak izango direla uste da), 
moldatzeko gaitasun faltagatik, eta 

nekazaritzaren eta baliabide naturalen 
mendekotasun handia izateagatik.

Bizitzeko eskubidea
Osasunerako eskubidea

Etxebizitzarako eskubidea
Elikadurarako eskubidea

Ura eta saneamendua izateko 
eskubidea

Bizi-maila egokia izateko 
eskubidea

Jabetza-eskubidea
Garapenerako eskubidea
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KLIMA-KRISIAREN ERAGINAK BEREZIKI… ERAGINPEKO ESKUBIDEAK

Eraginak azpiegitura fisikoan eta 
giza kokalekuetan

Sektore ekonomikoak eta  
zerbitzu giltzarriak:

Klima-krisiak sektore eta zerbitzu 
ekonomiko ugariri eragingo die, 
energia, ur-zerbitzuak, garraioa, 

nekazaritza eta abeltzaintza, 
basogintza, arrantza, turismoa 

eta aseguruak barnean hartuta. 
Elikagaiak ekoizteko sistemak, 
ur-hornidurako sistemak eta 
hornidura-katean baliabide 

naturalen mende dauden beste 
sektore eta zerbitzu batzuk bereziki 

zaurgarriak dira klima-krisiaren 
eraginen aurrean.

Osasunerako eskubidea
Bizi-maila egokia izateko 

eskubidea
Bizitzeko eskubidea

Elikadurarako eskubidea
Ura izateko eskubidea

Jabetza-eskubidea

Eraginak bizibideetan, osasunean 
eta segurtasunean

Bizibideak eta pobrezia:
Klimarekin lotutako arriskuek 

pertsonen bizibideetan eragingo 
dute. Zuzenean izan daiteke, 

edo honelako eraginen bitartez: 
laborantzen errendimenduaren galera; 

baliabide naturalak, etxebizitzak 
eta jabetzak suntsitzea; eta 

lekualdatzeak. Edo zeharka ere gerta 
daiteke, beste faktore estresagarri 
batzuen bitartez; esate baterako, 

(i) elikagaien, energiaren eta beste 
oinarrizko produktu erabakigarri 

batzuen prezioak igotzea; (ii) 
ezegonkortasun politikoa eta eskala 
handiko gatazka; eta (iii) iskanbilak 
maila indibidualean eta familian. 

Pobreziak, ezegonkortasun politikoak 
eta gatazkek ere ahuldu egiten 

dute pertsonek eta komunitateek 
klima-krisira egokitzeko duten 

gaitasuna (esate baterako, beren 
aktibo fisikoak sendotuz edo hain 

zaurgarriak ez diren lekuetara bizitzera 
joanez). Pobreziaren, gabeziaren eta 
desparekotasunaren gurpil zoroa 

betikotu dezaketen faktore ugarietako 
bat aldaketa da.

Bizi-maila egokia izateko 
eskubidea

Osasunerako eskubidea
Bizitzeko eskubidea

Elikadurarako eskubidea
Ura izateko eskubidea

Jabetza-eskubidea

UN Photo/Rick Bajornas
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KLIMA-KRISIAREN ERAGINAK BEREZIKI… ERAGINPEKO ESKUBIDEAK

Eraginak bizibideetan, osasunean 
eta segurtasunean

Giza osasuna:
Agerikoa da klima-krisiak 

jadanik osasun-arazoak sortzea 
erraztu duela zenbait eremutan. 
Osasunaren esparruan izango 
diren eragin nagusien artean, 
hauek egongo dira: (i) lesioak, 

gaixotasunak eta heriotzak 
gertatzeko arrisku handiagoa, 

bero-bolada eta sute biziagoen 
ondorioz; (ii) desnutrizio-arrisku 

handiagoa, eremu pobreetan 
elikagaien ekoizpena murriztearen 

ondorioz; (iii) osasunerako 
ondorioak, lanerako gaitasunaren 
galeratik eta lan-produktibitate 

murriztutik eratorriak, biztanleria 
zaurgarrietan; eta (iv) elikagaiak 

eta ura gaixotasun-bektore izateko 
arrisku handiagoa.

Osasunerako eskubidea
Bizitzeko eskubidea

Giza segurtasuna:
Klima-krisiak giza segurtasuna 
mehatxatuko du, giltzarri diren 

baliabideen eskasia areagotzeagatik 
(esate baterako, ura, elikagaiak, 
lurra eta beste baliabide natural 

batzuk); izan ere, horrek kalte egingo 
die bizibideei, arriskuan jarriko ditu 

kultura eta nortasuna, lekualdatzeak 
eta migrazioak handituko ditu, eta 

proban jarriko du estatuek zer-nolako 
gaitasuna duten giza segurtasunerako 

beharrezkoak diren baldintzak 
emateko. Eragin horietako bakoitzak 

giza segurtasuna arriskuan jar dezake 
zuzenean, eta ezegonkortasun 

politikoa eta gatazka bortitzak bultzatu 
ditzake.

Bizitzeko eskubidea
Bizi-maila egokia izateko 

eskubidea
Naziotasuna izateko eskubidea
Autodeterminazioa-eskubidea
Mugikortasunerako eskubidea

Jabetza-eskubidea

NBIPen agiri honen laburpena: UNEP (2015). Climate change and Human Rights

Taula horretan, eragin zuzenena jasotzen duten giza eskubideak adierazi dira. Dena den, 
klima-krisiarekin lotuta murriztuko diren eskubideen sorta askoz ere zabalagoa da.

Adibide moduan, landa-eremu bat hartuko dugu, eta zer gerta daitekeen pentsatuko dugu: 
elikagaien eskasiari aurre egin nahian, lur elkorrak lantzeko pertsona gehiago behar direnez 
eta uraren bila gero eta urrunagoko putzuetara joan behar denez, familia edo komunitateen 
nukleo batzuetan erabaki dezakete haurrek eskolara joateari uztea; batik bat neskek. Horrek 
ez die utziko hezkuntzarako eskubidea erabiltzen, eta etorkizunean, helduak direnean, 
aukera gutxiago izango dituzte bizi-maila egokia izateko eskubidea erabiltzeko. 

Informazio-eskubidea ere murriztu egin daiteke, baldin eta zenbait agintarik eta eragilek, 
klima-gertaera kaltegarri baten aurrean, erabakiak hartzen badituzte biztanleriari kontsulta 
egin gabe, eta komunitateei informazioen berri izatea eragozten badiete. Irtenbide bat izan 
daiteke alerta goiztiarrerako sistemak ezartzeko betebeharra izatea, komunitate osoaren 
informaziorako eskubidea bermatzeko.

Ingurumen-politikaren formulazioan biztanleriaren parte-hartzea sustatzea giltzarria izan 



KLIMA-KRISIA: GIZA ESKUBIDEAK MEHATXATUTA //21

daiteke. Guatemalan eta Jordanian, esate baterako, berariazko klausulak daude biztanleriak 
klimarekin lotutako politiketan parte har dezala bermatzeko13. Parte-hartze hori eraginkorra 
izan dadin, informazio egiatia eta osoa eduki behar da, eta erabaki-hartzeetan eragin ahal 
izatea bermatu behar da.

Halaber, funtsezkoa da iritzi- eta adierazpen-askatasunerako eta elkartze-askatasunerako 
eskubidea bermatzea. Tamalez, munduan zehar, maiz ikusten dugu klima-krisiarekin, 
baliabide naturalekin edo energiarekin lotutako politika baten edo proiektu baten aurka 
agertzen diren pertsonak zapaldu egiten dituztela.

Krisi larrietan, dauden desparekotasunak aintzat ez hartzeko eta haien aurka ez egiteko 
joerak okerrera egiten duela ikus daiteke; hala, egoera desegokiak larriagotu egiten dira eta 
ez da betetzen pertsona guztiak bereizkeriatik babesteko eskubidea.

Beren etxeetatik eta lurraldeetatik klima-krisiaren eraginaren ondorioz migratu behar 
izan duten pertsonen eskubideak erabat urratu daitezke, eta gerta daiteke haien beharrak 
kontuan hartuak ez izatea, nahiz eta errefuxiatu klimatikotzat hartuko dituzten, gero eta 
gehiago. Hala, klima-krisiaren ondorio batzuek eragina izango dute pertsona guztiek aske 
mugitzeko eta bizitokia libreki aukeratzeko duten eskubidean, ingurumen-degradazioak 
jendea beren jatorrizko lurrak uztera bultzatzen duelako.

Taulan adierazi dugun moduan, klima-krisiak eta haren ondorioek ezegonkortasun politikoa 
eta gatazkak sor ditzakete –bai eta indarkeria ere–, eta gerta daitezke pertsona guztiek beren 
herrialdeko gobernuan parte hartzeko duten eskubidea eta bilera-eskubidea urratzea, bai 
eta egoera larriagoak ere; esate baterako, epaiketa justua izateko eskubidea edo bizitzeko 
eskubidea urratzea.

Komunitateen balio ukiezinak eta jakintza tradizionalak biltzen dituzten ekosistemak 
suntsitzen badira, gerta daiteke kultura-bizitzan parte hartzeko eskubidea kaltetzea eta 
urratzea, pertsona horiek ezin izango baitute jarraitu beren ingurumen-ingurunearekin 
lotutako kultura-bizipenekin.

Bestalde, nazioarteko lankidetzaren betebeharretan gero eta garbiago eska daiteke klima-
krisi honetan estatuen arteko lankidetzan jardutea, nazioarteko ondorioak dituelako 
zalantzarik gabe. Lankidetza horrek erantzukizun komunak baina bereiziak delako ideiari 
erantzun behar dio, eta ingurumen-justizian ere arreta jarri behar du.

13 Nazio Batuak, Errelatore 
Berezia – A/HRC/31/52.

Amnistía Internacional
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Zabalketa  
Larrialdia Chiquitania-n, mugimendu indigena eta 
garapenerako eskubidea

Zabalketa erakundea 1990ean sortu zen eta ordutik Garapenerako Lankidetzako 
proiektuetan aritzen da beste herrialde batzuetan, eta Gizarte Eraldaketa sustatzeko 
proposamenak egiten ditu Getxoko (Bizkaia) egoitzatik.
Erakunde hori klima-krisiaren eta haren ondorioen ikuspegia gero eta modu 
erabakigarriagoan eta zehar-lerro gisa sartzen ahalegintzen da bere proiektuetan. 
Besteak beste, Bolivian abian dauden proiektu batzuetan klimarekin lotutako aldaketek 
izan dituzten eraginak aipa ditzakegu.
Horietako bat Boliviako Amazoniako lurraldean dago kokatuta. Han, milaka 
indigena chiquitaniar (biztanleriaren gutxiengo bat) aurrekaririk gabeko 
ingurumen-hondamendi bati aurre egiten ari dira, suak Amazoniako azalera handi 
bat kiskali eta lur horietara ere iritsi ondoren. Sute horiek nazioartean ezagunak 
egin ziren 2019an beren tamainagatik, eta neurri handi batean abeltzainen 
eta kolonoen taldeek eragin zituzten, beren laborantza-eremuak handitzeko. 
Sojaren eta kanabera-azukrearen nekazaritza-ekoizpenak Chiquitaniako basoa 
(Amazoniaren eta Chaco Secoren arteko trantsizio-eremu bat) mehatxatzen du. 
Nekazaritzako industria hori atzerritarren edo komunitatetik kanpoko pertsonen 
esku dago nagusiki, eta erauzketa-jarduera hori inplementatzera soilik joaten dira 
eremu horretara.
Hego Amerikan ohikoa da nekazaritza-mugak handitzea zenbait ekosistematako 
basoak soilduz, besteak beste soja-ekoizle handiek eta txikiek (Bolivia osoan 14.000 
dira) kontrolatutako erreketen bidez. Ekoizleek lur gehiago lortzeko pizten diren sute 
horiek ezin izan zituzten kontrolatu 2019an, Bolivian jatorrizko oihanen milioi bat 
hektareari eragin diete, eta 120.000 indigenarentzat oinarrizko ekosistema dena 
hondatu dute. Gainera, klima-krisiak eremuaren elkortasuna handitu zuenez, suak 
eragindako kalteak handiagoak izan ziren.

Beraz, komunitate horretan, gizarte- eta ingurumen-larrialdi argi baten aurrean 
gaude. Klima-krisiaren eraginez sortzen diren lehorteek bizkortu egiten dituzte 
suteak, eta komunitate horien garapenerako eskubidea bermatzea eragozten dute: 
ekosistemak suntsitzeak ez die uzten beren bizi-iturriei eusten (adibidez, ehiza, 
arrantza, fruituen bilketa edo laborantza tradizionalak). Chiquitaniako herriaren 
ekonomia iraupen-ekonomia denez, muturreko edozein faktorek (adibidez, lurraldea 
kiskali zuten sute horiek) eragin erabakigarria dute bizi-maila egokia bermatzeko 
duten gaitasunean.

Iturria: Zabalketa
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Ekosistemari egindako kalte horiek uraren kalitatea kaltetzen dute, eta laborantzetan 
eta elikaduran eragiten dute. Egoera horri aurre egiteko, jarduera koordinatu bat behar 
da: eragileen arteko batasuna da Zabalketak egiten duen lanaren gakoetako bat, eta 
azpimarratzen du agintarien betebeharra dela egoerari erantzutea eta etorkizuneko 
hondatzeak eragoztea. 
Zabalketaren proiektuak, Proceso Servicios Contextos Educativos tokiko bazkidearekin 
batera, bi arlo ditu ardatz:
 Batetik, larrialdiko laguntza ematen du egoera horretan, sendagaiak, elikagaiak
eta ur-tangak entregatuz eta biktimei arreta psikosoziala emanez.
 Bestetik, larrialdi-ondoko fasean, jasangarritasuna eta garapenerako
eskubidea sustatzeko ikuspegitik, bizibideak birgaitzen ahalegintzen da; adibidez,
familia-baratzea, laborantzak edo haziak berreskuratuz. Aldi berean, laguntza
psikosoziala bermatzen du, komunitatean indarkeria prebenitzeko eta aukerak
sortzeko, haurrentzat batik bat. Gainera, beharrezko koordinazioa bermatzeko,
instituzioen arteko mahai tekniko bat sustatu da, zenbait eragile biltzen dituena,
erantzun adostuak sortzeko eta arazoak prebenitzeko.

Herri indigenak ardatz hartzen dituen proiektu horrek, gainera, emakumeak 
indartzea ere nabarmentzen du: Larrialdi Plan bat dute, erabakiak hartzeko 
eragile aktibo gisa haien parte-hartzea indartzeko, eta, hala, komunitateko 
emakumeen berariazko beharrak kontuan hartzen direla bermatzeko. Hain 
zuzen, berriki emakume indigena chiquitaniarren elkarteak sortu dira, eta 
erronka garrantzitsuak hartu dituzte beren gain, 2019aren amaieran beren 
komunitateetan zeukaten gizarte- eta ingurumen-testuinguru larriari aurre 
egiteko.
Zabalketak eskualde horretan dituen proiektuak argi eta garbi daude bideratuta 
komunitateko emakumeen eta gizonen eskubideen defentsarako antolatutako 
mugimendu indigena chiquitaniarraren gaitasunak indartzera. Testuinguru 
horretan, naturarekin lotutako praktikak eta ezagutzak berreskuratzeko saiakerak 
ere egiten dituzte, chiquitaniarren kultura-ikuspegia aintzat hartuta, Chiquitaniako 
herri indigenen mundu-ikuskera sendotzeko asmoz.
Informazio gehiago hemen: https://observatoriochiquitano.org/informes/

Chiquitaniako paisaia, sute baten ondoren. Iturria: Santa Cruz Departamentuko Gobernazioa.

