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tzen dute gure kontsumismoa pla-
neta txirotasunean eta zaborretan
itotzen ari dela. Etxeetako hondaki-
nentzako errauste planten kontrako
mundu mailako koordinadoraren
(GAIA ingelesezko sigletan) sor-
tzailea izan da, beste erakunde asko-
tan parte hartzeaz gain.

The Story of Cap and Trade bideoa
babestu dute Climate Justice Now eta
Durban Group for Climate Justice era-
kundeek. Ingelesezko Climate Justi-
ce euskaraz ipini genezake “Kli-
mazko justizia” edo “klima mailako
justizia”. Bideoan Annie Leonardek
karbonoaren burtsa era oso didakti-
koan esplikatzen du, ondoan azal-
tzen zaizkion marrazki bizidunek
lagunduta, dohainik eta libre eskain-
tzen da sarean.

Gauza da itxura batean munduko
agintariek klimaren aldaketa kon-
trolatzeko urratsak ematen dituzte-
la. Arnasa lasai hartu ote beharko
genuke? “Itxaron pittin bat”, dio
Leonardek. “Zer pentsatu dute egi-
tea arazoa konpontzeko? Nik azter-
tu dut eta, egia esan, ez dut haien
erabakietan soluzioa deitzeko
modukorik aurkitu. Aitzitik, solu-
ziotzat aurkeztu duten gas-isurien
salerosketa edo karbono burtsa
sekulako arazoa da gaur egun”.

Balizko soluzio horren egileak
aurkeztuko dizkigu Leonardek:
Enron bezalako korporazioetako

THE STORY OF CAP & TRADE
bideoa euskaratzea merezi luke.
Ingelesezko Cap and Trade gaztela-
niaz, katalanez eta italiarrez “isur-
tzeko eskubideen salerosketa” itzul-
tzen dute, baina agian zehatzagoa
da frantsesezko egokitzapena: Bour-
se du carbone, karbonoaren burtsa
alegia. Besteren artean horretaz ere
hitz egin dute egunotan Kopenha-
gen, kimaren aldaketaren gailu-
rrean.

Gizakiok funtsean industria eta
garraioengatik atmosferara isurtzen
dugun CO2 gas kopuru demasa
nola murriztu eztabaidatzean, mun-
duko politikari nagusiak ia aho
batez datoz bat tresna nagusia kar-
bonoa isurtzeko eskubideen sale-
rosketan datzala. Neoliberalismoa-
ren garaiotan, hortik aurrerako
arautzeak gaizki ikusita daude.

Aldiz, gero eta ugariagoak dira
Cap and Trade hori okerreko bidea
dela diotenak. Hauen artetik The
Story of Cap and Trade bideoak dago-
eneko arrakasta handia lortu du
gaiaz zertxobait jakitea nahi lukete-
nen artean.

Lehendik The story of stuff (Gauzen
kontakizuna, esan genezake euska-
raz) bezalako bideoak egin dituen
Annie Leonard da oraingoaren
zuzendari eta aurkezlea ere. Leo-
nard (Seattle, 1964) jasangarritasu-
nean aditua da, eta haren lanek sala-

buruak, Goldman Sachs bezalako
bankuetakoak. Orain arteko burbui-
latzarrak eragin dituztenak, hain
zuzen. Haien ofizioa ez da arazoak
konpontzea, merkatu berriak aurki-
tzea baizik. Behin merkatua sortu
dutenean, haiek alde egiten dute
dirua hartuta eta ondoren burbuila
lehertu egiten da.

Karbono isurien salerosketaren
inguruan hiru bilioi dolar mugitzea
espero dute. Hura lehertutakoan,
zer? Azken burbuila erraldoiak
baino handiagoak egingo duela zart.

Kontrolik gabeko negozioa
Zientzialarien ustez klima aldaketa
hondamendirainokoa gerta ez dadin
atmosferako karbonoa milioiko 350
zati izatera mugatu behar da. AEBei
dagokionez, horrek ekarriko luke
karbono isuriak %80 murriztea
2050rako. Eta nola erdietsi gaurko
karbonoaren %20 baizik ez isurtzea
antzinako baserrietako bizimodura
itzuli gabe?

Horri erantzuteko sortu ziren kar-
bonoa isurtzeko baimenak eta hauen
salerosketa. Teorian estatuek urtetik
urtera kutsadura kopuru txikiagoak
baimendu behar dituzte. Energia
kontsumoan eraginkorra izatea lortu
duenak bere baimenak saldu ahal
izango dizkio kutsatzen jarraitu
beharra daukanari, eta honek ordai-
netan pagatu beharreko diruak balio

Karbono isurien
salerosketa bideoz

labur esplikatua 
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Nola lor daiteke CO2 isurketak gutxitzea XXI. mende
bukaerarako klima aldaketaren ondorioak ahalik eta gehien

murrizteko? Karbono isurien salerosketa bidez, diote
ekonomialari eta politikari neoliberalek. Aldiz, beste askok

uste du hori berdin segitzeko mozorroa baino ez dela.

