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Adierazi duzue ados zaudetela frac-
kingari buruzko legean jasotako
babes neurriekin, baina hala ere abs-
tenitu zineten.
Uste baikenuen aukera historikoa
galdu dugula legea are hobeto osa-
tzeko, onartu diren hiru neurri
murriztaileei guk proposatutako
bost eta zortzi urte bitarteko mora-
toria ezarriz. Abiapuntua zen esta-
tuan izandako aurrekariak (Nafa-
rroa, Kantabria, Errioxa...)
erabateko debekuzkoak direla, eta
Madrilek, Konstituzio Auzitegiaren
bitartez, denak baliogabetu dituela.
Fracking Ez plataformak zekarren
proposamena ere halakoa zen, eta
beraz bagenuen pertzepzioa hori ez
zela egokiena. Ondo aztertu behar
genuen frackingaren aurrean zer
neurri har zitekeen. Eta uste genuen
babesa handiagoa izango zela onar-
tutakoari gure moratoria erantsiz,
juridikoki segurtasun-eza handitu
arren.   

Zer ekarriko zukeen moratoriak?
Lehenik eta behin, Jaurlaritza
behartzea. Gero ikusiko zen –eta
ikusiko da, onartu denarekin ere–
estatua etorriko ote zen esatera lege
honek EAEko eskumenen esparrua
gainditzen zuela. Hori ez gertatze-
ko, moratoria proposamena beste

neurri batekin osatzen zen: estatuak
ere parte hartuko lukeen batzorde
zientifiko bat eratzea.

Zergatik ekar zezakeen segurtasun-
ez juridikoa moratoriak?
Lur azpian dagoen guztia estatuarena
da. Hari dagokio, eta ez beste inori,
horri buruzko legedia egitea [horre-
gatik baliogabetu dira hainbat erkide-
gok emandako lege debekatzaileak].
Estatuak debekutzat har zezakeen
moratoria, eta horretan oinarrituta
gure legea baliogabetu; hain zuzen
hori saihesteko esan dugu moratoria
epe jakin baterako izan behar zela,
eta estatuarekin lankidetzan.

Leporatu egin zaizue moratoria pro-
posamena denbora irabazteko saia-
kera besterik ez zela. 
Bai, eta hauteskunde garaia zetorrela-
ko eztabaida moteldu eta legearen

onarpena ahal beste atzeratu nahi
izan dugula. Gure asmoa zorrotz
jokatzea besterik ez da izan. Denbora
irabaztea? Bada, bai. Kontua hartu
behar da abiapuntua zein  den: EAEk
sekulako dependentzia energetikoa
du, %93 ingurukoa, eta ia baliabide-
rik ez. Ezin da aterik itxi. Frackingak
orain ez dauka batere itxura onik,
baina ikus dezagun nola eboluziona-
tuko duen teknikak. Eta zentzu
horretan, hobe da energia-baliabi-
deen kontrola esku publikoetan ego-
tea enpresa pribatuenetan baino.
Leporatu egin zaigu, baita ere, EAJk
alderdi modura moratoria baten
beharra argi ikusten bazuen nahikoa
zela Jaurlaritzak frackinga ez susta-
tzea. Baina hala jokatuko bagenu
beti, hemen ez legoke legerik ezerta-
rako, eta denok gidatuko genuke
gida-baimenik gabe, esaterako. Zer-
tarako onartu dugu Etxebizitza
Legea, gobernuak bere kasa har badi-
tzake neurriak? Jaurlaritza legez
behartu behar da, babesa ondo ber-
matzeko. 

Debekurik ezin ezarrita, kontua da
onartutako legeak eragotzi egiten
duela frackinga. Plataforma ere pozik
agertu da.
Guk ere onartu dugu legea aurrera-
pausoa dela, gizartea babestuago

EAEn haustura hidraulikoa eragozten duen legea onartu zuen Eusko Legebiltzarrak
ekainaren 30ean. Parlamentuko alderdiak iazko irailean Fracking Ez plataformak 103.000
sinaduraren babesarekin aurkeztutako Herri Ekimen Legegiletik abiatu dira legea ontzeko,

baina jatorrizko debeku esplizitua ez da ageri onartutako testuan, bai ordea frackingari traba
asko jartzen dion neurri sorta. Javi Carro legebiltzarkide arabarra izan da EAJren ordezkaria