Chiquitaniako emakumeak. Iturria: Proceso Contextos Educativos.KL
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Klima-krisiak eta haren ondorioek eragin zuzena izango dute biztanleriaren osasunean. 
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) aurreikusten duenez, “2030etik 2050era bitartean, 
klima-aldaketak 250.000 heriotza gehiago eragingo ditu urtero, malnutrizioaren, 
paludismoaren, beherakoaren eta estres kalorikoaren ondorioz”14. OMEren arabera, munduan 
10 pertsonatik 9k aire kutsatua arnasten du, eta horrek 7 milioi heriotza eragiten ditu urtero15.

Zenbait gaixotasun larriagotu eta gehiago hedatzeaz gain (dengea eta zika, esate baterako), 
natura suntsitzeak eta klima-krisiak gaixotasun berri eta bortitzak agertzeko arriskua handitzen 
dute; adibidez, COVID 19a. Berotze globalak arriskuan jartzen ditu osasuna bermatzeko 
beharrezkoak diren eskakizun batzuk; esate baterako, edateko ura, behar adina elikagai, 
etxebizitza seguru bat eta aire garbia izatea.  

Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunaren (EESKNI) 12. artikuluak modu 
esplizituan aipatzen du, osasun fisikorako eta mentalerako eskubidea bermatzearren, estatuek 
neurriak hartu behar dituztela “ingurumenaren (…) alderdi guztien hobekuntzarako”. Hala, giza 
eskubideekin lotutako gaietan, nazioarteko komunitateak agerian utzi du osasunerako eskubidearen 
eta ingurumenaren arteko lotura, baina hori ez da beti islatzen legerietan eta politiketan.

14 OMS (2017): Klima-
aldaketa eta osasunean 
dituen ondorioak garapen-
bidean dauden uharte-
estatuetan.

16 OMS (2017)

19 OME (2018): Klima-
aldaketa eta osasuna.

17 PERALES, Verónica 
in The Conversation: 
Hausnarketa ekofeministak 
COVID-19aren 
pandemiaren aurrean.

15 How air pollution is 
destroying our health: 
https://www.who.int/es/
air-pollution/news-and-
events/how-air-pollution-
is-destroying-our-health

18 Genero, aldaketa 
klimátikoa eta osasuna: 
hhttps://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665 
/204178/9;jsessionid=04 
D3A867297C5C3996 
9519587EC4BD59? 
sequence=1

Osasunerako eskubidea 
eta klima-krisia

IZURRIEN GORAKADA
Tenperaturen gorakadarekin, gaixotasun-eramaile diren intsektuak errazago ugaltzen dira, 
tenperaturaren eta hezetasunaren aldaketekiko bereziki sentsibleak baitira16. Berotze globalak, 
planetako eremu tropikaletan gaixotasun infekziosoen transmisioa larriagotzeaz gain (malaria, 
kolera, dengea, zika, etab.), arriskuan jartzen ditu Europako eta Ipar Amerikako eremu epelak 
ere; hain zuzen ere, leku horietan ez zegoen horrelako gaixotasunik orain arte.

Gainera, ekosistemen desorekak, nekazaritza industrialak, baso-soiltzeak, bioaniztasuna 
suntsitzeak, animalia basatien habitata inbaditzeak eta garapen okerraren beste eragin batzuek 
eta klima-krisiak berekin ekarriko dute (animalien) beste birus batzuk gizakietara pasatzea17. 

Jakina, talde zaurgarri batzuek neurri handiagoan jasango dituzte ondorio horiek: 
emakumeek, haurrek, adineko pertsonek eta pobretuek, edo herri indigenek, besteak beste. 
Mundu mailan, hondamendi naturalak direla-eta (esate baterako, lehorteak, uholdeak eta 
ekaitzak) edo klimaren eragina duten beste osasun-arazo batzuk direla-eta (esate baterako, 
desnutrizioa eta paludismoa) hiltzen direnen artean, emakumeak gehiago dira gizonak 
baino18. Modu berean, osasun-azpiegitura eskasak dituzten lekuetan, zailtasun handiagoak 
izango dituzte aldaketa horiei aurre egiteko prestatzeko eta erantzuteko19. Dena den, pertsona 
guztiek izan behar dute osasunerako eskubidea, eta, beraz, estatuek beharrezko neurriak 
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ezarri beharko dituzte errealitate hori prebenitzeko eta erantzun egokia emateko, inolako 
bereizkeriarik egin gabe. 

OSASUNERAKO ESKUBIDEA ZAINTZEA
Osasunerako eskubideak ezartzen dituen betebeharrak betetzeko, estatuek bermatu behar dute, 
alde batetik, ingurumena errespetatu eta hura babesteko neurriak hartuko direla; eta bestetik, 
osasun-sistemak sendotu behar dituzte, ez dadin inor geratu arretarik jaso gabe:

20 OME (2018)

21 eta 22 OME (2017)

“[Estatu kideen] betebeharra da ingurumenaren kutsadurak eragiten dituen osasun-
arriskuen aurka neurriak hartzea […]. Xede hori hartuta, estatuek politika nazionalak 
formulatu eta aplikatu behar dituzte, airearen, uraren eta lurraren kutsadura murrizteko 
eta ezabatzeko”

 EESKNIren 12. artikulua

OMEk gogorarazten du “lor daitekeen osasun-maila gorena izatea gizaki guztion 
oinarrizko eskubide bat dela”22. Dena den, sistema diskriminatzaile batek 
eta klima-krisiaren larriki mehatxatzen du. Berotze globalak lehendik zeuden 
gaixotasunak gaiztotzea eta gaixotasun  berriak agertzea dakar, eta osasun-
azpiegiturak arriskuan jartzen ditu.  
Osasunerako eskubidea bermatzeko, estatuek klima-krisiaren aurkako neurriak hartu 
behar dituzte (garapenaren paradigma aldatuz), eta osasun-prebentzioko eta -arretako 
zerbitzuak sendotu behar dituzte.

OMEri jarraituz, estatuek munduko ikerketa-agenda bat sortu behar lukete, berotze globalaren 
eta osasunaren arteko loturan sakontzen saiatzeko, eta horrez gain, “herrialdeei laguntzeko, 
klima-aldaketarekiko osasun-zaurgarritasuna murrizteko gaitasuna sortzen eta karbono-isuriak 
gutxituz osasuna sustatzen”20.

Jadanik gainezka dauden eta eskariaren hazkundeari erantzuteko baliabide gehiago behar 
dituzten oinarrizko osasun-zerbitzuei aukera eta arreta gehiago eman behar zaizkie. Halaber, 
kontuan hartu behar da klima-krisitik eratorritako natura-hondamendiak areagotu egingo 
direla (ekaitzak, bero boladak eta urakanak, besteak beste), eta, beraz, beharrezkoa dela osasun-
zentroak sendotzea, eusteko aukera izan dezaten eta mediku-arreta ematen jarraitu dezaten 
“hondamendien aurretik, hondamendiek iraun bitartean eta hondamendiak pasatutakoan”21.

HALA ERE...

UN Photo/Eskinder Debebe
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Anesvad Fundazioa
Osasunerako Eskubidea eta Ahaztutako  
Gaixotasun Tropikalak   
Anesvad Fundazioa GGKE independente bat da, osasunerako eskubidearen 
aldeko lanean 50 urtetik gorako esperientzia duena. 2015etik, haren lanaren 
ardatza da “Ahaztutako Gaixotasun Tropikalen (AGT) aurkako borroka egitea 
Saharaz hegoaldeko Afrikan, osasun-sistema publikoak giza eskubideen 
ikuspegitik sendotuz”, eta batik bat Boli Kostan, Ghanan, Beninen eta Togon 
jarduten du.
Anesvaden lana ikusita, lehenik galdera hauek egin beharko genituzke: 
Zergatik dira “ahaztutakoak” gaixotasun horiek? Nork ez ditu betetzen osasun-
gaietan dituen betebeharrak, gaixotasun horiek dituzten pertsonei arreta eman 
diezaieten?
Ahaztutako Gaixotasun Tropikalak batik bat infekziosoak diren gaixotasunen 
multzo bat dira, ingurune pobretuetan eragiten dutenak, eta bereziki, klima 
tropikaletako giro bero eta hezea nagusi den zerrenda geografiko zehatz 
batean. Gaixotasun horiek desgaitasun larriak utz ditzakete, bai eta bizitza 
osorako arrastoak ere. Munduan mila milioi pertsonari eragiten diete, baina ez 
da mehatxu bat herrialde aberatsentzat, eta ez dute heriotza-kopuru handia 
eragiten; beraz, ez dira beti artatzen.  
Gainera, “ahaztutako” gaixotasun horien artean, badira are ikusezinago 
bihurtutako batzuk. Anesvadek larruazalean seinaleak dituzten gaixotasunetan 
modu integratuan lan egiten jartzen du arreta, eta bereziki lau gaixotasunetan: 
legenarra, Buruli ultzera, piana eta filariasi linfatikoa. Gaixotasun horietako 
batzuek itxuragabetasunak eta desgaitasunak sor ditzakete, egoera aurreratuan 
badaude; horrek gaixoak estigmatizatu ditzake, eta pertsona horien egoera 
larriagotu egin daiteke beren komunitateetan. Gainera, gaixotasun horietako 
batzuek (esate baterako, Buruli ultzerak eta pian deiturikoak) eragin handiagoa 
dute 15 urtetik beherako neska-mutilengan, eta horrenbestez, haien 
zaurgarritasuna ere areagotu egiten da komunitateko bizitzan baldintza eta 
eskubide berak izateari dagokionez. Aldi berean, generoaren arabera ere eragina 
desberdina da: neskek eta emakumeek estigma handiagoa jasaten dute. 
Gainera, kaltetutako pertsonak zaintzearen zama emakumeek hartzen dute 
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nagusiki; eta beraz, eragin horiek genero-desparekotasunean ere izan ditzakete 
ondorioak.
Anesvaden lanaren ardatza diren gaixotasun horiek ez dira lehenesten 
osasuneko Agenda Publikoetan; hau da, ez zaie beharrezko arreta ematen. 
Izan ere, herrialde endemikoetako gobernuek, normalean, baliabide mugatuak 
dituzte, eta hilkortasun edo prebalentzia handieneko gaixotasunetara bideratzen 
dituzte (malaria, tuberkulosia edo GIB/HIESa); gaixotasun horiek izaten dute 
nazioartean arreta handiena. Ahaztutako gaixotasun tropikalei dagokienez, 
arreta handiena –eta horrenbestez, funtsak– tratamendu eta sendabide 
azkarra dutenetara bideratzen dira; horrek aukera ematen du denbora-tarte 
txikian eragin zuzena ikusteko, kaltetutako pertsonak sendagaien banaketa 
masiboari esker osatzen diren heinean. Hala, ahaztutako gaixotasun batzuk 
are ikusezinago bihurtuta daude, kasuen kudeaketa intentsibokoak izenekoak. 
Izan ere, gaixotasun horiek sendatzea ez da hain erraza, tratatzeko eta osatzeko 
prozesuetan arreta indibidualizatua eman behar da, eta denbora-tarte luzeak 
behar dira horretarako; gainera, sarritan bizitza osorako kalteak eragiten dituzte.
Gaur egun, Anesvadek, bere ekintzen artean, lehen mailako osasun-
zerbitzuak sendotzeko ekintzak sustatzen ditu, eta horiek izango dira klima-
krisiak sortutako osasun-arriskuei aurre egiteko oinarria, biztanleriatik hurbilen 
dagoen maila den aldetik. Osasunaren Mundu Erakundeak ere argi eta garbi 
jakinarazi du osasun-zerbitzu horiek garrantzitsuak direla klima-krisiaren osasun-
mehatxuei aurre egiteko.
Aldi berean, gaixotasun horiekin lotutako gizarte-faktore erabakigarriei heldu 
nahian, osasunerako eskubidearekin lotura nabarmena duten zenbait giza 
eskubideri ekiten die erakunde horrek; esate baterako, ura eta saneamendua 
izateko giza eskubideari. Zenbait proiektutan, osasuna sustatzeko ekintzak 
egiteaz gain, landa-eremuetan ur-hornidurarako, saneamendurako eta 
oinarrizko higienerako neurriak jartzen dituzte martxan, erabakigarriak baitira 
ahaztutako gaixotasun tropikalak kontrolatzeko, bai eta beste gaixotasun 
batzuk kontrolatzeko ere, baldin eta haien transmisioa eta kudeaketa sektore 
horrekin lotuta badago. Hornidura, prestakuntza eta azpiegitura horiek, gainera, 
neurri egokiak izan daitezke, klima-krisiaren ondoriozko ur eskasiaren edo 
kutsaduraren eragin kaltegarriak prebenitzeko eta arintzeko.
Agerikoa da klima-krisiaren ondorioz ekosistemak hondatzeak eragina izango 
duela osasunerako eskubidean. Nazioarteko azterketa ugarik argi eta garbi 
erakusten dute tenperaturaren gorakadak berekin ekarriko duela gaixotasun 
batzuek birulentzia handiagoa hartzea eta beste batzuk aurrez egon gabeko 
eremuetara zabaltzea.
Ahaztutako gaixotasun tropikal batzuetan, oraindik ez dago nahikoa informazio 
klima-krisiak etorkizunean zer eragin izango dituen jakiteko, baina erraza da 
imajinatzea gaur egungo egoerak eragina izan dezakeela; izan ere, klima-
krisiaren ondorioz, kaltetuta gera daitezke ur-, higiene- eta saneamendu-zerbitzu 
egokiak (gaixotasun horiek kontrolatzeko ezinbestekoak direnak).  
Tamalez, ahaztutako gaixotasunak tratatzen ez direnez, oraindik ez dago 
azterketarik eta ikerketarik, erakusteko klima-krisiaren ondorioz izandako 
aldaketek zenbait eremu geografikotan gaixotasun horiek areagotzea edo 
gogortzea dakartela. Beraz, garrantzitsua da hurrengo urteetan adi egotea, eta 
klima-krisiaren eta horrek osasunerako eskubidean dituen eraginen arteko 
loturak identifikatzea.
 
Abian dauden proiektu batzuk
Anesvaden lanean zehar-lerro gisa sartu dira urarekin, higienearekin eta 
saneamenduarekin lotutako ekintzak, eta, aldi berean, horiek landa-eremuetako 
eskoletan eta osasun-zentroetan sartzea sustatzen duten proiektuei laguntza 
ematen diete, azpiegitura egokiak ezarriz eta jardunbide egokiak sustatuz 
komunitate-mailan, larruazalean seinaleak dituzten ahaztutako gaixotasun 
tropikalen kontrola egiten laguntzeko.
Beninen zientifikoki frogatzen saiatu dira, zenbait argitalpenen bidez, ahaztutako 
gaixotasun tropikalen (AGT) aurkako borrokan higienea eta saneamendua 
garrantzitsuak direla, Buruli ultzeraren aurkako Borrokaren Plan Nazionalaren 
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eta CIFRED (Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en 
Environnement pour le Développement Durable) ikerketa-institutuaren artean 
koordinatutako lanaren bitartez.
Gainera, lehen hezkuntzako eskola publikoetan eta osasun-zentroetan zenbait 
proiektu jarri dira abian higiene- eta saneamendu-gaietarako azpiegitura 
egokiak hornitzeko, higienearekin, saneamenduarekin eta uraren kalitatearekin 
lotutako gaixotasunak eta patologiak hautemateko eta haiei arreta emateko, eta 
komunitateetan higiene- eta saneamendu-gaietako jardunbide egokiak sustatzeko. 
Boli Kostan herrialdeko landa-eremu bateko lehen hezkuntzako eskolan eta 
osasun-zentroan uraren, higienearen eta saneamenduaren oinarrizko zerbitzuak 
indartzen lagundu du, eta larruazalean seinaleak dituzten AGTen kontrola 
errazteko jardunbide egokiak sustatu dituzte.
Ghanan tokiko erakundeei laguntzen ari da ura, higienea eta saneamendua 
lortzea sustatzen duten proiektuak inplementatuz, larruazalean seinaleak 
dituzten gaixotasunak kontrolatzen laguntzeko, oinarrizko azpiegiturak erraztuz, 
eta landa-eremuko eskoletan eta etxeetan higienea eta saneamendua sustatuz.

