
Krisi demografikoa dago? Askok uste dute baietz. Zehazki, populazio hazkundea
krisi globalaren (energetikoa, ekologikoa, klimarena...) osagai garrantzitsutzat

daukate; giza populazioa egonkortzea –eta murrizten haztea– krisi global horri aurre
egiteko urratsetako bat da, beraz, hala uste dutenentzat. Bada ere, ekologismoaren
barruan, arazoaren “alderdi demografikoari” garrantzia kentzen dionik. Ingurumena
hondatzearen eta baliabideak xahutzearen zergatia ez da pertsona kopurua, pertsona
horien oso gutxiengo txikiaren jarduna baizik. Hala uste du, esaterako, LARRUN
honen azken orrialdeetan elkarrizketatu dugun Iñaki Sainz Moncalvillo
desazkundearen aldeko militanteak; populazioak mugaren bat izan behar duela
onartuta ere, ondasunak behar bezala banatuz gero gaudenontzat eta are
gehiagorentzat lekua badela aldarrikatzen du Sainzek. Haren hitzen aurretik, Manuel
Casal Lodeiroren artikulua aurkituko duzue. Oso bestelako ikuspegia du
Casalek: azken mendeko populazio eztanda erregai fosilen
eskuragarritasunarekin lotzen du zuzenean; ondorioz, erregai horiek
agortzean biztanleriak behera egingo duela iragartzen du. Oso behera. 

2

190. zenb. 2014ko iraila

Gainezka egitear al gaude?

� Egilea: Unai Brea

LARRUN pentsamendu aldizkaria ARGIArekin batera banatzen da. Zuzendaria: Estitxu Eizagirre Kerejeta. Jabea: Komunikazio 
Biziagoa S.A.L. Helbidea: Zirkuitu ibilbidea, 15. pabiloia 20160 Lasarte-Oria Posta elektronikoa: larrun@argia.com Telefonoa:
(00 34) 943 37 15 45. Inprimategia: Antza Komunikazio Grafikoa (ARGIAren 2.430. zenbakiarekin banatua, 2014ko irailaren 28an).

Azala: Garbine Ubeda Goikoetxea · Maketazioa: Antza Komunikazio Grafikoa

Lerro hauek idazten ari den bitartean, www.worl-
dometers.info webguneko datuei begira ari da
kazetaria. Lehenbizikoa munduko giza populazioa
da; zifra ikaragarri azkar aldatuz doa, goranzko
joera geldiezinean. 7.261.522.000 pertsona inguru
gaudela dio webguneak, gehiago noski zuk hau ira-
kurri orduko. 7.000 milioiko kopuru sinbolikora
iristear, 2011n, NBEk iragarri zuen 10.000 milioira
iritsiko ginela 2100ean. 2013an, berriz, aurreikus-

penetan gora egin du nazioarteko erakundeak,
“ugalkortasuna uste baino handiagoa dela” ohartu
baita: gizakiak 9.600 milioi izango omen dira
2050ean, eta hazkunde handiena garatu gabeko eta
garatze bidean dauden eskualdeetan emango da. 

Jende gehiegi? Iritzi desberdinak daude. Iñigo
Antepara Desazkundea kolektiboko kideak uste
du ingurumen inpaktua neurtzeko ez dela ego-



kiena biztanle kopurua besterik gabe bere horre-
tan hartzea, pertsona bakoitzaren inpaktua ez
baita berdina. Stephen Pacalak, Princeton Envi-
ronmental Instituteko ikerlariak, hitzaldi ospetsu
batean esan zuenez, “munduko 3.000 milioi per-
tsona pobreenek emititzen duten berotegi-efek-
tuko gas kopurua hutsaren hurrengoa da”. Bide
horretatik doaz, halaber, Simon Butler eta Ian
Angus, Too many people? (Pertsona gehiegi?)
liburuaren egileak. Grist.org webgunean argitara-
tutako artikulu batean adierazi zutenez, “talde
populazionistek 7.000 milioiko kopuruari ema-
ten diote arreta, baina ingurumena suntsitzearen
erantzuleak biztanleriaren %1 baino ez da”. Mul-
tinazional handien jabeak, funtsean.

Batler eta Angusen argudioei erantzuna eman
zien, idatzizko ika-mika bizi baten testuinguruan,
John Andrews idazle eta politikariak. Funtsean,
hark zioen multinazionalek ez luketela hainbeste-
ko suntsipena eragingo kontsumitzaile kopurua
hain handia ez balitz. Andrewsen ustez, klima
aldaketa eragiten duten faktore zerrendako lehe-
na izan beharko litzateke gainpopulazioa. 

Lehen aipatutako artikuluan, Simon Butlerrek
eta Ian Angusek honakoa diote: “Jende gehiegi
leloari kritika egiten diogunok sarritan entzun
behar izaten dugu hazkundearen mugak ukatzen
ditugula. Gure kasuan, ez da egia. Guk dioguna
hauxe da: mundu ekologikoki eta sozialki justu
batean, non familia handiak ez diren behar eko-
nomiko bat, populazioa egonkortu egingo da”.

Iritzi berekoa da Laurie Mazur populazio
gaietan aditua. Euskarara Emakumeen eskubi-
deak dira giltza populazio hazkundea moteltze-
ko itzul genezakeen artikuluan, Mazurrek dio:
“Ez dut uste giza populazioaren neurri ideal bat
dagoenik: berdintasuna zabaltzeak eta baliabi-
deen erabilera efizienteagoak planetaren karga
gaitasuna handituko dute. Edozein kasutan,
8.000 milioiko zifrak jasangarriago dirudi 16.000
milioikoa baino. Zorionez, badakigu nola motel-
du populazio hazkundea: pertsona guztiei guraso
izateari buruz hautua egiteko benetako aukera
emanez. Emakumeen oinarrizko eskubideak
errespetatzen diren lekuetan, familia txikiagoak
(eta osasuntsuagoak) dira gauzarik usuena”. 
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Gainpopulazioa / Erreportajea

Jendetza Hong Kongeko kale batean. Munduko populazioaren erdia baino gehiago Asian bizi da.

H
A

M
E

D
O

G
-C

C
 B

Y
SA


