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Genero desberdintasuna gure jen-
dartearen egitura guztietan dago. 
Behin eta berriz gogoraraztea ko-
meni den ideia da hori, are gehiago 
Emakumearen Nazioarteko Eguna 
ospatzen dugun aste honetan. Ondo-
rengo lerrootan enpresetako lan-ha-
rremanetan dagoen genero des-
berdintasunaz ariko gara. Haurrak 
zaintzeko laneko baimenen %96 
emakumeek hartzen dute. Lan mu-
rrizketen %92 ere emakumeentzat 
izan ohi da. Horrek guztiak ondorio 
larriak ditu emakumeen etorkizu-
nerako.

Adibide bat: Gasteizko Elecnorre-
ko bost langileren kasua. Haietako 
lau lanegun murriztuarekin zeuden 
eta abenduan mahai gainean aukera 
zaila jarri zieten: Getafera (Madril) 
leku aldaketa onartu edo kaleratuak 
izan. Indemnizazio txiki bat jaso zu-
ten arren, lanpostua galdu zuten. “Ez 
zuten guk hor lan egiterik nahi; den-
bora asko zebiltzan kexuka, lanegun 
murriztu eta epe luzeko baja asko 
zegoela esanez. Horregatik kendu 
gaituzte paretik”, diote emakume 
kaltetuek. Kontziente dira eurenak 
“ezkutuan egindako despidoak” izan 
direla, lan hori familia ardurarik ez 
duten beste pertsona batzuek egiten 
jarraitzen baitute orain Gasteizen.

Aitortutako eskubidea den arren, 
praktikan kontziliazioa oraindik era-
gozpena da lan-harremanetan. Eta 
emakumea da ia gehienetan hori su-
fritzen duena. Lan-harremanetan 
sakoneko aldaketa egin behar da 
desberdintasun hori desagertu da-
din; horrek esan nahi du gobernuen 
politikak aldatu behar direla. Ema-
kunderen mezuak dioen moduan, 
“berdintasun eza ez da berez sortzen, 
egin egiten da”. Egin dezagun berdin-
tasuna txikitatik, familian, eskolan, 
unibertsitatean, gobernuetan, era-
kundeetan, lantegietan, komunikabi-
deetan, publizitate agentzietan…
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Bizkaiko Foru Aldundiak hondakinen 
kudeaketari buruz zabaltzen dituen da-
tuetan manipulazio larriak daudela sa-
latu du Gorka Bueno EHUko irakasleak, 
Ekologistak Martxan taldearen izenean, 
Bizkaiko Batzar Nagusietan egindako 
agerraldian. Manipulazioaren adibide 
modura Zabalgarbi erraustegian sortu-
riko zepak aipatu dituzte. Zepa horiek 
sistematikoki jotzen dira birziklatutzat, 
nahiz eta benetan zabortegira botatzen 
diren. 2014an 42.000 tona baino gehia-
go izan ziren.

Erraustegia martxan jarri zenetik 
–2005ean– 400.000 tona inguru zepa 
eratu dituela adierazi dute, “inoiz bir-
ziklatu ez direnak”. Gainera, hondakin 
ez-arriskutsuetarako zabortegieta-
ra eraman dituztela salatu dute, haien 
arriskugarritasunari buruzko azterke-
tarik inoiz egin ez bada ere.

“Energia sortu gabe erraustu” 
Zabalgarbiren aldeko argudio nagusie-
takoa da energia jartzen duela herri-
tarren eskura, hondakinei aterabidea 

ematen dien aldi berean. Gorka Bue-
nok azaldutakoaren arabera, ordea, “Za-
balgarbik hondakin asko erraustu ditu 
energia-berreskurapenik gabe”. 

Bilbon dagoen erraustegiak bi turbina 
erabilita sortzen du elektrizitatea: gas 
bidezkoa bata, lurrun bidezkoa bestea. 
Bigarren hori da hain zuzen erraustuta-
ko hondakinen energia berreskuratzen 
duena. Matxuratuta dagoenean –hainbat 
alditan gertatu da hori– ez da argindarrik 
sortzen erretako hondakinetatik, beste-
lako bideetatik baizik, “eta oso efizientzia 
eskasarekin”, Buenoren berbetan.

Hori horrela, ezbaian jarri dute mar-
txan hasi zenetik erraustegiak “honda-
kinetan oinarritutako energia elektrikoa 
sortzeagatik” jasotako diru-pizgarrien 
zilegitasuna. Izan ere, plantak eratutako 
energia osoagatik jaso ditu laguntzak 
Zabalgarbik, baina Ekologistak Martxa-
nek egindako kalkuluen arabera energia 
horren %30 baizik ez da hondakinak 
erraustetik sortu.

Bizkaian hondakinak kudeatzeko eta 
tratatzeko sistemaren erabateko ikuska-
ritza egin dadila eskatu du Ekologistak 
Martxanek, bai diru-kontuei dagokienez 
bai hondakin kopuruei dagokienez ere.
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