Komunitatearen parte-hartzea jardueretan. Iturria: Anesvad
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Nazio Batuek 2010ean ura izateko giza eskubidea onartu zutenean, agerian geratu zen edateko 
ura eta saneamendua izateari giza eskubideen esparruan ekin behar zaiola.  Giza eskubidetzat 
onartzea duintasun-kontua da; ez da karitatea, legezko titulartasun bat baizik. Ezinbestekoa da 
bizitza duina izateko, eta beharrezkoa da beste giza eskubide batzuk baliatzeko; esate baterako, 
bizitzeko eskubidea, elikadurarako eskubidea, etxebizitza egokia izateko eskubidea, osasunerako 
eskubidea eta hezkuntzarako eskubidea24. 

Gaur egungo ur-eskasiaren egoerak lotura handiagoa du faktore sozial, politiko eta 
ekonomikoekin faktore naturalekin baino; eta horregatik esaten da uraren krisia baino gehiago 
uraren gobernagarritasunaren krisia dagoela munduan, banaketa zuzena ez dela eta. Batez 
beste, etxeetako uraren kontsumo globala uraren erabilera osoaren %10 da, eta industrian eta 
nekazaritzan erabiltzen da ur gehien25. Hori dela eta, Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen 
Batzordeak azpimarratu du ura gizarte- eta kultura-ondasuntzat hartu behar dela, eta ez 
nagusiki ondasun ekonomikotzat26.

Gure planetako biztanleen %12k munduko ur gezaren %85 kontsumitzen du. Ura eskuratzeko 
desparekotasunak nabariak dira Iparraren eta Hegoaren artean, baina herrialde baten barruan 
ere desberdintasunak egoten dira biztanleria indigenaren eta ez-indigenaren artean, hiri-
eremuen edo landa-eremuen artean, etab. Ura eta saneamendua eskura ez izateak emakumeei 
eta neskei eragiten die bereziki, desparekotasunak areagotzen ditu eta bereizkeria sortzen du. 
Eskoletako higiene-zerbitzuen faltagatik, askok ikasketak uzten dituzte, hezkuntzari uko egiten 
diote, eta horren ondorioz, ez dituzte ezagutzak eskuratzen, pertsona gisa berdintasun-egoeran 
garatzeko.  Hori eragozpen handia da enplegu bat lortzeko eta bizitza duina izatea bermatuko 
dien aukerak eskuratzeko, eta, beraz, gizonen eta emakumeen arteko desparekotasuna handitu 
egiten da. 

Errealitate hori eta milioika pertsonarentzat zoritxarrekoak diren beste ondorio batzuk handitu 
egingo dira klima-krisiaren eraginez. Kalkulatzen da tenperatura 2 °C handituz gero munduko 
biztanleriaren %14k ur-baliabideen murrizketa larria jasango duela27.

Leku askotan gero eta zailagoa da aurrez esatea ura eskuragarri egongo den edo ez, eta 
uholdeek ondorio handiagoak izango dituztenez, urguneak eta saneamenduko instalazioak 
suntsitzeko eta ur-iturri horiek kutsatzeko arriskua dago. Zenbait eremutan, lehorteek 
ur eskasia larriagotzen dute, eta, beraz, eragin negatiboa dute pertsonen osasunean eta 
produktibitatean28. 

23 UN Water - Water and 
Climate change: https://
www.unwater.org/water-
facts/climate-change/

24 URIBE, Natalia (koord.) 
(2010). Ura izateko 
eskubidea, UNESCO Etxea.

28 UN Water

26 Nazio Batuak, EESK 
Batzordea – 15. Oharpen 
Orokorra. Ura izateko giza 
eskubidea

27 IPCC, Nazio Batuetan 
aipatua, Errelatore Berezia, 
A/HRC/31/52.

25 Uraren eta 
Saneamenduaren alorreko 
Nazio Batuetako errelatore 
berezia – Ohiko galderak: 
http://wwww.ohchr.org/
Documents/Issues/Water/
FAQWater_sp.pdf

Ura edukitzeko giza eskubidea 
eta klima-krisia

2.200 
milioi pertsonak ez du 
edateko ur segururik 

eskura.4.200 
milioi pertsonak –

munduko biztanleriaren 
%55ek– ez du sarbide 

segururik osasun-sistema 
batean.

“Klima-aldaketaren 
eraginak sentiaraziko 

dizkigun bitarteko 
nagusia ura da”

UN Water23

https://www.unwater.org/water-facts/climate-change/
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Horrela, uraren eskasiaren ondorioz, sektoreen artean lehia handiagoa izango da ura 
eskuratzeko; adibidez, etxeko, nekazaritzako eta industriako erabileren artean29. Halaber, gerta 
daiteke uraren kostu ekonomikoa nabarmen handitzea. Hala ere, aurreko guztia gorabehera, ura 
hitza ez da beti agertzen klima-krisiaren inguruko akordio handietan.

30 UN Water

UN Photo/Kibae Park

29 Climate Change and 
the Human Rights to Water 
and Sanitation: https://
www2.ohchr.org/english/
issues/water/iexpert/docs/
ClimateChange_HRtWS.pdf

“Uraren eta saneamenduen zerbitzu jasangarriak denek eskura izan ditzaten ziurtatzea 
da hurrengo urteetarako klima-aldaketa arintzeko estrategia kritikoa”

 UN Water30

Ura eskuratzeko zailtasuna eta uraren kalitate txarra areagotu egingo dira berotze 
globalaren ondorioz. Horrek ondorio asko ekarriko ditu. Esate baterako: denbora 
gehiago behar izatea bai ura bilatzeko eta bai edateko ur bihurtzeko; elikagaien 
ekoizpena murriztea; higiene gutxiago izatea eta gaixotasunek gora egitea; hezkuntza-
jarduera etetea; edo ura lortzeko lanean emakumeen aurkako sexu-jazarpenek eta 
bortxaketek gora egitea.
Urak bizitzari eusten dio, eta hura gabe pertsona guztien askatasuna eta duintasuna 
bermatzen dituzten giza eskubide asko urratzen dira. Klima-krisia sortu duen garapen-
ereduak biztanleriaren zati handi bat urik gabe uztea mehatxatzen du, eta, beraz, 
bizitzarik gabe ere bai. Estatuen betebeharra da eskubide hori bermatzea eta eskubide 
hori arriskuan jartzen duen berotze globala geldiaraztea.

HALA ERE...
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Zabalketa 
Ingurumen Gobernantza Valles Cruceños-en
Zabalketak urteak daramatza lanean Boliviako Valles Cruceños eremuan, bere 
bazkide den Instituto de Capacitación del Oriente (ICO) tokiko elkartearekin 
batera. Han nekazarien komunitateak bizi dira, biztanleria 80 eta 85 mila artekoa 
da, eta dentsitate txikiko lurralde batean banatuta bizi dira, sakabanatutako 570 
komunitatetan. Paralelismoak ezarri eta dimentsioak hobeto ulertzeko, imajinatu 
dezakegu Valles Cruceños osatzen duten 3 probintziek hartzen duten azalera 
Euskal Autonomia Erkidegoaren ia bikoitza dela, eta hango biztanleria, berriz, gure 
erkidegoko biztanleriaren %4ra ez dela iristen.
Familien %90 nekazaritzatik eta abeltzaintzatik bizi da. Beraz, ekosistemekin duten 
lotura erabakigarria da. Klima eta lurrak egokiak dira klima epeleko barazkiak eta 
fruituak ekoizteko, eta hori da etxeko saskia betetzeko oinarria. Arrazoi hori dela 
eta, Valles Cruceños oso garrantzitsua da Santa Cruz de la Sierra departamentuko 
elikadura-segurtasunean; izan ere, hiri horrek ia 2 milioi biztanle ditu eta hazkunde 
demografikoko tasa altua du. 
Ingurune horretan, Andeak, Amazoniako basoa eta Chaco lautada inguruan 
dituela, baliabide naturalak daude, baina haien kudeaketa txarrak ondorio nabariak 
utzi ditu biztanlerian: baso-masa degradatu egin da, eta uraren kalitatea eta 
kantitatea ere bai. Erabat erauzlea eta jasanezina den garapen-eredu horrek 
pertsonen ongizateari eta ekosistemek zerbitzuz hornitzeko duten gaitasunari 
eragiten die.
Valles Cruceños eremuan, orografia oso malkartsua da, eta horregatik, ezin 
dira laborantzen hedadura handiak lortu eremu horretan. Gainera, orografia 
malkartsu horrek eta familien baliabide ekonomiko urriek asko zailtzen dute 
mekanizazioa (beheko eremuan ez bezala, beheko eremua laua baita eta 
hedadura handiko eta mekanizazio oso sendoko laborantzak egiten baitira, 
hala nola soja, kanabera, basartoa, etab.). Eremu horretako arazoa, laborantzen 
hedadura baino gehiago, lurren eta ekosistemen hauskortasuna eta nekazaritza-
praktika jasangarririk ez erabiltzea da; eta horren ondorioz, baratzeen 
emankortasuna azkar galtzen da, eta laborantzarako eremu berriak bilatzen 
dituzte, basoak soiltzearen bitartez. Hala, nekazaritzaren muga aurreratzea 
baino gehiago (landutako hektareak handitzea baino gehiago) eremu batzuk 
beste batzuez ordezkatzea da, eta denboran zehar ingurumen-eragin mantsoa 
baina etengabea sortzea; eta utzitako laborantza-eremuen ingurumena 
berreskuratzeko denbora asko behar da.
Egoera kritiko hori larriagotu egin da klima-krisiarekin; izan ere, euri-eredua aldatu 
du, eta gogorki murriztu du uraren eskuragarritasuna bai giza kontsumorako eta bai 
nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizpenerako. Ingurumen-aldakuntzek baliabide 
natural batzuk gehiegikeriaz erabiltzea eta agortzea ekarri dute, errentagarritasun 
ekonomiko handiagoa lortzeko erabiltzen dituztelako.

Iturria: ICO Baso-soiltzea Valles Cruceñosen. Iturria: ICOKL
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Beraz, eskualde horretako arazoak besteak beste erauzketarekin eta basoen 
erreketarekin lotuta daude, bai eta biztanleek bizi-maila duin bat izateko 
ezintasun larriekin ere; gainera, azken horiek areagotu egin dira klima-krisiaren 
ondorioz. Baliabide naturalen galerak eta klimaren ezegonkortasun handiagoak  
izozte eta txingor-zaparrada gehiago sortzen dituzte, lehen eskualdean hain 
ohikoak ez zirenak, bai eta lehorte luzeagoak ere. Horrek guztiak pobreziaren 
zikloa areagotzen du eta berariazko talde jakin batzuen zaurgarritasuna 
larriagotzen du.
Halaber, migrazio-tasa altuagoak sortu ditu, eta komunitatearen parte batek hiri-
eremuetara ihes egin du; hala, komunitateak gero eta zaharragoak bihurtu dira, eta 
aldi berean aldaketekiko zaurgarriagoak.
Eskualde horretan uraren kudeaketarekin lotutako arazo larri bat dago duela 30 
urtetik baino gehiagotik: uraren erabilera txarrak eta laborantzarako lurrak lortzeko 
egindako baso-soiltze bortitzak ondorio nabariak sortu ditu komunitateen ur-
horniduran. Ondorio horiek emaria lehortzea edo txikitzea dira, eta uraren gero 
eta kutsadura handiagoa, nekazaritzako produktu kimikoak erabiltzeagatik. Beraz, 
fenomeno horiek ura izateko giza eskubidearen bi gakotan dute eragina: kantitate 
nahikoa eta kalitate egokia.
Modu berean, ur-iturriak eta iturburuak lehentasunez erabilera ekonomikoetara eta 
ekoizpen partikularretara bideratu dira. Horrek argi eta garbi erakusten du eremu 
pribatu batean ondasun bat izateak gatazka sortzen duela. Azken urteetan, giza 
kontsumorako ura eskuratzea hobetu egin da, eta, komunitateek baliabide hidrikoak 
modu kolektiboan kudeatu ditzatela sustatuz, gero eta etxe gehiagok dute iturria, 
nahiz eta eremu askotan urteko 3 edo 4 hilabetetan ur-hornidura etengabe eteten 
den, emaria txikiegia delako.
Zabalketa proiektuaren arduradunek adierazi digutenez, bere garaian, hasieran, 
eremu hartarako ekimenek eta proposamenek ez zuten beren baitan hartzen 
klima-krisia ardatz zuen ikuspegia: hala ere, klima-krisiaren eragin negatiboak 
hain nabariak zirenez, berehala onartu zuten dimentsio hori beren lanean sartu 
beharra.
Zabalketakoek uste dute duela 5 urte jauzi kualitatibo garrantzitsua egin zela,  
erantzun moduan “Parte-hartzezko Ingurumen Gobernantzaren” ikuspegia 
sustatu zenean. Urte askotako lanaren ondoren, “lurralde-ikuspegi” bat sortzea 
lortu zen, eragileen koordinazioa eta ingurumen-erabakiei buruzko gobernantza 
ardatz hartuta. Estrategia hori aukeratzeko, eskualdean ezarritako erauzketa-
ekimenen gehiegikeriei aurre egiteko eredu jasangarri bat hautatu beharra hartu 
zen oinarritzat. Jardunbide horiek, klima-krisiaren eraginekin eta tokiko biztanleriak 
akuiferoen gainean egiten duen presioarekin konbinatuta, eskualdea oso zaurgarri 
bihurtzen zuten. Hala, ingurumen-gobernantza ingurumenaren kudeaketaz eta 
baliabide naturalez arduratzen da, lurraldea partekatzen duten taldeen artean 
akordioak eginez.

Natura Ondarearen Erreserba. Iturria: ICOKL
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Klima-krisia jadanik arazoak sortzen ari da elikagaiak lortzeko, zenbait komunitatetan, 
eta datuek adierazten dute arazoak gora egingo duela hurrengo urteetan. Horren haritik, 
aurreikusten da klimaren ondorioek elikadura-segurtasunaren murrizketa ekarriko dutela, eta 
horrek elikagaiak eskuratzeari eta prezioen egonkortasunari eragingo diola. Klima Aldaketari 
Buruzko Adituen Gobernu Arteko Taldeari (IPCC) jarraituz, zenbait laborantzak –esate baterako, 
gariak, arrozak eta artoak– eraginak jasango dituzte eremu tropikaletan eta epeletan.