legea landu duen ponentzian. Jeltzaleak abstenitu egin ziren bozketan.
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“Ezin da aterik itxi.
Frackingak orain ez
dauka batere itxura
onik, baina ikus
dezagun nola
eboluzionatuko duen
teknikak”
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«Alderdiok Jaurlaritzari esan
dioguna argia da: gelditu frackinga»
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dago orain; horregatik abstenitu
gara. Nik uste dut legea zer den
haren izenak definitzen duela ezin
hobeto: hidrokarburo ez-konben-
tzionalak erauzteko prozesuan eta
frackingean ingurumena babesteko
neurri osagarrien legea. Jatorrizko
Herri Ekimen Legegileak zekarren
izenburu bera da, eta Fracking Ez
plataformak horretan bete-betean
asmatu zuelakoan nago. Beste kontu
bat da jatorrizko artikuluekin legeak
oso bide laburra egingo zukeela,
beste erkidegoetan ikusi denez.
Aldiz, lege hau EAEn ere badauzka-
gun eskuduntzen eremuaren barru-
koa da. Ikusi beharko da, hala ere,
estatuak nola erreakzionatuko duen. 

Demagun zuen proposamena onar-
tua izan dela, eta bost edo zortzi urte-
ko moratoria agortuta gaia aztertu
duen zientzialari batzordeak –ikusi
beharko litzateke nortzuk osatuko
luketen– dioela hidrokarburo ez-kon-
bentzionalak erauzteko teknikak badi-
rela seguruak. Baina legeak traba
egiten dio horiek erabiltzeari.
Onartu diren hiru neurriak oso oro-
korrak dira. “Kutsatu ahal balu”,
“kaltegarria izan ahal balitz”... Etor-
kizuneko teknika batek, izan frac-
kinga edo izan frucking-a, segurua
balitz, ez luke legea urratuko. Baina
jakina, segurtasun hori frogatu egin
beharko litzateke. Momentuz argi
dagoena hau da: inon idatzita ez
badago ere, gizartearen onespena
izeneko gauza bat existitzen da. Eta
frackingak onespen hori galdu zuen
2011ko urrian, Patxi Lopezek Texa-
sen iragarri zuenean 60 urterako
gasa zegoela hemen. Ordutik hona
frackingarekiko iritzi bat zabaldu da
euskal gizartean, frackingak sines-
garritasuna galdu du, eta nekez
berreskuratuko du.

EAJ barruan azken hilabeteetan
gaiarekiko jarrera aldaketa nabarme-
na izan da.
Ez dago zalantzarik 2011tik hona
bizi izan dugun guztia beharrezkoa
izan dela azkenean denok jarrera
bat hartzeko. Begi-bistakoa da PSE
eta EAEko PP, frackingari dago-
kionez, ez direla duela bi urteko
berak [ biek bozkatu dute legearen
alde]. Eta gaurko EAJ ere ez da
2011koa. 

Zenbait analisiren arabera, EAJren
ikuspuntutik Texaseko iragarpen
arranditsu hura egitea izan zen Patxi
Lopezen gobernuaren hutsegiterik
handiena, Ibarretxeren garaitik isil-
pean egiten ari zena zapuztu bai-
tzuen. Bestela, lehenbiziko zulaketak
egiteko zorian geundeke agian.
Baliteke hala izatea. Baina hori dio-
tenek, berriz ere, ez dute kontuan
hartu arazo nagusia: gure baliabi-
deen ezagutza zehatza behar dugu,
eta horretarako ikertu egin behar
da, horixe da gobernu arduratsu
baten lana. Nik ez dut kritikatzen
Ibarretxeren gobernuak hidrokar-
buroak bilatu nahi izana, eta are
gehiago, gaur, 2015eko uztailean,
uste dut SHESA sozietate publikoa
guztiz beharrezkoa dela, trantsizio
energetikoaren kontrola esku publi-
koetan nahi dudalako. Hori bai,
Ibarretxeren gobernuak ikertu
beharra zeukan, baina ez edozein
preziotan. Nik gobernu hari egin
diezaiokedan kritika Kuartangoko
Udalaren (EAJren esku, bide batez)
haserrea eragin zuen bera da: beren
lurretan bi putzu egiteko proiektua-
ren berri buletin ofizialaren bidez
jaso zutela. 

EAJ Lakuara itzuliz geroztik, Jaurlari-
tzak aurrera eraman ditu fracking
proiektuak. Zure ustez zer egin
beharko du orain?
Haiei galdetu beharko zaie. Edozein
kasutan, zeri begiratu behar dio
Ekonomia Garapen sailak? Legean
idatzita dagoen testuari, edo herrita-
rrek agertu duten borondateari,
alderdi politikoek formula honen
bidez adierazi dutena beste modurik
ez zutelako? UPyD ez beste alderdi
guztiok esan dugunaren esanahia
argia da: gelditu hau. Jaurlaritzak zer
egingo duen? Ikusiko dugu.