Indonesiarena den Sumatra uhartean
egindako argazki hau Greenpeace
mugimenduak erakusten du bere
webgunean. Sumatrako Kampar
penintsulan klimaren aldeko kanpalekua
antolatu dute joan den urri-azaroan bertako
herritarrek hirietatik etorritako militanteen
laguntzaz. Kampar oihan tropikal ederren
jabe zen, harik eta gobernuaren
babesarekin multinazional bat hasi zen arte
basoa eraisten, zurarik baliotsuenak
esportatu eta luberrietan oliotarako
palmondoak landatzeko. Gisa honetako
operazioak –milioika zuhaitz berri landatzea
ekonomia berdetzat saltzea ez da zaila,
aurretik milioika urteko ekosistema hondatu
dela ezkutatuz– baimentzen dira gaur egun
indarrean dagoen karbono isurien
salerosketaren eskeman.
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salerosketa horretan egiazko dirua
mugitzen da, asko gainera, baina ez
da hain garbi zenbat karbono mugi-
tzen den. Bestalde, zer da konpen-
tsazio edo ordaina eta zer ez?

Hona adibide bat, Indonesian ger-
tatua eta ingurumenaren aldeko mili-
tanteen artean zalaparta handia era-
gin zuena. Sinar Mas korporazioak
Indonesiako oihan berezkoak eraitsi
zituen, sekulako kalte ekologiko eta
kulturazkoak eraginez. Handik laste-
rrera, suntsitutako zelai zabalotan
oliotarako palmondoak landatu
zituen. Zertan zetzan negozioa?
Beste enpresa batekin kutsadura
eskubideen trukean irabazitakoa.

Ez al da egiazko soluziorik? Cli-
mate Justicek honakoak aipatzen
ditu: erregai fosilak lurpean uztea,
herritarrek kontrola dezatela gehie-
gizko produkzioa, elikaduraren
ekoizpena berriro lekuan finkatzea,
gehiegizko kontsumoa murriztea
herrialde aberatsetan, herrialde txi-
roekiko zor ekologiko eta klimaz-
koa aitortzea... Baina honetan sar-
tzen da hirugarren deabrua, Annie
Leonardentzat: jendearen oharka-
betzea da. Despistea. “Cap and Trade
bezalakoekin herritarrek uste dute
dena ondo pasako dela eta haiek
aski dutela kotxearen erabiltzea
mugatzea edo bonbillak aldatzea eta
gainerakoa agintariek konponduko
dutela. (...) Isurien salerosketaren
helburu nagusia da jarrai dezala
business as usual delakoak, betiko
moduko negozioak”.

Lerrook gidoitzat hartu eta The
Story of Cap & Trade bideoa ikusten
duenari ez zaio damutuko. n

dute... eta korporazio handiek sake-
lak bete dituzte. Leonarden ustez,
oso bestela enplegatu behar ziren
herritarren dirutza horiek: energia
iturri berdeetan oinarritutako eko-
nomia garatzen, herritarrei lagun-
tzen erregaien prezio altuagoak
pagatzen trantsiziozko urteotan eta
klimaren aldaketagatik herrialde txi-
roek jasaten dituzten ondorioak
goxatzen.

Bigarren deabrua konpentsazio
deitua da. Enpresa batek karbono
isuria gutxitzen badu, “soberan”
duen baimena saldu diezaioke
gehiago kutsatu nahi edo behar
duen beste bati. Arazoa da egune-
roko martxan oso zaila dela sale-
rosketa hori kontrolatzea. Hori bai,

beharko luke enpresa energiatan efi-
zienteagoak sendotzeko.

Ideia horren bertsio bat Europan
martxan jarrita dago dagoenekoz,
baina asko dira frakasoa baizik
eman ez dutela diotenak. Tartean,
Cap and Trade sistema beste testuin-
guru batean duela 50 urte asmatu
zuten John Dales eta Thomas Croc-
ker zientzilariak.

Deabrua detaileetan ezkutatzen
omen da, hizki ttipien artean. Siste-
ma honen lehen deabrua Freee per-
mits deitzen da, dohaineko baime-
nak. Askok deitzen diete Cap and
Giveaway, oparizko kuota. Europan,
gaurko sistemak horiek dauzkala
medio, urteotan behera egiteko
partez karbono isuriek gora egin
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