Gogoan izan behar da elikadurarako eskubidea Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen 
Nazioarteko Itunean (EESKNI) jasota dagoela eta eragin hauek dituela:

“Modu erregularrean, iraunkorrean eta librean elikadura kuantitatiboki eta 
kualitatiboki egokia izateko eskubidea, zuzenean nahiz diruz erosita, nahikoa dena eta 
kontsumitzailearen giza taldeko tradizio kulturalekin bat datorrena, eta bizitza psikikoa 
eta fisikoa, indibiduala eta kolektiboa, larritasunik gabea, gogobetegarria eta duina 
bermatzen duena”

Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideen Nazioarteko Ituna

“Elikadura-segurtasunak hauek hartzen ditu bere baitan: elikagaiak, haien ekoizpena, 
merkataritza, nutrizioa, eta biztanleriak eta nazioek denboran zehar janaria eskuratzeari 
eustea, mota askotako egoerei aurre eginez. Elikadura-segurtasunak barnean hartzen 
ditu elikagaiak lortzeko aukera izatea, eskuratzea, eta elikagaien egonkortasuna eta 
erabilera”

 Gema Durán eta Ángeles Sánchez, 201233

31 FAO (2016).

32, 33, 34 eta 35 Durán 
Romero, Gema eta 
Sánchez Díez, Ángeles 
(2012). Klima-aldaketa eta 
elikatzeko eskubidea.

Elikadurarako eskubidea 
eta klima-krisia

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza oso zaurgarriak dira klima-krisiaren aurrean, zuzenean 
ingurumen-baldintzen mende daudelako, eta horiek zehazten dutelako, neurri handi batean, 
ekoizpenaren eta kalitatearen maila31. Klima-krisiak eragin hau izango du nekazaritza-
ekoizpenean: uzten bolumena %3 eta %16 artean murriztuko da32. Nekazaritzan izandako 
eraginak ikusita, aurreratu daiteke klima-krisiak eragin esanguratsuak izango dituela 
elikadurarako eskubidean eta elikadura-segurtasunean.

Zenbait GKE esanguratsuk egindako txosten bati jarraituz34, “dokumentatuta dago muturreko 
klima-fenomenoek irauteko bitartekoak eta elikadura-segurtasuna mehatxatzen dituztela, 
baitik bat garapen-bidean dauden herrialdeetan –nekazaritzaren mendekotasun handikoak– 
eta biztanleria pobreenetan. Horrek berebiziko garrantzia du; izan ere, elikagaien ekoizpenaren 
eta lurra edo ura eskuratzearen gainbeherak handitu egin dezake baliabideak lortzeko lehia 
eta gatazkak sor ditzake eskualde batzuetan; eta horrek elikadura-sistemak ezegonkortu 
ditzake”.

Klima-krisiaren eragin nabarmen batzuk hauek izan daitezke:

 Elikagaiak eskuratzeko aukeretan desparekotasunak handitzea, zenbait herrialdek, 
eskualdek edo gizarte-taldek ez baitituzte azpiegitura egokiak klima-krisiaren ondorioei 
aurre egiteko –hala nola urtarokotasunari–, eta ez baitute aukerarik elikagai-stockak 
sortzeko.

 Nekazaritzako ekoizle handien eta txikien arteko desparekotasuna handitzea, azken 
horiek ez dituztelako eskura beharrezko diren azpiegiturak eta makinaria.

 Genero-desberdintasuna handitzea ekoizpen-baliabideak eskuratzeko aukeretan. 
Herrialde batzuetan nekazaritzako eskulanaren %70 emakumeei badagokie ere35, gure 
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ingurunean lur gehienak gizonen izenean daude, eta munduko zenbait herrialdetan 
emakumeek ez dute lurren jabe izateko legezko eskubiderik.

 Beste produktu batzuk (bioerregaiak, esate baterako) landatzeko gainazala handitzen 
jarraitzea, lurrak elikadurarako erabili beharrean.

 Uztak murrizteak jadanik eragin du azken hamarkadetan elikagaien prezioa igotzea, eta 
egoera hori larriagotu egin daiteke klima-krisiaren ondorioz. Prezioen espekulazioa errealitate 
bat da.

 Elikadura-sistemaren globalizazioak distortsioak sortzen ditu ekoizpenaren eta 
kontsumoaren artean, eta ekoizpen-logikak merkatuko errendimenduari erreparatzen dio, eta 
ez biztanleriaren beharrei.

 Malnutrizio-mailak handitzea, elikagaiak eskuratu ezin izateagatik, haien kalitatea eta 
nutrizio-aniztasuna mugatuta egoteagatik.

Aldaketa 
prezipitazio-ereduan.
Batez besteko 
tenperaturen igoera.
Aldaketak CO2-aren 
kontzentrazio-mailetan.
Klimaren 
aldakortasuna  eta 
muturreko fenomenoak.

Aldaketak lurraldeen nekazaritza-ahalmenean.
Aldaketak laborantzen errendimenduan.
Aldaketak izurri eta gaixotasun motetan, banaketan 
eta intentsitatean.

Aldaketak lurraldeen nekazaritza-ahalmenean.
Aldaketak laborantzen errendimenduan.
Aldaketak izurri eta gaixotasun motetan, banaketan 
eta intentsitatean.
Elikagaien prezioak gora egitea.

1. IRUDIA. KLIMA-INPAKTUAREN ONDORIOAK NEKAZARITZAN

KLIMA-
ALDAKETA 
GLOBALAK 

(besteak  
beste)

INPAKTUAK 
NEKAZARITZAN 

(besteak 
beste)

INPAKTUAK 
NEKAZARITZAN 

(besteak 
beste)

Zalantzarik gabe, elikagaien ekoizpena eta klima-krisia zuzenean lotuta daude. Batetik, 
nekazaritza-industria eta abeltzaintza industrialak berotegi efektuko gasak isurtzen 
dituztelako, eta bestetik, elikagaien ekoizpena klimatologia-baldintza jakin batzuen 
mende dagoelako36. 
Ezinbestekoa da elikadura-segurtasuna bermatzeko lan egitea eta alde batera uztea 
baliabideekiko lehiaketa, pertsona guztien elikadurarako eskubidea eragozten duena. 
Hala, premiazkoa da klima-krisira egokitzeko eta hura arintzeko neurriak diseinatzea; 
esate baterako, baliabide naturalak egoki erabiltzen dituzten nekazaritza ekologikoko 
tokiko sistemak bultzatzen dituztenak. Jakina, neurri horiekin batera, gaur egun nagusi 
den garapen-eredua zalantzan jarri behar da. 

Iturria: FAO (2016), Parry et al.-en oinarritua, 1998.

HALA ERE...

36 Durán Romero, Gema 
eta Sánchez Díez, Ángeles 
(2012). 
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Energia eskura izatea oraindik ez da giza eskubide bihurtu. Hala ere, komeni da giza 
eskubidetzat hartzea; izan ere:

“[…] eskubide instrumental bat da beste oinarrizko eskubide batzuk erabiltzeko (esate 
baterako, osasunerako eskubidea, hezkuntzarako eskubidea, elikadurarako eskubidea…), 
gure garapenerako utziezinak direnak”

Cecilia Sánchez, 201837

Uste dugu energiak ondasun komun bat izan behar duela, eta gizarte- eta ingurumen-
justiziako irizpideei jarraitu behar diela. Cecilia Sánchezek dioen moduan42:
“Azken urteetan, erregai fosilak agortzen ari dira, energia-kontsumoa hazi egin da, 
kanpo-mendekotasun handia dago, klima-aldaketa ari da gertatzen eta pobrezia 
energetikoa izugarri handitu da; horrek guztiak ezinbestean eramaten gaitu 
[energiarako eskubidea] honela definitzera: emakume eta gizon guztiek duten giza 
eskubidea, energia eskuragarria, berriztagarria edo jasangarria, fidagarria eta 
modernoa izateko”.

37 Sánchez Suárez, 
Cecilia (2018): Energia-
kalteberatasunetik energia-
eskubidera, Ekologistak 
Martxan.

38 Riutort Isern, Sebastià 
(2016): Demokraziarako 
energia. Madril, FUHEM 
Ecosocial.

39 Yabar, Ynes: Zer da 
demokrazia energetikoa? 
http://climateracker.org 
http://climatetracker.org/
infografia-democracia-
energetica/

40 NBGP: Energia 
eskuragarria eta ez 
kutsatzailea. https://www.
undp.org/content/undp/
es/home/sustainable-
development-goals/goal-
7-affordable-and-clean-
energy.html

41 Energia jasangarria 
guztiontzat: emakumeen 
jabekuntza: https://www.
un.org/es/chronicle/article/
energia-sostenible-para-
todos-el-empoderamiento-
de-las-mujeres

42 Energiarako oinarrizko 
eskubidea VS. energia-
pobrezia:  https://www.
contrainformacion.es/
el-derecho-fundamental-
a-la-energia-vs-pobreza-
energetica/

Baliabide naturalak eta demokrazia: 
arreta energian

Beraz, energia ezinbestekoa da bizitzari eusteko. Hala ere, energiaz jabetzeko modu ugari daude, 
eta horrek energia eskuratzea zailtzen du. Gainera, baliabideak agortzeak eta klima-krisiaren 
ondorioek energia-eredu jasangarri baterako trantsizioa egitea eskatzen dute38. Erabakigarria 
da munduko ekonomiak energia lortzeko erregai fosilak erabiltzeari uztea. Trantsizioaren bidez 
lortu nahi den demokrazia energetikoaren eredu horrek alderdi hauek hartu beharko lituzke 
kontuan39:

Energia ondasun komuntzat hartzea, hura eskuratzea lehenetsiz, eta ez merkataritza-
interesak eta etekin ekonomikoak.  

Komunitateari eraginkorki kudeatzeko gaitasuna itzultzea.

Erregai fosilen erabilera baztertzea (berotegi-efektuko gasen isurien %60 inguru da40 eta 
tokiko energia berriztagarriak erabiltzea. 

Horrez gain, demokrazia energetikoak ulertu behar du gizarte-talde guztiek ez dutela berdin 
erabiltzen energia. Genero-rolei erreparatzen badiegu, esate baterako, ikusiko dugu gure 
komunitateetan dauden botere-diferentziak eragozpena izaten direla, batzuetan, emakumeek 
benetan eskuragarri izan dezaten energia. Hori erraz uler daiteke, kontuan hartuta energia-
azpiegiturei eta energia-sistemei buruzko erabaki asko gizonek hartzen dituztela, nahiz eta 
sarritan emakumeek erabili behar dituzten, familiako eta komunitateko ugalketa-lanetarako.

Nazio Batuen arabera “egunero mundu guztiko emakumeek aurre egin behar diete energia 
modernoa eskura ez izatearen ondorio txarrenei. Familiako diru-sarreren %40 baino gehiago 
gastatzen dute kandelak eta kerosenoa erosten; biak ere argiztatzeko modu arriskutsuak eta ez-
eraginkorrak dira. Distantzia handiak egiten dituzte oinez egurra biltzeko. Ilunpean erditzen dira 
seme-alabez, kez betetako sukaldeetan aritzen dira, eta gauez kanpora ateratzen dira, kanpoko 
komunetara joateko, argiztapen egokirik gabe. Neskak hezkuntza-aukerarik gabe geratzen 
dira, argiztapen fidagarririk ez dutelako. Emakumeek eta neskek energia eskura izan dezatela 
bermatzea ez dago soilik emakumeen eskubideekin lotuta: giza eskubideen oinarrizko auzi bat 
ere bada”41.

HALA ERE...

http://climateracker.org:
http://climatetracker.org/infografia-democracia-energetica/
http://climatetracker.org/infografia-democracia-energetica/
http://climatetracker.org/infografia-democracia-energetica/
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
https://www.un.org/es/chronicle/article/energia-sostenible-para-todos-el-empoderamiento-de-las-mujeres
https://www.un.org/es/chronicle/article/energia-sostenible-para-todos-el-empoderamiento-de-las-mujeres
https://www.un.org/es/chronicle/article/energia-sostenible-para-todos-el-empoderamiento-de-las-mujeres
https://www.un.org/es/chronicle/article/energia-sostenible-para-todos-el-empoderamiento-de-las-mujeres
https://www.un.org/es/chronicle/article/energia-sostenible-para-todos-el-empoderamiento-de-las-mujeres
https://www.contrainformacion.es/el-derecho-fundamental-a-la-energia-vs-pobreza-energetica/
https://www.contrainformacion.es/el-derecho-fundamental-a-la-energia-vs-pobreza-energetica/
https://www.contrainformacion.es/el-derecho-fundamental-a-la-energia-vs-pobreza-energetica/
https://www.contrainformacion.es/el-derecho-fundamental-a-la-energia-vs-pobreza-energetica/
https://www.contrainformacion.es/el-derecho-fundamental-a-la-energia-vs-pobreza-energetica/
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TRADENER PROIEKTUA:  
Energia-trantsizioa eta Demokrazia
TRADENER proiektua zenbait ekintzaile eta ikertzailek osatzen dute: Ekologistak 
Martxan-ekoek, Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritzakoek eta Euskal Herriko 
Unibertsitateko (UPV/EHU) Politika eta Administrazio Zientzia Sailekoek43; eta 
proiektuaren xedea da Energia Trantsizio Demokratikoaren kontzeptuan sakontzea. 
Energia-trantsizio horrek, alde batetik, gainditu egin behar du bai erregai fosilekiko 
mendekotasuna eta bai inpaktu handiko beste energia batzuekikoa (energia 
nuklearra, hidroelektrikoa edo nekazaritzako erregaien bidezkoa), eta bestetik, 
demokratikoa izan behar du.
TRADENERek Ipar globalean zein Hego globalean egiten ditu ikerketak, denetariko 
trantsizio-esperientziak ezagutzeko, eta Euskadin, zehazki, jardunbide imitagarritzat 
edo helburutzat erabiltzeko, gainera. Modu berean, trantsizio energetiko eta 
demokratikoarekin lotutako gaietan hautematen dituzten eskubide-urraketen 
bozgorailu izan nahi dute, eta haiek ikusgarri egiteko tresnak eman euskal gizarteari. 
Zenbait urtetako ibilbidearen eta zenbait ikerketa eta dokumentalen bidez, 
TRADENERek frogatu du trantsizio energetikoak ez dakartzala beti jardunbide 
demokratikoak eta egungo paradigma energetikoak aldaketari aurka egiten diola, 
eta horretarako, indarkeria erabiltzera ere iristen dela. Ondorio horiek eta beste asko 
kasuen azterketaren bidez justifikatzen dira; esate baterako:

GUATEMALA KASUA44
Guatemalako Hidro Santra Cruz kasuak eskualdeko plan gatazkatsuen adibide 
bat erakusten du; ingurunearekin lotutako tokiko eredu energetiko komunitarioek 
zalantzan jartzen dituzten plan horietako bat da. 2008an, Guatemalako estatuak, 
biztanleriaren ezezko biribilari entzungor eginez, proiektu hidroelektriko bat 
baimendu zuen, Q’amb’alam ibaia eta ordura arte hura zaindu zuten herrien 
subiranotasuna arriskuan jartzen bazituen ere.
Gizarte zibila antolatzen hasi zen, proiektuari aurre egiteko, baina berehala jarri ziren 
abian mugimendua ahultzeko eta azpiratzeko estrategiak (atxiloketak, mehatxuak, 
atxilotzeko aginduak, isolamendua, etxeak erretzea...). Giza eskubideen nazioarteko 
tratatu ugari urratzeaz gain, atzerriko (Espainiako) energia-enpresa batek 
inposatutako sistema politiko berri bat ezartzen ahalegindu ziren. 
Hala ere, zortzi urteko erresistentziaren ondoren (urte horietan, lurrarekiko eta 
haren elementuekiko lotura emozionala funtsezkoa izan zen), eta tartean gobernu-
aldaketa bat izanik, Hidralia lurraldetik atera zen (konturik eman gabe) eta preso 
politikoak aske utzi zituzten. Enpresak oraindik Guatemalan jarraitzen du. 