Nekez sinetsi daiteke EAJn gaiaz
eztabaidatu duzuen bitartean Ekono-
mia Garapen sailaren asmoen berri
izan ez duzuenik.
Eta nork esan dizu ez dugula izan?
Jaurlaritzak argi esan du beti: hidro-
karburoak aztertzeko sozietate publi-
ko bat dauka, eta ikertzen jarraitu
nahi izan du. EAJ izan da hausnarke-
ta egin eta gero, bost urteko morato-
ria proposatzeko barne-akordioa
lortu duena. Eta akordio hori alderdi
barruko osagai guztiak eta erpin guz-
tiak kontuan edukita gauzatu da.
Jaurlaritzak –izan Ibarretxerenak,

“Lege hau EAEko eskuduntzen eremuaren barruan sartzen da. Ikusi beharko da,
hala ere, estatuak nola erreakzionatuko duen”.
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Lopezenak edo Urkullurenak– iker-
tzeko beharra dauka, eta beste
batzuei dagokigu mugak ipintzea,
beste batzuek esango diogu “ikertu
bai, baina ez edozein preziotan”. 

Energia-baliabideak administrazio
publikoaren kontrolpean edukitzeko
beharra aipatu duzu lehen. Araban
aurreikusita zeuden proiektuetan,
ordea, SHESA sozietate publikoaren
parte hartzea erdia baino txikiagoa zen,
AEBetako enpresek zuten gehiengoa.
Europak ez du ia hidrokarburoen
alorreko teknologiarik, eta alde
horretatik estatubatuarren menpe
gaude. Egia da parte hartze publikoa
erdia baino gutxiago dela, %40 ingu-
rukoa uste dut, baina zalantzarik ez
dago parte hartze publikoak pisu
espezifiko bat duela. Ipar Amerikako
enpresa bat ez da hona etorriko
negozioa egitera bertoko gobernua-
ren aurka jarrita, portzentajea han-
diagoa izan arren. Beraz, kontrol
publikoa existitu existitzen da. Horri
lotuta, badago Fracking Ez platafor-
mak zorroztasun handiagoz analiza-
tu beharko lukeen gai bat: estatuak
hidrokarburoak ikertzeko baimenak
ematen ditu, eta esklusibitatean ema-

ten ditu. Behin ikusita leku batean
badagoela errentagarritasunez ustia-
tzeko moduko baliabide bat, estatuak
ikertu duenari emango dio ustiape-
nean lehentasuna, baina erauzketa
erritmoa ez bada hark nahi bezain
azkarra, kontzesioa kendu eta beste
bati eman diezaioke. Hori beste ele-
mentu bat da euskal herritarrok esan
dezagun: non egon behar da baliabi-
de hori? Teknika egokia sortu bitar-
tean, lur azpian. Galdera nagusia ez
baita gasa ote dagoen, aspalditik
dakigu gasa dagoela!, galdera da ea
zenbat gas ateratzeko gai garen tek-
nika jakin bat erabiliz. Beraz, ustiape-
na baldintza seguruetan egitea ahal-
bidetzen duen teknika batekin egin
behar da ikerketa ere. Eta gaurko bal-
dintzak ez dira egokienak, besteak

beste Araban 800 putzu inguru egin
beharko liratekeelako. Astakeria bat.

Ekainaren 30eko eztabaidan esan
zenuen bi aukera zeudela mahai gai-
nean: azkenean onartu zena, hau da,
hiru neurri murriztaileena, eta zuena,
hiru neurriok gehi moratoria. Esan
zenuen ere tamalez ezin zitzaiela gal-
detu Herri Ekimen Legegilea sinatu
zuten 100.000 herritarrei zein nahia-
go zuten. Uste duzu onartutakoare-
kin pozik egongo direla? 
Ez dakit zer pentsatzen duen
100.000 horietako bakoitzak –bide
batez esateko, ni bat naiz–, baina
garbi dago onartu denaren espiritua
frackinga eragoztea dela. Eusko
Jaurlaritzak jaramon egiten badio
horri, oso argi dago zer egin behar
duen: teknika hau giltzapean eduki.

Azkenerako neukan gordeta galdera
baina aurrea hartu didazu. 100.000
sinatzaileetakoa zara, beraz.
Bai. Izarrakoa naiz eta hamasei urtez
izan naiz nire udaleko, Urkabustaize-
ko, alkatea. Oso antzinako usadio eta
arauei esker gorde diren akuifero
izugarrien gainean dago nire herria.
Horregatik sinatu nuen. n

“Patxi Lopezek 2011n
egindako iragarpenetik
frackingak
sinesgarritasuna galdu
du euskal gizartean, eta
nekez berreskuratuko
du”


