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Haserre dauden lehenak inguruetako
bizilagunak dira. Heathrow zabaltzeko,
adibidez, 700 etxebizitza eraitsi nahi
dira, 3.000 pertsona lekuz aldatu, 15.000
etxe gehiagok gainean izango dituzte
etengabe hegazkinak... Txikizioaz gain,
zarata da bizilagunen kexu eta kezka itu-
rria, zarata bera eta zaratak eragindako
biziezina eta gaixotasunak. Lekuko
herritarroi gehitu zaizkie klimaren alda-
ketaren kontrako militanteak, eta hauek
eman diote gorputza mugimenduari.
Antolaketaz gain, argudioetan: Gober-
nuak beroketa globalaz kezkatuta dago-
ela dion arren, aldi berean aireportuen
hedatzea sustatzen du.

2003an The Future of Air Transport
dosierra onartu zuen Londresek,
Heathrow, Stansted, Newcastle, Bristol
eta beste hainbat hiritako aireportuen
handitzea aurrikusiz eta industria honi
lehentasuna emanez. Erabakiok deuse-
tan utzi dituzte burrunbagatiko kexuak
eta ingurumenean eragiten diren txiki-
zioekiko protestak.

Aireportuen handitzearen aldekoek
diote hegazkinek Britainia Handiko gas
isurien %6-7a baino ez dutela sortzen.
Baina horiei erantzuten zaie kopuruok
ziztu bizian ari direla handitzen, urteo-
tako hazkundeari eusten bazaio
2050ean hegazkinek jango dutela erre-
suma osoak klimaren aldaketa eragozte-
ko edukiko duen karbono aurrekontu
osoaren erdia, eta gainera hegazkinen
kutsadurak �atmosferan oso goian isur-

GARAIRIK ONENA ETA TXARRENA DA
aldi berean klimaren aldaketaren ingu-
ruko ekintzaile izateko. Gaiak sekula
baino indar handiagoa du, baina klima-
ren aldaketaren kontrako ekintza politi-
koa errenka doa zientziaren atzetik, eta
zientziak apenas jarraitzen dion pausoa
klimari gertatzen zaionari. Inertzia hau
ezin nabarmenago ikus daiteke gober-
nuen eta hegan egin nahi duen publiko-
aren jarreretan�.

David Matthews-ek hitzokin hasi du
Flight fight (euskaraz �Hegaldien kontra-
ko borrokan� ipini dezakeguna) titulatu
duen artikulua, Britainia Handiko giro
ezkertiarretan eragina duen Red Pepper
hilabetekarian. Iazko abuztuan telebis-
tek erakutsi zizkiguten Heathrowko
aireportu inguruetan militanteen eta
polizien arteko gatazken eta elkarbizitza
korapilatsuaren irudiak, eta geroztik
hango berririk ez da azaldu. Baina aire-
portuaren zabaltzearen inguruko kalapi-
tak bero dirau, eta hain justu egunotan
bukatua da pista berria egin ala ez era-
bakitzeko prozesuan jende aurreko
agertze eta iritzi emate prozesua.

Gaur Londresko Heathrowen
473.000 hegaldi mugitzen dira urtean,
eta plan berriekin kopuru horrek
720.000raino igo behar luke. Horretara-
ko, azpiegitura gehiago eraiki nahi dituz-
te. Berdin Britainia Handiko beste leku
askotan. Baina aireportu inguruetan eza-
rri nahi diren aldaketen tamainakoak dira
ere hilabeteotan zabaldu diren protestak.

tzen delako� lur azalean sortutakoaren
halako bi edo lau hondatzen duela
klima. Hala ere, argudio hauek guztiek
ez dute samurtu Londresgo Gobernua-
ren erabakia.

Honen aurka, Airport Watch (Aire-
portuen Behatokia) erakundeak biltzen
ditu 2000 urtetik azpiegitura erraldoi
horien kontrako mugimenduak. Hor
daude Friends of the Earth edo Green-
peace bezalako talde ekologistak, Cam-
paign to Protect Rural England eta
National Trust kontserbazio erakun-
deak, bizi basatiaren defentsarakoak,
lekuko jendeek zarataren kontra antola-
tutako taldeak, eta zuzeneko ekintzetan
oinarritzen direnak, hala nola Plane
Stupid edo Rising Tide.

Auzotarrak eta zuzeneko ekintza
�Kezka desberdinetatik abiatutako
taldeen arteko elkarlanak arrakasta
handiak ekarri ditu �idatzi du David
Matthewsek�  horrela elkarrekin
deuseztatu ahal izan dituztelako kide
bakoitzaren kontra haizatu diren kri-
tikak�. Iazko abuztuan Camp for Cli-
mate Action kanpalekua antolatu
zuten Heathrow inguruan, eta haren
irudiak zabaldu ziren mundura.
Hasieran agintariek debekatzea pen-
tsatu zuten, antolatzaileak erradikal
koadrila bailitzan geldiaraziz, baina
Airport Watch-en babesean halako
herritar talde anitza hurbildu zenez,
ez zuten baimentzea beste biderik
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Heathrow berriaren
kontrako ekintzen

irakaspenak

Net Hurbil
PELLO ZUBIRIA

Britainia Handian asteotan Heathrow-ko aireportuaren
handitzeaz eztabaidatzen da. Gobernuak baimendu nahi duen

hirugarrengo pistaren kontra ari dira saiatzen batetik
kaltetutako inguruko bizilagunak eta bestetik klimaren

aldaketaz kezkatuta dauden ekologistak. 