MENDEBALDEKO SAHARA KASUA45
Mendebaldeko Saharako lurraldeen okupazioaren arrazoia, hein handi batean, 
baliabide naturalen ustiaketa da (fosfato-hobiak, kostaldeko arrantza-eremua, 
gasa, petrolioa, etab.). Are gehiago, “Mendebaldeko Saharan kokatutako energia 
berriztagarrien azken proiektuak Marokoren energia-estrategiaren parte dira, kanpo-
mendekotasuna murrizten saiatzeko”. 
NBEk Mendebaldeko Sahararen autodeterminazio-eskubidea onartu duen arren, 
ez du haren energia-baliabideei buruz erabakitzeko ahalmenik. Baliabide guztiak 
Marokok, Espainiak eta beste herrialde batzuek ustiatzen dituzte. Hori dela eta, ezin 
esan daiteke benetako trantsizio energetikoa dagoenik; erabakia ez dago saharar 
herriaren esku, eta gainera, ez du jasotzen trantsizio horren eragin onuragarririk. 
“Mendebaldeko Sahararen kasuak agerian uzten du lobby ekonomiko eta 
energetikoen boterea”. Horiek arduratzen dira energia-baliabideak gutxi batzuen 
eskuetan biltzeaz eta horien jabetzari esker, lurraldearen okupazioari eusten diote. 
Ipar globalak modu aktiboan hartzen du parte ustiapen horretan. Esate baterako, 
Europar Batasuna-Maroko elkartearen aldeko bozketa, Lurralde Okupatuak barne, 
2019ko urtarrilekoa, haren aplikazioa legez kontrakoa izan arren (Europako Justizia 
Epaitegiaren 2016ko abenduko irizpenaren arabera).
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43 Informazio gehiago 
hemen: Ekologistak 
Martxan (https://www.
ekologistakmartxan.
org/es/), Euskal Herriko 
Mugarik Gabeko 
Ingeniaritza (https://
euskadi.isf.es/) eta Parte 
Hartuz Ikerketa Taldea 
– UPV/EHU (https://
www.ehu.eus/es/web/
partehartuz/home).

44  AUPI, Ana eta 
MANTXO, Martin (2019): 
Energia Guatemalan: 
genozidiotik erkidegoko 
trantsiziora.  https://
www.tradener.
org/wp-content/
uploads/2020/01/Caso-
Guatemala-TRADENER.
pdf

45 MUÑOZ-ALONSO, 
Esther (2018): 
Mendebaldeko 
Saharako kasua. 
https://www.tradener.
org/wp-content/
uploads/2020/01/
CAso-Sahara-Tradener.
pdf

https://www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/CAso-Sahara-Tradener.pdf
https://www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/CAso-Sahara-Tradener.pdf
https://www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/CAso-Sahara-Tradener.pdf
https://www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/CAso-Sahara-Tradener.pdf
https://www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/CAso-Sahara-Tradener.pdf
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ROJAVA KASUA46
Rojava eskualde kurduan eta Siriako iparraldeko eskualdean, Demokrazia 
Energetikoko kasu bat dugu. Rojava lurraldea konnotazio energetiko garrantzitsuko 
iraultza-prozesu batean dago; esate baterako, lurpean petrolioa du, oliobideak ditu 
planifikatuta eta zentral hidroelektrikoak ere baditu, besteak beste. 
Gizarte osoa demokratizatzeko borroka horretan –emakumeen eskubideak 
nabarmentzen dituztela, gainera–, eskualdeak bere energia-baliabideak 
berreskuratu nahi ditu, eta ekoizpen-moduetan eta erabiltzen diren metodoetan 
parte hartu nahi du, eskura izatea eta banaketa bermatzeko; eta horretarako, 
enpresa transnazionalak lurraldetik kanporatu nahi ditu. Gainera, energia 
berriztagarriak garatzeko asmoa du, energia demokratizatzeko, ekonomia 
deszentralizatzeko eta ingurumen-arazoak konpontzeko.
Rojava lurraldeak, maila ugaritan baztertua izan den arren (maila energetikoa barne) 
eta egungo testuingurua gerrakoa den arren, egoera aldatzea lortu du eta lortzen 
ari da. Horren arrazoia da, hein handi batean, jasangarritasun- eta autosufizientzia-
maila altua garatu duela, erresilientziarako gaitasun handia duela, eta babesten 
duen proiektu politikoarekin identifikatuta daudela oro har. 

URUGUAI KASUA47
Uruguai erreferente bihurtu da mundu-mailan energia berriztagarri ez-
konbentzionaletarako trantsizioari dagokionez. 2017an, energia-sorkuntzaren 
%98 iturri berriztagarrietatik zetorren, eta 2018an haizea bihurtu zuten energia-
sorkuntzaren lehen iturri, erregai fosilen erreketaren ekarpenari ehuneko marjinal 
bat utziz. Gainera, herrialdean ia denek dute elektrizitatea eskura (%99,7). 
Hauek dira lorpen horien arrazoiak: aurreko urteetan lortutako elektrizitate-
estalduraren maila, UTE enpresa publikoa egotea eta epe luzeko energia-
politikak diseinatzea. Atzerriko petrolioarekiko independentziari esker, Uruguaik 
subiranotasun-maila altua lortu du, eta klima-krisiaren aurkako alternatiba 
jasangarrietan herrialde aurreratuenetako bat izatera iritsi da.  
Dena den, badira ahots kritikoak energia-iraultza horretan; esate baterako, UTEko 
sindikatuak dioenez, sustatutako aldaketa “pribatizazio-prozesu sakon baten 
bitartez egin da, energia berriztagarri ez-konbentzional gehienak (eolikoa, eguzki-
energia eta biomasa) esku pribatuetan daudelako, eta abusuzko kontratuen jabe 
direlako”. Eta azaltzen dutenez, horren ondorioz etxeek kontsumitzaile handien 
bikoitza ordaintzen dute. 
Kontua da estatuak bazuela nahikoa gaitasun kreditu-inbertsioak erraz lortzeko, 
errentagarritasuna arriskurik gabe bermatuta, eta, beraz, hornitzaile pribatuei 
zabaldu izanak agerian uzten du deialdi hori ez zela beharrezkoa. Horri erantzunez, 
UTEko sindikatuak energia elektrikoaren ekoizpena birnazionalizatzea eta energia-
politiken diseinuan eta ezarpenean herritarren parte-hartzea handitzea eskatu zuen. 
Azken batean, energia eskubide moduan “birkontzeptualizatzea” da, eta ez salgai 
moduan”.

46 Mantxo, Martin in 
TRADENER (2019): 
Transición Energética 
Energia-trantsizio 
demokratikoa Rojavan 
(Mendebaldeko 
Kurdistan). https://
www.tradener.
org/wp-content/
uploads/2020/01/Caso-
Rojava-TRADENER.pdf

47 Chávez, Daniel; 
Messina, Pablo eta 
Sanguinetti, Martín 
(2019): Haizeak eraman 
zuena... Uruguaiko 
iraultza energetikoaren 
argi-itzalak. https://
www.tradener.
org/wp-content/
uploads/2020/01/Caso-
Uruguay-TRADENER.pdf
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Chixoy planta hidroelektrikoa/INDE. Yguasuko presa hidroelektrikoa/FFMM
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ARRETA TALDE ZAURGARRIETAN EDO URRATUETAN
Eskubideen ikuspegitik, giza eskubideak erabat erabiltzeari eragin diezaioketen egoera 
espezifikoetan arreta jarri beharra babesten da. Horrek esan nahi du gobernuek hartutako 
neurriek eta denetariko eragileek garatutako proiektuek bermatu behar dutela ez dutela 
desparekotasun handiagoa sortzen eta ez dituztela egoera ahulenean dauden taldeak baztertzen, 
baizik eta baldintza beretan parte har dezaten bermatzeko formulak eta neurriak inplementatzen 
dituztela.

“Zaurgarritasunaren definizio erabilienetan eta onartuenetan esaten denez, ‘komunitate 
batek mehatxuen eraginarekiko duen probabilitate handia da, eta faktore edo prozesu 
fisikoek, sozialek, ekonomikoek eta ingurumenekoek eragiten dute probabilitate hori, bai 
eta larriagotu ere. Hau da, pertsona edo talde batzuek aurretiaz duten sentsibilitate- 
eta ahultasun-baldintzak dira, eta larriagotu egiten dira zenbait mehatxu gauzatzean, 
‘zauritu’ egiten dituztelako talde horiek.

Francisco Rey, 202048

“Gizarte-talde, pertsona edo kolektibo bakar bat ere ez da zaurgarria soilik. Norbait 
modu horretan soilik definitzea haren duintasunaren aurkako erasoa da, eta, errealitatea 
trazu handiz aurkezteaz gain, estigmatizatzen laguntzen du, bai eta bere eskubideak 
erabiltzea eta eskubide horien alde borrokatzea mugatzen ere. Zaurgarritasunak soilik 
azpimarratzea, pertsona eta talde guztiek dituzten gaitasunak sustatzeko haleginik 
egin gabe, beste akats larria da”.

Francisco Rey, 202050

“Asko geratzen da, ordea, garapen benetan gizatiar eta jasangarri batean ingurumen-
jasangarritasuna eta emakumeen ahalduntzea berezko elementutzat hartuak izateko, hau da, 
garapen horretan osagarritzat eta bereizi ezintzat hartuak izateko prozesuan aurrera egiteko”.

Aitana Uria eta Monika Hernando, 200951

48 Talde ahulak ala 
ahulatuak?: https://elpais.
com/elpais/2020/04/09/ 
planeta_futuro/15864 
25616_757834.html

50 Talde ahulak ala 
ahulatuak?: https://elpais.
com/elpais/2020/04/09/ 
planeta_futuro/15864 
25616_757834.html

49 Nazio Batuak. Batzar 
Nagusia (2015). 29/15 
ebazpena. Giza eskudideak 
eta aldaketa klimatikoa. 
https://undocs.org/
pdf?symbol=es/A/HRC/
RES/29/15

51 URIA, Aitana eta 
HERNANDO, Monika 
(2009). “Garapenerako 
lankidetzan klima-aldaketa 
lantzeko proposamenak”. 
UNESCO Etxea.

Talde espezifikoak

Zenbait faktorerengatik (egoera geografikoa, pobrezia, generoa, adina, indigena izatea edo 
gutxiengo batekoa izatea, jatorri nazionala edo soziala, desgaitasuna eta beste batzuk) 
zaurgarriak direnak jadanik ari dira klima-krisiaren eragin okerrenak jasaten49. Talde 
horiek, izatez klima-krisiaren ondorioekiko zaurgarriak izateaz gain, sarritan agintariek 
bultzatutako egokitze- eta arintze-neurrien ondorioak ere jasaten dituzte, pertsona eta talde 
jakin batzuen baldintza bereziak kontuan hartu gabe egiten badira.

Hala, gogorarazi beharra dago klima-krisia mundu mailako eragin bat bada ere, haren 
eraginak ez direla berdinak pertsona guztientzat. Gizarte-talde jakin batzuen beharrak 
eta ezaugarriak kontuan hartzea erabakigarria da. Eta, esparru horretan, funtsezkoa da 
gogoraraztea zaurgarritzat sailkatzen ditugun pertsona horiek gaitasunak dituzten pertsonak 
ere badirela, eta, beraz, lehenik eta behin, bermatu egin behar diegula berea duten eskubide 
hau: klima-krisiari aurre egiteko erabaki-hartzeetan eta neurrien inplementazioan baldintza 
berberetan eta aske parte hartzeko duten eskubidea.

ARRETA BEREZIA EMAKUMEETAN
Klima-krisiaren ondorioek emakumeen zaurgarritasun-maila handitzen dute, eta Hegoalde 
globaleko emakumeek (arrazakeriaren mende daudenak, pobreak edo patologia klinikoak 
dituztenak) jasaten dituzte gehien kapitala bizitzaren gainetik jartzen duen sistema ekonomiko, 
sozial eta ingurumeneko honen eraginak.

https://elpais.com/elpais/2020/04/09/
https://elpais.com/elpais/2020/04/09/
https://elpais.com/elpais/2020/04/09/
https://elpais.com/elpais/2020/04/09/
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/HRC/RES/29/15
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/HRC/RES/29/15
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/HRC/RES/29/15
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Garapen okerra, edo garapenerako eskubidea bermatzeko ezintasuna

Garapen okerra adierazpidea erabiltzen dugu Mendebaldeko eredua beste kultura 
batzuetan inposatzen dela adierazteko; izan ere, inposaketa horrek berekin ekarri du 
ezagutza tradizionalen eta komunitate bakoitzak bere ingurunea kudeatzeko eta harekin 
harremanetan egoteko zituen moduen galera, aberastasun ekologikoa desagertzea eta 
ekosistemekin bateragarriak ez diren ekoizpen-sistemak inplementatzea. Herri eta 
komunitate ugariri kalte egiten dion espoliazio-modu bat da, gizarte-talde pribilegiatu 
baten alde egiten duena, eta emakumeengan eragin berezia duena. Kolonialismoren bidez 
irauten duen sistema horren ondorioz, ingurumen-krisiaren eraginak desberdinak dira Hego 
globalean eta Ipar globalean.

Klima-krisia eta haren ondorio negatiboak zerk bizkortu dituen aztertzen badugu, nahitaez 
ikusiko dugu egungo sistema ekonomikoek, munduan zehar hainbat formularen bidez 
ezarriak, ingurumenarekiko jasangarria ez den harreman bat sortu dutela.

52 Fong Y., Fong 
(2017): Krisi klimatikoa 
kapitalismoaren errua da.

53 y 54 HERRERO, Yayo 
(2016): MIES, María 
eta SHIVA, Vandanaren 
gaztelaniazkogaztelaniako 
edizioaren hitzaurrea. 
Ecofeminismo. Icaria 
argitaletxea.  

“Klima-krisiaren benetako erruduna ez da kontsumoko, ekoizpeneko edo erregulazioko 
modu jakin bat, baizik globalki ekoizteko modua irabazien alde egiten duena 
jasangarritasunaren alde egin ordez”.

Benjamin Y. Fong, 201752

“Mendebaldeko eredu ekonomikoa eta kulturala kolonizazioaren bbitartez eraiki da: 
emakumeen, herri ‘atzerritarren’ eta haien lurren, eta naturaren kolonizazioaren bitartez, 
hain zuzen, eta horiei esker irauten du.”

 Yayo Herrero, 201653

Tokiko komunitatea kontuan hartu gabe ekoizpen- eta erauzketa-modu jakin batzuk nagusitzeko 
eta inposatzeko jardunbide horiek aurrez aurre egiten dute talka talde horien garapenerako 
eskubidearekin, eta ezinezko bihurtzen dute bizitza duina izateko beharrezkoak diren 
gutxieneko baliabideak bermatzea, bereziki emakumeentzat. Irauteko bitartekoez eta baliabide 
naturalez desjabetzeak, baso-soiltzeak, lurraldeez jabetzeak, lurra lantzeari buruzko ezagutzen 
pribatizazioak, biomasaren suntsiketak eta lan-karga izugarria izateak berekin ekarri du Hego 
globaleko emakumeak kaltetuenak izatea.

Emakumeen lana

Munduan zehar, komunitate guztietan emakumeei zaintzaile-rola esleitzen zaie eta ugaltze-lana 
egozten zaie, eta ezkutuan geratzen da eta ez da lan gisa zenbatzen. Sistema kapitalista patriarkal 
honetan, sexuaren araberako lan-banaketak eragiten du zaintzaren funtzioak, emakumeek egiten 
dituztenak, behar bezala ezkutatuta eta balioa gutxituta gera daitezela. Beraz, zaintza-lan horiek 
pertsonak bizirik eta osasuntsu egotea eta beste guztiari eustea lortzen duten arren, ez dute ordain 
ekonomikorik, ez baitira soldata baten bidez ordainduak, eta ez dute gizarte-ordainik ere, ez baitira 
aitortuak eta ez baitzaie duten balioa ematen.

Eredu ekonomiko bidegabe eta jasanezin baten ondorioz, emakumearen aurkako indarkeria (oraindik 
ukatu egiten zaie gizakiak izatea eta berdintasunerako eskubidea edukitzea) gaiztotu egin da54:

 Etengabeko hazkundea xede duen sistema ekonomiko horrek ez du kontuan hartzen 
emakumeen lana, eta haien ekarpena “ez-produktibotzat” hartzen du.

 Horrela, emakumeak beren bizitzeko bitartekoetatik eta behar dituzten baliabide 
naturalak eskuratzetik aldentzen ditu.  

 Haziak eta elikagaiak merkantilizatu egiten dira, lurra eta ura pribatizatu egiten dira, 
eta, hala, hornidurak bilatzeko emakumeen lan-karga bikoiztu egiten da; eta lurrari buruzko 
ezagutzak kentzen zaizkie.

 Horrek guztiak gizarte-balioak kaltetzen ditu, patriarkatua sendotzen du eta indarkeria 
matxista indartzen du.

Krisi ekologikoak irauteko bitartekoak mehatxatzen dituenean, emakumeak dira ondorioak 
jasaten lehenak, beren komunitateen iraupena eta jarraitutasuna haien mende dagoelako.
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Sarritan ikusi dugun moduan, tradizionalki emakumeak eta neskak izan dira ura, erregaia eta 
janari-hornidurak garraiatu izan dituztenak. Gainera, batik bat Hego globaleko herrialdeetako 
landa-inguruneetan, emakumeek unitate txikietako edo autokontsumoko bizileku-
ustiategietan egiten dute lan; eta jakina, erabateko desabantailan daude nekazaritzako 
industriaren aurrean.

Krisiaren ondorioek jotzen dutenean, elikadura-segurtasunik eza handia den eskualdeetan 
jotzen dute gogorren; eta hain zuzen, komunitate horietan da handiena emakumeen 
lanarekiko mendekotasuna. Emakumeen lan-karga bikoitza da, osasunerako eta 
segurtasunerako arrisku handiagoak hartzen dituzte baliabideak lortzea zailtzen denean; eta 
batzuetan, azkenak dira jaten, bai eta erreskatatu behar dituztenean ere.

Emakumeen eta naturaren arteko erlazioa: indarkeria eta liberazioa

“Ekofeminismo gehienek parekatu egiten dituzte emakumeen zapalkuntza eta 
naturarena. Halaber, hausnartu dute eta problema moduan planteatu dute emakumeak 
naturalizatzen eta natura emakumetzen duen hizkuntza sexista, horretan jarrera 
antropozentrikoak eta androzentrikoak agerian utziz”. 

Patricia Zuluaga, 201455

Ekofeminismoak parekatu egiten du emakumeen zapalkuntza eta baliabideak eta lurra modu 
irrazionalean erabiltzea. Ikuspegi horrek femeninoarengan eta emakumeengan gauzatzen 
diren botere-erlazioak lotzen ditu: gauza bihurtzen dira, jabetzan izaten dira, ustiatu egiten dira, 
menderatu egiten dira, eta botere- eta menderakuntza-erlazioak gertatzen dira, naturan bezala. 

Horrela eraiki ditu sistema patriarkalak dualismo hierarkizatuak, non emakumeentzat eta 
naturarentzat sortutako atributuak negatiboak diren56. Emakumeen eta naturaren atributu 
negatibo horiek haien esplotazioa eta mespretxua ideologikoki justifikatzeko balio izan dute. 
Horregatik hainbat mugimendu eta korronte feministak azpimarratzen dute emakumeek 
naturaren askapena bilatu behar dutela beren askapena lortu ahal izateko57.

Fenomeno naturalekin lotutako hondamendiak

Lan-gainkargaz, baliabideak eskuratzeko zailtasunaz eta indarkeria matxistaz gainera, klima-
krisiaren ondorioz gertatzen diren fenomeno naturalekin lotutako hondamendietan ere 
emakumeek jasaten dituzte gehien ondorioak. Hain zuzen ere, hondamendi natural batean 
hiltzeko probabilitatea 14 aldiz handiagoa da emakumeentzat eta haurrentzat, gizonentzat 
baino58.

Ingurumen-aldaketak sortzen direnean, desparekotasunak areagotu egiten dira eta genero-
rol tradizionalak indartu egiten dira. Desabantaila historikoen ondorioz (baliabideak eta 
informazioa lortzea eta erabakiak hartzea barnean hartuta), emakumeei karga astunagoa 
ematen zaie naturarekin lotutako hondamendietan eta hondamendi horien ondoren.

Inpaktua handiagoa da emakumeengan, 3 arrazoi hauengatik:

 Desparekotasun ekonomikoa eta soziala. 141 hondamendi naturaletan oinarritutako 
ikerketa baten arabera59 erlazioa dago eskubide ekonomiko eta sozialen eta heriotza-tasaren 
artean. Emakumeen eta gizonen eskubideak parekoagoak diren gizarteetan, naturarekin 
lotutako hondamendi batean hildako emakumeen eta gizonezkoen kopurua bera da; baina 
hori gertatzen ez den gizarteetan, emakumeen babesa txikiagoa da eta hilkortasun handiagoa 
dute.

 Generoarekin lotutako portaerak. Emakume izate hutsagatik, askok ez dute etxetik 
bakarrik ateratzeko eskubiderik, mugimenduak zailtzen dizkieten arropak erabiltzen dituzte 
–eta hori erabakigarria izan daiteke arrisku-egoera batean–, edo ez dituzte gaitu larrialdi-
uneetan abilezia erabakigarriak izateko (igeri egiteko edo zuhaitzetara igotzeko, besteak 
beste). Adibidez Sri Lankako tsunamian gizonak zuhaitzetara igotzen ziren onik ateratzeko, 
eta emakumeak ez; edo Katrina urakanean, harrapatuta geratu ziren pertsona gehienak 
emakume afroamerikarrak eta haien seme-alabak izan ziren60. Modu berean, emakumeak 
eta neskak bereziki zaurgarriak dira hondamendien ondoren, krisiaren osteko etapan 
indarkeria eta sexu-jazarpena areagotu egiten direlako komunitateetan.

 Desberdintasun biologikoak. Berezitasun biologiko batzuk direla eta, emakumeek 
probabilitate handiagoa dute gaixotasun batzuk hartzeko (esate baterako, dengea, zika eta 
malaria), bai eta klima-krisiak sortutako gaixotasun berri batzuk hartzeko ere. Bero-boladetan 

55 SILIPRANDI, Emma eta 
ZULUAGA, Patricia (2014). 
Generoa, agroekologia 
eta elikadura-burujabetza. 
Ikuspegi ekofeministak.

58 ONU Habitat (2019): 
Hondamendi naturalen 
eragina genero-arrakalean.

56 PASCUAL, Marta eta 
HERRERO, Yayo (2010): 
Ekofeminismoa, oraina 
birpentsatzeko eta 
etorkizuna eraikitzeko 
proposamena.

59 Neumayer, Eric eta 
Plümper, Thomas (2007): 
The gendered nature of 
natural disasters: the 
impact of catastrophic 
events on the gender 
gap in life expectancy, 
1981–2002. LSE Research 
Online.

57 Miles, Kathryn (2018): 
Ecofeminism.

60 ONU Habitat (2019)
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ere zaurgarriagoak dira (Europan 2003an izan zen bero-boladan, emakume gehiago hil ziren 
gizon baino), bai eta haurdunaldian eta edoskitzaroan ere61.

Badira beste arrazoi batzuk ere; esate baterako, elikagai gutxiago ekoizteagatik sortzen den 
desnutrizioa eta berotze klimatikoaren ondorioz sortutako baliabide hidrikoen kutsadura, 
emakumeen bizi-baldintzak okertzen baitituzte.

Emakumeak aldaketa-eragile
Aldi berean, emakumeak aldaketa-eragile indartsuak dira, bai eta berritzaileak ere 
ingurumen-aldaketei erantzuteko.
Emakumeek etxeetan eta komunitateetan dituzten erantzukizunek eta baliabide 
naturalak administratzeko duten jarrerak aukera emango die ingurumenaren errealitate 
aldakorretara egokitzeko estrategiak garatzeko.

Mitch urakana eta emakumeen rola
Hondurasen Mitch urakana izan zenean, La Masica hiriak adierazi zuen ez zela hildakorik 
izan. Izan ere, sei hilabete lehenago emakumeak entrenatu egin zituzten alerta 
goiztiarreko sistema administratzeko eta ebakuazio segurua bermatzeko; eta parte-hartze 
aktiboa izan zuten krisian62.

UN Women

61 ONU Habitat (2019)

63 Klima-aldaketak 
emakumeei eragiten 
die: https://interactive.
unwomen.org/multimedia/
photo/climatechange/es/
index.html

62 Inter-American 
Development Bank 
(1999): Hurricane Mitch: 
Women’s Needs and 
Contributions. IADB Women 
in Development Unit, 
Washington, D.C., May 1999

Hori guztia ikusirik, erabakigarria da emakumeei informaziorako eskubidea bermatzea –
izan ere, normalean debekatuta dago haientzat– eta erabaki-hartzeetan parte-hartze osoa 
izan dezatela sustatzea.

HALA ERE....

Emakumeak eta neskak arrisku-talde handienetako bat dira klima-krisiaren aurrean. 
Haietako asko, batik bat Hego globalean, gerta daitezkeen ondorioei aurre egiten ari 
dira jadanik, eta denbora asko inbertitzen elikagaiak, ura eta erregaiak bilatzen, uztek 
iraun dezatela ahalegintzen edo komunitateak bizirik mantentzen. Eta hala egiten dute, 
nahiz eta gaixotasunen eraginpean egoteko arrisku handiagoa duten edo hondamendi 
batean hiltzeko probabilitate handia duten63. Hala, klima-krisiaz eta hark giza 
eskubideak nola urratzen dituen pentsatzen dugunean, arreta berezia jarri behar dugu 
emakumeengan.

https://interactive.unwomen.org/multimedia/photo/climatechange/es/index.html
https://interactive.unwomen.org/multimedia/photo/climatechange/es/index.html
https://interactive.unwomen.org/multimedia/photo/climatechange/es/index.html
https://interactive.unwomen.org/multimedia/photo/climatechange/es/index.html
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64 Herri indigenak eta 
klima-aldaketa: Biktimetatik 
klima-aldaketaren 
eragileengana lan duinaren 
bidez: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/-
--dgreports/---gender/
documents/publication/
wcms_632113.pdf

65 Stavenhagen (2007) 
https://www.acnur.org/
fileadmin/Documentos/
BDL/2007/4993.
pdf?file=fileadmin/
Documentos/
BDL/2007/4993

Erauzketa-jarduerek, merkataritza-laborantzek eta jasangarriak ez diren kontsumo-ereduek 
klima-aldaketa, kutsadura zabala eta ingurumena suntsitzea eragin dute. Fenomeno horiek 
eragin bereziki larria izan dute herri indigenetan, haien bizimoduak estuki lotuta baitaude 
lurrarekiko eta baliabide naturalekiko harremanarekin, eta, beraz, herri indigenak beren 
arbasoen lurraldeetatik lekualdatzera behartzeko modu berri bat bihurtu dira fenomeno 
horiek, eta gainera, pobrezia- eta gaixotasun-maila altuak sortzen dituzte” 

Stavenhagen,  Nazio Batuak, 200765

ARRETA BEREZIA HERRI INDIGENETAN
Giza garapena neurtzeko nazioartean onartzen diren aldagaiei erreparatzen badiegu, ohartuko 
gara herri indigenek okerreko egitura-baldintzei egin behar izaten dietela aurre normalean, eta 
beren herrialdeetako batezbestekoak baino garapen-indize txikiagoak izaten dituztela, bai bizi-
itxaropenari dagokionez bai hezkuntzari eta diru-sarrerei dagokienez.  

Herri indigenakmundukobiztanleriaren %5 
ingurudira…

… hala ere, Lurrarengainazalaren %22 
lantzendute, gutxigorabehera…

… baina, era berean, 
mundukobiztanleriapobrearenia%15 ere bai…

… eta gureplanetakobiodibertsitatearenia%80 
babestendute.

5%
15%

22% 20%

95% 85%

78% 80%

Iturria: OIT (2018)64

Lurra eskuratzea da, agian, bazterkeriako elementurik garrantzitsuena indigenentzat: 
haien mundu-ikuskerak eta ingurunearekiko harremanak ekosistemekin duen lotura ez da 
bateragarria jabetzarekin lotutako Mendebaldeko ikuspegiekin. Herri indigenek egiturazko 
zaurgarritasun horri egin behar diote aurre, eta klima-krisiaren ondorioz larriagotu egin da:

Lurrarekiko eta natura baliabideekiko lotura estu horren ondorioz, herri indigenen bizitzan 
izugarrizko eragina izaten dute klima-krisiaren aldaketek eta ondorioek. Aldi berean, politika 
nazionalek tradizionalki komunitate horiek ikusezin bihurtzeak eta haien ezaugarri eta behar 
bereziak kontuan ez hartzeak are desparekotasun handiagoak sortzen ditu klima-krisitik 
eratorritako egoeretan agintariek ematen duten erantzunean,ez baitute aintzat hartzen herri 
horien egoera berezia.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_632113.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_632113.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_632113.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_632113.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_632113.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/4993.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2007/4993
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/4993.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2007/4993
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/4993.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2007/4993
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https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/4993.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2007/4993
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/4993.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2007/4993
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66 Stavenhagen (2007)Adibidez, inuit herriarengan inpaktu handia du urtze masiboak, ondorio larriak eragiten baititu 
haien arbasoen lurraldeetan, Artikoan. Ozeano Bareko uharteetako herri indigena batzuetan ere 
kalte handia eragiten ari da ur-mailaren igoera, haien herriak eta lurrak itsaspean desagertzen 
ari baitira. Ura lortzeko arazoek eragina dute, era berean, bizirik irauteko ibaiekin eta urmaelekin 
lotura estua duten herriengan, bai eta eurien mende bizi diren artzain eta nomadengan ere. 
Bestalde, ezagunak dira Latinoamerikan eta Afrikan izandako uraren gerrak ere, komunitate 
horiei beren ur-iturri tradizionalak erabiltzea debekatu dietelako.

Osasunerako eskubidean ere kaltea eragin dezake:

“Herri indigenek (…) beren lurralde tradizionalak nola suntsitu diren ikusi dute, oso 
kutsagarriak diren teknologien ondorioz eta tokiko komunitateen ingurumenerako 
eskubidea aintzat hartua ez izatearen ondorioz. Hondakin toxikoak indigenen lurraldeetan 
pilatzeko jardunbide hedatuak abortu ugari eragin ditu, eta minbizia eta beste gaixotasun 
batzuk ere eragin ditu emakume indigenen artean”.