�Fotdmike� sinatzen duenak Interneten
lagatako argazki honetan, 2007an Londres
inguruetan Heathrow aireportua zabaltzearen
kontra burututako ekitaldietako bat ikus
daiteke. Inguruko herri txikietako auzotarrek
eta militante ekologistek daramaten pankartan
irakur daiteke: �Ez dugu beste armarik... ondo
bermatutako zientzia besterik�. Horrela
erantzun zieten poliziak kanpalekuaren
inguruan ezarri zuen kontrol itogarriari eta
komunikabide batzuek sortutako alarmari. Iazko
abuztuko ekintza �The Camp for Climate Action
2007� izendatu zuten eta dagoeneko
prestatzen ari dira 2008koa. Ingalaterran
barrena prestaketa eta eztabaidazko bilkura
asko burutzen dituzte, zuzeneko ekintza
taktikak erakutsiz. Hegaldien eta
hegazkingintzaren kontrako mugimenduak
bizkortzen ari dira Britainia Handia osoan.
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Molde honetako ekintzetara bihur-

tu diren asko legeak xuxen betez egin-
dako urratsek deus ekarri ez dutelako
egin dute. Inguruko biztanleak saiatu
dira udal agintarien bidez kalteak
gutxitzen edo deusezten, baina oro-
ren buru ohartu dira holako proiektu
erraldoiak Londrestik datozela zuze-
nean erabakita, askotan kakotx bat
ere aldatzeko modurik gabe. �Halako
indarra dauka estatuak darabilen
makinatzarrak, ezen eta lekuko politi-
kariak ere maiz ez baitira Gobernua
bera baino samurragoak herritarren
kexuei arreta jartzeko�.

Hori gutxi balitz, hainbeste diru
jokatzen den proiektuetan beti dute
aireportuak diren enpresa erraldoiek
hautetsiak erosteko nahikoa diru, eta
beste batzuetan hautetsiek eduki ditza-
kete obra horietan interesak, saltzeko
lurrak bezala mantentzeko lanpostuak.

Dena dela, Aireportuen Behatokiko
erakundeak baliatzen ari dira Gober-
nuak proiektua jendaurrean erakusteko
daukan epea, horretan ahalik eta herri-
tar gehien mobilizatzeko.

Gobernuak �amaitu du Matthewsek
Europakoez ere ari dela�  egon daitez-
ke abiazioaren eta hegazkin industria-
ren beroaldia gelditzeko gogo gutxire-
kin, baina boterea eskuetan daukate.
Aurkako kanpainan ari direnek arra-
kasta izango dute uztartzen badituzte
oinarri zabaleko eta lekuko jendeen
oposizioa batetik, eta bestetik, klima-
ren aldaketaren kontra dei egiteko
zuzeneko ekintza onargarriak eta irudi-
mentsuak egiten dituztenak�. n

http://www.argia.com/nethurbil.php 
helbidean, gai honi buruzko informazio
gehiago eta Interneteko loturak.

aldetik, komunikabide nagusiek sarritan
ekintza deigarriotan zentratu eta sus-
traian dagoen eskaria ezkutatzea lortzen
dute. Alderantziz berdin, zuzeneko
ekintza batek batzuentzako ia beti sako-
neko gaietatik arreta desbideratzea
dakar, eta aldiz besteentzako ekintzaile
multzo txiki batek aukera gehiago ditu
holako akzio batekin prentsaren begira-
da erakarri eta mezua pasarazteko.

Militante batek kazetariari esan dion
moduan: �Zuzeneko ekintzak ateak
zabaltzen ditu, presioa handitzen, foko-
ak erakartzen. Bultzada agresiboa baino
gehiago da; parte hartzaileei indarra
damaie. Adorez eta berotuta egiten dute
aurrera, entzun egin beharko dietela eta
beraiei eragiten dieten gauzen kontra
eragiteko eskubidea dutela. Behin das-
tatu baduzu, berriro egin nahiko duzu�.

aurkitu, ahalik eta oztopo gehien
jarrita, prefosta.

Azpiegitura erraldoion kontrako
mugimenduetan kaltetutako lekuan
lekuko jendeek gero eta garrantzia han-
diagoa dute. Jende horiek beren herritar
eskubideak zintzo erabili dituzte,
kexuak aurkeztu, iradokizunak, propo-
samenak... eta ezertan kasurik ez diete
egin agintariek. Militante eta erakunde
ondo antolatuekin elkarlanean hasi dira
orduan. Denborak erakutsiko du norai-
no hel daitezkeen denak elkarrekin, eta
zenbat denbora behar duten agintariek
beren artean zatiketak eragiteko.

Eztabaidetako bat beti zuzeneko
ekintzen inguruan egon da eta hala ego-
nen ere. Gainerako protestek deusetara-
ko balio ez dutela ikusitakoan, harrera
oso ona edukitzen dute. Baina beste
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