Stavenhagen, Nazio Batuak, 200766

Beren ezagutzei eta jardunbide tradizionalei esker, herri indigenak funtsezkoak dira 
alderdi hauetarako:
 Aniztasunaren kontserbazioa, kudeaketa jasangarria eta baliabide naturalak –
basoak eta itsas baliabideak, esate baterako– segurtatzea
 Nekazaritza-jardunbide jasangarriak eta elikadura-segurtasuna sustatzea
 Bizibide jasangarriak sustatzea, enplegu berdeak sortzea eta klima errespetatzen 
duten berrikuntzak erraztea
 Baliabide naturalen kudeaketan emakumeen parte-hartzea handitzen laguntzea

LANE 2018

Egokia da erauzketa-prozesuen aipamen berezi bat egitea, gehiegitan inplementatzen baitira 
indigenen lurralde tradizionaletan, kontuan hartu gabe eskubidea dutela aurretiaz kontsultatuak 
izateko. 

Ikuspegi aldaketa: klima-krisiaren biktima izatetik, jasangarritasunaren aldeko eragile izatera

Azken urteetan, gero eta zabalduago dago herri indigenak eragile garrantzitsutzat hartzea, 
beharrezko jasangarritasuna lortzeko. Hala, haiengan eragiten duten faktore negatiboak soilik 
ikusten dituzten beste ikuspegi batzuen aldean, ikuspegi honek komunitateen ekintzailetza 
sustatzen du, eta haiek kontuan hartzea bermatzen du, eragile erabakigarriak diren aldetik. Herri 
indigenen ekonomia jasangarritasunean dago oinarrituta, eta beren ezagutzek eta gaitasunek 
eragile garrantzitsu bihurtzen dituzte.

UN Photo/Tobin Jones
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67 Migrazio 
klimatikoak https://
migracionesclimaticas.org/
que-son-las-migraciones-
climaticas/

68 ACNUR (2019): 
Klima-aldaketak eta 
hondamendiek gero eta 
joan-etorri gehiago eragiten 
dituzte.

HALA ERE...

Herri indigenak talde zaurgarrienetakoak dira klima-krisiarekiko eta hari aurre 
egiteko diseinatutako planekiko; izan ere, baliabideak eskuratzea eta haien bizibideak 
mehatxatuta egoteaz gain, haien kultura eta bizimoduak ere mehatxatuta daude. 
Hala ere, herri indigenak erresistentziaren eta ezagutza nahiz lanbide tradizionalen 
adibide dira, eta oso paper garrantzitsua dute berotze globalaren eta hura eragiten 
duen garapen-ereduaren aurka borrokatzeko ekintzetan. 

MIGRAZIO KLIMATIKOAK 

“Migrazio klimatikoak klima-aldaketak zuzenean edo zeharka eragin dituen 
lekualdatze guztiak dira. Fenomeno konplexu eta heterogeneoa da, eta denetariko 
egoerak hartzen ditu bere baitan: lehorte gogor baten ondorioz komunitate batek 
laborantzak arriskuan ikustean familiako kide bat inguruko herri batera lanera bidaltzea, 
beren diru-sarrerak handitzeko; edo altitude txikiko uharte-estatuetan itsasoa bertako 
biztanleen lurraldeetan sartzea eta horren ondorioak jasatea.”

 Migrazio Klimatikoak67

Migrazio klimatikoen barruan sartu beharko genituzke bai barne-desplazatuak (herrialde baten 
mugen barruan lekualdatzen direnak) eta bai mugak gurutzatzen dituzten pertsonak. Gainera, 
ezin dugu ahaztu mugak igarotzen dituzten desplazamenduak eta herrialdearen barruan egiten 
direnak gizapetiko baldintzetan egiten direla sarritan, eta milaka pertsona hiltzen direla urtero 
migrazio-ibilbideetan.

Migratzaile klimatikoak edo errefuxiatu klimatikoak?

Ingurumen-errefuxiatu edo errefuxiatu klimatiko terminoa zabaltzen joan da azken bi 
hamarkadetan; hala ere, izendapen hori oraindik ez da kontuan hartzen nazioarteko 
zuzenbidean68.

ACNUR / Salful Huq Omi

https://migracionesclimaticas.org/que-son-las-migraciones-climaticas/
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70 Bates, Diane (2002): 
Environmental Refugees? 
Classifying Human 
Migrations Caused by 
Environmental Change.

71 GARCÍA, Arantxa eta 
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72 UNIBA (2019): 
Ingurumeneko 
errefuxiatuak: nazioarteko 
aintzatespenaren bila.

Baina, errefuxiatutzat hartzen ez diren arren, ingurumenaren narriaduraren ondorioz 
lekualdatzera behartutako pertsonak, egiaz, errefuxiatu hitzaren definizioaren barruan sartzen 
dira; izan ere:

 Haien egoera arrisku handikoa da, eta haien bizitzak arriskuan daude irauteko behar 
dituzten baliabideak lortu ezin dituztelako eta osasuna arriskuan dutelako.

 Indarkeria-mailak handitu egiten dira baliabideen eskasiagatik. 

 Ezerk ez du bermatzen beren etxeetara itzuliko direnik, ingurumenaren narriaduraren 
ondorioz beren lurraldeetan bizitzeko baldintzak kontrakoak bihurtzen direlako.

 Haiei asiloa eskaini ezean, bizia gal dezakete.

Errefuxiatu hitzaren definizioan sartutako “jazarpen” kontzeptuari dagokionez, adierazi da klima-
krisiaren kasuan oso zaila dela “jazarpeneko eragileak” nor diren definitzea eta identifikatzea69.

Dena den, terminoaren inguruan eztabaida dago, eta haren definiziorik eza (migratzailea 
edo errefuxiatua?) argudio honen bidez justifikatzen da: “jende ugari sailkatu daitekeenez 
‘ingurumen-errefuxiatuaren’ aterkiaren azpian, kritikek zalantzan jartzen dute kontzeptuaren 
eraginkortasuna”70.

“Eraiki dugun garapen-ereduak pertsonak beren etxeetatik kanporatzen ditu, jadanik 
ezin dutelako lurra landu, arrantzan egin… Askok ez dute ez lurrik ez etxerik, haietara 
itzultzeko. Hego globaleko herrialdeekin dugun zor ekologikoa kitatzea giza eskubideen 
kontua da, baina klima-aldaketara egokitzera edo galerak eta kalteak konpontzera 
bideratutako funtsak […] ez dira nahikoak oraindik ere”

  Arantxa García eta Lidia Ucher, 201971

“[…]Herrialde batzuek (Suediak eta Finlandiak, esate baterako) “ingurumen-
migratzailearen” figura sartu dute beren ordenamendu juridikoetan; horrek esan nahi 
du eraginpeko pertsonen eskubideak aitortu egiten dituztela. Hala ere, kasu bakanak 
dira, eta gobernu gehienek ingurumen-kausekin lotutako desplazatuen zenbaketarik 
ere ez dute egiten.”

UNIBA, 201972

 Lehorteak
 Uholdeak
 Urakanak 
 Tsunamiak
 Ekosistemen degradazioa
 Baso-soiltzea
 Basamortutzea

 Lurren higadura
 Tenperaturen igoera
 Itsas mailaren igoera
 Ur, elikagai eta energiaren falta
 Uzten galera
 Gaixotasunen arriskua

Hala, eztabaidan jarraitzen dugu, eta hor agerian gelditzen da zeinen konplexua den 
lekualdatze horiek ingurumen-kausek bultzatzen dituztela onartzea, pentsatzen baita 
lekualdatze horietan ingurumen-faktorea nahitaez lotuta dagoela beste faktore politiko, sozial 
eta ekonomiko batzuekin. Eztabaida hori garrantzitsua da babes juridikoa eta nazioarteko 
araudi-esparrua zein den aztertzean eta egoera horietan agintariek zer betebehar dituzten 
zehaztean. 

Migrazio klimatikoen kasuak eta pronostikoa

Hondamendiek habitatak suntsitzen dituztelako gertatzen dira biztanleriaren desplazamenduak, 
eta hondamendi horiek berotze globalaren ondorioz sortzen dira; esate baterako, hauek: 

Desplazamendu klimatikoen kopuruak etengabe egin du gora azken hamarkadetan, eta jadanik 
gatazka armatuen eta gerren ondorioz sortutako errefuxiatuak baino gehiago dira. 2018aren 
amaieran, 17,2 milioi migratzaile klimatiko zeuden. Migratzaile klimatikoen kopuruak gora 
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egingo du hurrengo urteetan. ACNURen arabera, klima-krisia geldiarazten ez bada, beren etxeak 
utzi eta beste herrialde batera joan beharko duten pertsonak 250 milioitik 1.000 milioi bitarte 
izango dira. Berotze globalak har dezakeen dimentsioaren ondorioz, lurralde asko oso-osorik 
degradatuko dira, estatu batzuk galtzeraino. Beste kasu batzuetan, lurralde batzuk ez dira izango 
bertan bizitzeko modukoak, eta pertsona aberrigabeak utziko ditu73. 

Migrazio behartuak eta normalean oso jendetsuak munduko zenbait lekutan gertatzen dira, 
baina batik bat Hego hemisferioan eta munduko eskualde pobretuetan, eta bereziki gogorrak 
izaten dira Saharaz hegoaldeko Afrikan, Asian eta Latinoamerikako leku batzuetan. Berotze 
globalak behartutako desplazamendu ugari eragiten ditu eskualde pobretuetan, “klimarekiko 
zaurgarriagoak baitira, eta munduko errefuxiatuen %84 hartzen dute” (ACNUR 2019). Horrek 
esan nahi du arrazoi klimatikoengatik migratzen duten pertsonak direla zaurgarrienak, eta 
beren aberritik alde egitean, haien arazo ekonomiko, fisiko, psikologiko eta sozialak areagotu 
egiten direla. 

InspirAction GKEak egindako azterketa baten arabera74, emakume askorentzat migrazio 
klimatikoak dira bizirik irauteko modu bakarra Nikaraguan, Hondurasen, Guatemalan eta El 
Salvadorren (Erdialdeko Amerikako Korridore Lehorreko eragin handieneko eremuak); izan ere, 
leku horietan lehorteak eta euri-erauntsiak gero eta luzeagoak dira, eta laborantzak suntsitzen 
dituzte75.

CEARek dioen moduan, “ikuspegi ilun hori kontuan hartuta, ingurumen-
migratzaileak gai garrantzitsu bihurtu beharko lirateke nazioarteko agenda politiko 
eta humanitarioan”76. Nazioarteko lankidetza eraginkorra koordinatu beharra eta 
aurreikuspen- eta prebentzio-politikak aplikatzea erraztu beharra funtsezkoa izango da 
ingurumen-migrazioen etorkizunari aurre egiteko.
Modu berean, behar-beharrezkoa da paradigma-aldaketa bat, Ipar globalaren garapen-
ereduaren ordez ingurumen- eta gizarte-justiziako garapen-eredu bat ezartzeko. 

UN Photo/Tim McKulka

https://www.pikaramagazine.com/2019/12/cuerpos-primera-linea-defender-la-tierra/
https://www.pikaramagazine.com/2019/12/cuerpos-primera-linea-defender-la-tierra/
https://www.pikaramagazine.com/2019/12/cuerpos-primera-linea-defender-la-tierra/
https://www.pikaramagazine.com/2019/12/cuerpos-primera-linea-defender-la-tierra/
https://www.pikaramagazine.com/2019/12/cuerpos-primera-linea-defender-la-tierra/


KLIMA-KRISIA: GIZA ESKUBIDEAK MEHATXATUTA //52

77 Knox, John (2017): 
Ingurumeneko giza 
eskubideen defendatzaileak.

78 Global Witness (2019): 
https://www.globalwitness.
org/documents/19767/
Enemigos_del_Estado_
ZjmrXWS.pdf

79 Nazio Batuak: https://
www.ohchr.org/SP/Issues/
SRHRDefenders/Pages/
Challenges.aspx

“Kapitalismoa daukagun bitartean, sistema ez da salbatuko, kapitalismoa bizitzaren, 
ekologiaren, gizakiaren eta emakumeen aurkakoa delako”

Berta Cáceres
Lider indigena, ingurumen- eta gizarte-ekintzailea, 2016an eraila

INGURUMEN-EKINTZAILEAK ETA ESKUBIDEEN URRAKETA

Ingurumen-ekintzaile edo ingurumenarekin lotutako giza eskubideen defendatzaile esaten 
zaie ingurumenarekin lotuta eta haren mende dauden giza eskubideak (osasuna, ura, janaria, 
etxebizitza, etab.) babesten eta sustatzen dituzten pertsonei eta kolektiboei77. 

Besteak beste, baso-soiltzeen, petrolio-erauzketen edo presen proiektu handiek ingurumena 
hondatzen dutenean, komunitateen eta eskualdeen bizitzeko moduak arriskuan jartzen 
dituztenean eta beren giza eskubideak urratzen dituztenean nabarmentzen da haien borroka. 
Komunitateak eta lurra babesteko ahalegin horretan, ingurumen-ekintzaileek indarkeria-maila 
handiei egin behar diete aurre.

Global Witness GKEaren azken txostenaren arabera78, astero, batez beste 3 ingurumen-
ekintzaile erailtzen dituzte munduan. Beste asko mehatxatu edo jazarri egiten dituzte. 

Iturria: Global Witness (2019)

Ingurumen-ekintzaileek jasaten dituzten errepresalien eta giza eskubideen urraketen artean 
hauek daude:

 Erailketa
 Tortura
 Jipoiak 
 Sexu-erasoak
 Mehatxuak familiakoei
 Hiltzeko mehatxuak
 Atxiloketa eta kartzelaratze arbitrarioa
 Jazarpenak
 Errasoak, lapurretak eta baimenik 

gabeko erregistroak
 Kalumniak eta salaketa faltsuak
 Zirkulazio askea mugatzea
 Adierazpen askea murriztea
 Biltzeko eta elkartzeko eskubidea ukatzea
 Bahiketak
 Giza eskubideak babesteko legezko 
eskubidea mugatzen duten legeak 
onartzea

Urraketa horiek giza eskubideak babesten dituzten pertsonen aurka edota haien erakundeen 
aurka egiten dira. Beste batzuetan, presio egiteko, familiakoen aurka egiten dute eraso79. Are 
okerrago izaten da emakumeen kasuan, gainera genero-arrazoiengatik arrisku espezifikoei egin 
behar izaten dietelako aurre; esate baterako, sexu-jazarpenei eta -erasoei.

2018AN ERAILDAKOINGURUMEN-EKINTZAILEAK
2018an, guztira 164 ingurumen-ekintzaileerailzituzten, Global Witness-en arabera

Latinoamerikan

Asian

83

64

14

3

Afrikan

Europan
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80 Global Witness (2019)

81 CARVAJAL, Laura María 
(2016). “Extractivismo 
en América Latina”:  
https://cpalsocial.org/
documentos/355.pdf

82 CARVAJAL, Laura María 
(2016)

83 eta 84 KNOX, John 
(2017).

Global Witness GKEak80 azaldu zuenez: “ekintzaileek aurre egin beharreko egoerak neurtzea 
zaila da zenbait herrialdetan, ez dagoelako prentsa-askatasunik, eta gobernuek edo GKE-ek ez 
dituztelako urraketak sistematikoki monitorizatzen, ez eta dokumentatzen ere”.

Global Witnessi jarraituz, 2018an:
 Lurraren eta ingurumenaren 164 defendatzaile erail zituztela eta beste eraso eta 
kartzelaratze asko izan zirela jakinarazi zen.
 Erailketen erdiak baino gehiago Latinoamerikan egin ziren.
 Meatzaritzaren sektorean daude erailketa gehien; 22018an, 43 pertsona erail zituzten, 
mineralen erauzketak lurrean, bizitzeko moduetan eta ingurumenean dituen ondorio 
suntsigarrien aurka egiteagatik.
 Ur-iturriak babesteko borroka egiten duten ekintzaileen erailketak ugaritu egin dira. 
 164 erailketetatik 40, estatuko segurtasun-indarrekin, sikarioekin, talde kriminalekin eta 
lurjabeekin lotuta daude, eta zigorgabetasun orokorreko testuinguru batean.
 Maila globalean, demanda zibilak kriminalizatu egiten dira ingurumen-ekintzailetzari eta 
lurra izateko eskubidearen defentsari zilegitasuna kentzeko eta ahultzeko. 
 Gobernuek eta enpresek ez diete heltzen erasoen eta indarkeriaren egiturazko arrazoiei.

Hazkunde ekonomiko geraezinaren logikaren arabera, baliabide naturalen eskaria handitu 
egiten da. Horren ondorioz, enpresek eta gobernuek lurraldeak esplotatu, gabetu eta okupatu 
egiten dituzte, behar dituzten baliabideak erauzteko, eta gehienetan, Ipar globalera esportatzeko. 
Okupazioak indar armatuekin, krimen antolatuko taldeekin edo armadekin eta talde 
paramilitarrekin egindako itunen bitartez gauzatzen dira. Beste batzuetan, gabetzea itxurazko 
legezko bideen bitartez egiten da; enpresek legegileengan eragiten dute, lurraldeetan sartu ahal 
izatea erraztu diezaieten, zigorgabetasuna ziurtatuta81.

Beraz, ekintzaileek ondasun komunak desmerkantilizatzearen alde edo herrien nortasun 
kulturalararekin jarraitzearen alde lan egiten dutenean, naturaren esplotazio irrazionalaren 
aurkako ikuspuntu kritikoak azalduz, industria-sektoreek eta gobernu interesatuek indarkeria 
erabiltzen dute haien aurka.

“[…]Industrien aldeko legeriak argi eta garbi daude bideratuta erauzketaren mugak 
zabaltzera, esplotazio-lizentziak malgutzera eta parte hartzeko eskubidea, biltzeko eta 
elkartzeko eskubidea eta protesta baketsurako eskubidea murriztera.”

Laura María Carvajal, 201682

Nazio Batuen txosten baten arabera83, hiru arrazoik larriagotzen dute pertsona defendatzaileen 
zaurgarritasuna:

 Baliabide naturalak erauzteko eta ustiatzeko eskaera etengabea. 

 Eskaera horrek gehien kaltetzen dituen taldeek legezko aitorpenik eta aitorpen politikorik 
ez izatea.

 Instituzioen ahultasunaren eta ustelkeriaren ondorioz zigorgabetasun-kultura bat egotea.

Gainera, ingurumen-ekintzaileak diren pertsonek eta taldeek giza eskubideen beste 
defendatzaile batzuek baino arreta gutxiago jaso dute; besteak beste, ingurumenaren 
hondamendiaren atzean dagoen ikuspegi holistikoa ulertzeko zailtasunengatik eta beste 
eskubide batzuk lehenesten direlako84. 

HALA ERE... 

Azken urteotan, ingurumen-borrokak areagotu egin dira, bai eta baliabide naturalak 
defendatzen dituzten pertsonaia publikoak ere. Klima-krisiak ingurumen-baliabide gehiago 
galtzea dakar eta ingurumen-kontzientzia handitzen laguntzen du. Ostera, ingurumen-
eskubideen defendatzaileen aurkako erasoak eta erailketak hazten ari dira etengabe.
Ezinbestekoa da ingurumen-ekintzaileak babestea; ekintzaileek, hain zuzen, publikoa 
aldarrikatzen dute, ikuspegi komunitarioa hartuta, demokrazia berrorientatzen dute, eta 
ekoizteko, kudeatzeko eta antolatzeko beste modu batzuk proposatzen dituzte.

https://cpalsocial.org/documentos/355.pdf
https://cpalsocial.org/documentos/355.pdf
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Ikusi dugun moduan, azken urteotan, nazioarteko komunitatean indar handiagoz hautematen 
da ezinbestekoa dela munduan zehar hainbat pertsonaren eskubideen erabileran eta 
urraketan klima-krisiak izan dezakeen errealitatea arretaz eta sakon aztertzea. Euskadi 
ez dago errealitate horretatik kanpo, eta erakunde askok –bai nazioarteko solidaritatearen 
esparrukoak, bai ekintzailetza eta militantzia ekologistakoak– kontzientziazio handiagoa 
eskatu dute, eta hainbat jarduera sustatu dituzte, gizarte jasangarri batean bizitzeko aukera 
izan dezagun.

Instituzioetan ere islatu da gai hori. Euskadin lankidetza-gaietan indarrean dagoen 
araudiak –esate baterako, EAEko Garapenerako Lankidetzari buruzko Legeak85– ikuspegi 
garrantzitsuak biltzen ditu bere baitan, aukera ematen baitute ingurumenaren garrantzia, 
nazioarteko akordio klimatikoak eta horiek giza garapenarekin duten lotura planteatzeko. 
Euskal Lankidetzaren IV. Gida Planak gure lan honekin zuzenean lotuta dauden zeharkako bi 
lehentasun biltzen ditu: (iii) giza eskubideen ikuspegia eta (iv) jasangarritasun ekologikoa, eta 
onartzen du garrantzitsua dela “bizitzak erdigunean jartzea, jasangarritasunaren dimentsio 
anitzeko ikuskera batetik”.

Foru Aldundiek eta udalek ere beren Planetan86 ekiten diete klima-krisiari, ingurumen-
jasangarritasunari eta giza eskubideei, eta Eusko Jaurlaritzak baditu giza eskubideen 
defendatzaileak babesteko programak87.

Beraz, dirudienez argi dago garapenerako lankidetza klima-krisiaren aurkako borrokarako 
tresna bat izan daitekeela88. Hala ere, gida hau egitean, egiaztatu dugu oraindik bide 
luzea geratzen zaigula egiteko: elkarte eta erakunde gehienok klima-krisiaren errealitateaz 
arduratzeko interesa eta kezka adierazi badugu ere, oraindik ez dugu bildu ikuspegi hori 
sistematikoki gure lanean.

85 Garapenerako 
lankidetzari buruzko legea: 
https://www.euskadi.eus/
y22-bopv/es/bopv2/
datos/2007/03/0701441a.
pdf

87 Giza eskubideen 
defendatzaileentzako 
programa: https://www.
euskadi.eus/defensores-
y-defensoras-de-los-
derechos-humanos/web01-
s1lehbak/es/

86 Ikusi adibidez: Bizkaiko 
Lankidetzako III. Gida Plana: 
https://www.bizkaia.eus/
home2/archivos/DPTO9/
Temas/Empleo,%20Inclusi 
%C3%B3n%20Social%20 
e%20Igualdad/Cooperaci% 
C3%B3n/III%20Plan%20
Director_BFA-DFB_cas.
pdf?hash=97514c890c3 
ce164bd66e3ea0ed38b1c 
&idioma=CA

88 URIA, Aitana eta 
HERNANDO, Monika 
(2009).

Hausnarketak euskal 
lankidetzatik

UN Photo/Evan Schneider



KLIMA-KRISIA: GIZA ESKUBIDEAK MEHATXATUTA //56

Hala, gida honetan zenbait gai planteatu nahi izan ditugu, gure ustez garrantzitsuak direlako 
hurrengo urteetan aurrerapenak bermatzeko; gai horiei buruz sakon hausnartu dugu, beren 
kasuak gida honetara ekarriz gurekin lanean jardundako erakundeekin, eta orain hemen agertu 
nahi ditugu:

 Lankidetzarako euskal erakundeen artean bada sentsibilitatea eta jarrera ideologikoa 
gure lanean klima-krisiaren errealitateari zeharkakotasunez begiratzeko, baina oraindik 
lan eta hausnarketa gehiago egin behar dugu begirada hori modu metodikoan eta sendo 
integratzeko.

 Aintzat hartzen dugu eskubideetan oinarritutako ikuspegia lagungarri izan daitekeela 
klima-krisiaren esku ikusezina ikusgai bihurtzeko: betebeharrak nork zaindu behar dituzten 
eta eskubideen titularrak nor diren identifikatzeak lagundu egingo digu ingurumen-justizia 
bermatzeko bideei arreta hobea ematen.

 Eskubideen arteko lotura funtsezkoa bihurtu da, berriro ere, klima-krisia ulertzeko; 
Zabalketak Valles Cruceñosen (Bolivia) egindako proiektuak erakusten duen moduan, 
ezinezkoa da klima-krisiaren eraginen eta ura izateko giza eskubidearen eta elikadurarako 
eskubidearen arteko loturari arretarik ez jartzea eta lotura hori ez lantzea.

 Eskubideen esparruaz gain, lagungarria izan daiteke klima-krisiaren aurkako borrokan 
nazioartean adostutako beste tresna batzuk hartzea erreferentziatzat; esate baterako, Parisko 
Akordioa edo Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda. Akordio horiek oso erabilgarriak izan 
daitezke estatuetan eragitean eta haiei kontuak eskatzean, UNESCO Etxearen esperientzian 
ikusi dugun moduan.

 Modu berean, ezinbestekoa da agintariei eta instituzioei kontzientzia handiagoa eskatzea 
politiken kohesioko gaietan: lan honetan zehar ikusi dugunez, klima-krisiak denetariko 
esparruetan du eragina, eta, aldi berean, zenbait programak eta politikak ondorio negatiboak 
sor ditzakete eta klima-aldaketaren errealitatea larriagotu dezakete, eta horrek nahitaez 
eskatzen digu koherentzia normatibo eta programatikoari eusteko gai izatea, lehen baino are 
gehiago.

 Klima-krisiaren eraginak ez dira beti agerikoak. Batzuetan, Anesvadek Afrikan egiten 
dituen lanekin gertatzen den moduan, ez ditugu nahikoa datu klima-krisiaren eraginaren 
bilakaera eta hondamendia neurtzeko, ez eta gure proiektuetako giza garapeneko eta 
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osasuneko adierazleetan zer-nolako eragina duen neurtzeko ere. Bestetik, sarritan ez da erraza 
ekintza batzuen ondorio dramatikoak klima-krisiarekin lotzea; esate baterako, Chiquitaniako 
(Bolivia) suteak.

 Hala, gure jarduera-esparrurako interesgarria izango litzateke ikustea proposamen 
zehatzetan eta proiektutan ikuspegi hori argi eta garbi integratzen hasi direla, eta, hala, 
hausnarketarako gune eta ezagutza berriak sortzen direla; hartara, ikuspegi hori argi eta 
garbi integratzen hasi diren proposamen zehatzak eta proiektuak gureganatuko genituzke, 
ezagutzak jasotzeko eta gure ingurunean ideiak sorrarazteko.

 Tokian bertan egiten ditugun lankidetza-lanetan, arretaz erreparatu behar dugu zein 
diren klima-krisiak lurraldean izandako inpaktuaren espezifikotasunak; eta Ipar globalaren 
gizarte-eraldaketaren esparruan egiten dugun lanean, berriz, ezinbestekoa da guk sortzen 
dugun inpaktuaren errealitatea eta gure betebeharrak egoeraren larritasunarekin lotzea, zor 
ekologikoaren ikuspegia barnean hartuta.

 Horren aurrean, eta egiten ditugun hurbilketa horiek bermatzeko sarritan ikerketarik 
eta landa-lanik egiten ez den arren, ikusi dugu praktikan giza eskubideen urraketen 
larritasuna nabaria dela: ingurumen-demokraziaren aldeko borrokak pertsona askoren 
eskubideak deuseztatzen ditu, zenbait kasutan ikusi dugun moduan; esaterako Tradenerrek 
planteatutakoetan. Hala, bizitzeko eskubidea, adierazpen-askatasunerako eskubidea eta 
elkartzeko eskubidea jazarrita daude munduan zehar. 

 Gure ekintzen bidez aldarrikatu behar dugu ezinbestekoa dela gure proiektuen erdigunean 
bizitza jartzea, eta zaintza-lanaren balioa handitu behar dugula, gure burua izaki zaurgarritzat 
eta interdependentetzat hartu, eta ingurumen-beharrak integratu. Aurreko orrialdeetan ikusi 
den moduan, oraindik ikuspegi integralago bat behar dugu, eta gure programek eta lanek 
zalantzan jarri behar dute sistema neoliberal globalizatuaren errealitatea, identifikatutako 
ondorio horiek sortzen dituena89.

 Errealitate horiek guztiak gure ingurunera ekartzea guztion lana da: garapenerako 
lankidetzako elkarteen eta mugimendu ekologistaren artean sinergiak bilatzea ffuntsezkoa 
izango da ahaleginak batzeko. UNESCO Etxea, Zabalketa, Anesvad, Tradener eta beste 
erakunde askok abian jarritako ekimenek gizartera iritsi behar dute, eta bermatu behar 
dute ari dela ikuspegi kritiko bat sortzen eta ari dela eskatzen gizarte-erantzukizuna, klima-
krisiarekin nahiz guztion eskubideak defendatzearekin lotutako gaietan.

 Modu berean, gizarte eskubideei eta klima-krisiari buruz adierazten ari garen errealitate 
horiek guztiak hobeto ikusaraztea eta zeharkakotasunean sakontzea bermatzeko, zabalik izan 
behar ditugu zenbait dimentsiori ekiteko aukera bermatuko diguten lan-moduak, hala nola:

• Ikerketa: ikerketa egin behar dugu, proposatutako binomioaren interakzioaren azterketa 
eta adibide gehiago izateko.

89 URIA, Aitana eta 
HERNANDO, Monika 
(2009).
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• Lankidetza: Hego globalean tokian bertan egiten ditugun proiektuetan, giza eskubideen 
urraketei eta klima-krisiek sortutako aldaketen eraginari erreparatzeko begirada 
artikulatzen dugula sustatu behar dugu.

• Gizarte-eraldaketarako hezkuntza: ohiturak, erabilerak eta kontsumoa aldatu beharra 
nabarmenduko duten ekintzak behar ditugu Ipar globalean.

• Eragitea: agintarien aurrean lan egin behar dugu, nazioartean nahiz tokiko mailan, klase 
politikoa eta erabakiak hartzen dituzten pertsonak gehiago kontzientziatzea sustatuz.

UN Photo/Martine Perret

 Azkenik, gogorarazi behar da klima-krisiaren aurkako borrokan dena ez dela baliozkoa, 
batez ere pobrezia areagotzen badu, eta pobreziaren aurkako borrokan dena ez dela baliozkoa, 
batez ere klima-krisia areagotzen badu90. Horren haritik, agian gure elkarteetako zenbait 
dinamika eta jardunbide aldatu beharko ditugu, eta, gida honetan parte hartu duten elkarte 
batzuek adierazi duten moduan, sendotasun handiagoz planteatu beharko dugu ikuskera 
jakin batzuk behar ditugula, gure jardunbideek eredu jasanezinen eta ez-bidezkoen aurkako 
borrokari ekiten diotela bermatzeko91.

Gida honek ekarpen bat egin nahi du; gai horiei heldu beharra dagoela erakutsi nahi du, eta 
hurrengo urteetan hainbat azterketak, programak, proiektuk eta politikak ildo horretan bide bat 
erakuts dezatela sustatu. 

90 PARDO, M. eta 
RODRÍGUEZ, M. (2010). 
Klima-aldaketa eta 
pobreziaren aurkako 
borroka. Madril: Siglo XXI-
Fundación Carolina.

91 URIA, Aitana eta 
HERNANDO, Monika 
(2009).
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