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EZ HITZ EGIN KLIMA 
ALDAKETAZ, 
JUSTIZIA KLIMATIKOAZ BAIZIK 
Klima aldaketaren desafioa irabazteko beharrezkoa eta premiazkoa den 
paradigma aldaketaz aritu ziren Munduko Foro Sozialean antolatu Sistema 
aldatu, ez klima! hitzaldi arrakastatsuan. Borroka hori irabazteko segurtasuna 
inork adierazi ez bazuen ere, irabaztekotan herri mobilizazioari esker 
irabaziko dela adierazi zuten hizlari guztiek.

Demokrazia energetikoa izango da kli-
ma aldaketaren desafioa irabazteko 
baldintza. Paradigma aldaketa hori 
gabe ez da lortuko. Premiazkoa den 
aldaketa hori agenda politikoan ez 
izanki, haren gauzapenaz gogoetatzen 
aritu ziren hainbat militante ekologis-
ta ezagun, Munduko Foro Sozialaren 
barruan antolatu Sistema aldatu, ez 
klima! hitzaldian, ehunka entzuleren 
aitzinean. 
 Demokrazia energetikoa xeheki azal-
du zuen Maite Llanos demokrazia ener-
getikoaren alde dabilen Trade Unions 
for Energy Democracy sindikatuko kide 
argentinarrak. Hasteko, krisi klimati-
koa krisi sistemiko bat dela ohartara-
zirik, argi utzi zuen eredua iraultzen 
ez deino, ez dela benetako aterabiderik 
marraztuko. “Klima aldaketaz hitz egi-
tea peto bat da, bide orri ‘onargarri’ bat 
garatuko dutelako enpresa kapitalistek. 
Krisi sistemikoaz hitz egin behar dugu, 
sistema aldatzeko eta trantsizio justua 

herritarrentzat eta herritarrek bidera-
turik izateko”. 
 Energia politika marrazteko, erabaki-
tzeko eta kudeatzeko eskumena herriek 
eta herritarrek ukanen dutenean hitz 
egingo da benetako demokrazia energe-
tikoaz, Llanosen ustez. Hain zuzen, en-
presa handiek klima aldaketaren aurka 
ekin nahi badute ere, ekoizpen eredua 
aldatzeko nahikeriarik ez dutelako. Iaz 
Parisen eginiko klima aldaketari buruz-
ko COP21 gailurrean adosturiko testua 
kritikatu zuen: “Azkenean kutsatzeko 
eskubidea ematen duen AEB eta Txina-
ren arteko akordio bat besterik ez da”. 
 Aldaketa itxaroteko denborarik ez 
dela errepikatu zuten behin baino 
gehiagotan. Bihar berantegi izanen de-
lako. “Urrunegi joan gara, aitzina urrats 
bakar batzuk eginez gero leize-zulo-
ra eroriko gara. Amildegiaren gainetik 
jausi egiteko garaia da”, abisua luzatu 
zuen Naomi Klein kazetari eta militante 
altermundialistak. 

Merkataritza askea jomugan
Giltzetariko bat izan zen merkataritza 
askeko akordioen (CETA, TTIP, TPP...) 
aurkako borroka. Hain zuzen, testuin-
gurua ikusirik, ez delako sinple Kleinek 
aipatu jauzia egitea: klima aldaketaren 
aurkako mobilizazioa jendetsua izanik 
ere, parean eskutada bat multinazional 
boteredun direlako. Multinazionalek 
geroz eta botere gehiago ukaiteak al-
daketa lortzea zailtzen duela deitoratu 
zuten. Besteak beste, justizia klimati-
koaren aldeko militante Tadzio Müller 
alemaniarrak: “Boteredunak gara, gure 
boterea kalean dugu, bai. Baina multi-
nazionalek botere guztiak jasoz gero, 
gurea desagertuko da. Akordio horiek 
debekatu behar ditugu”. Hitzarmen 
horiek oztopatzeko behar gorria azpi-
marratu zuen, boterea finantzara bide-
ratuz gero herri mobilizazioek ezingo 
dutelako gehiago fruiturik jaso. 
 Akordio horiei lotuak izan ohi diren 
inbertsiogile eta estatuen arteko de-
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sadostasunen konponbiderako meka-
nismoei esker, multinazionalek botere 
publikoak auziperatzen ahalko dituzte, 
etekinak egiteko bidean oztopo dituz-
tela argudiatuta. Adibideak ez dira es-
kas, eta munduko lau xokotan dabiltza 
milioiak exijitzen erakunde publikoei.  
Hots, herri mugimenduen bidez era-
baki politikoak lortzen baldin badira 
ere, azkenean, hitzarmen horiei esker, 
multinazionalek ukango lukete azken 
hitza.  

Herri mobilizazioak ehundu
“Mobilizatzen jarraitu behar dugu, mu-
gimendu sozialak direlako kausitzen 
aldaketa handi guztien iturrian”, zioen 
Müllerek. Alemaniak energia nuklea-
rra alde batera uzteko hautuaren ka-
sua eman zuen adibidetzat, oroitaraziz 
azken 35 urteetan eginiko borroka an-
tinuklearraren emaitza zela. Desobe-
dientzia zibilaren pausoa emateko deia 
luzatu zuen. Horrez gain, mugimendu 

eta eragile guztiak ehuntzeko deia egin 
zuten hizlari guztiek, argudioek baino 
gehiago herri masak duelako eragin-
go. Enpresa handiak baino eraginko-
rrago izateko, sare hori nazioartekoa 
izan behar dela gaineratu zuen Kleinek. 
Borrokak ikuspegi intersekzional bate-
kin eraman behar direla ere esan zuen, 
immigrazioen egoera jasanezina, auste-

ritate politikak zein arrazakeria azkar-
tzea, azkenean arazo sozioekonomiko 
eta ekologiko guztiak elkarlotuak di-
relako. Guztia, demokrazia energetiko 
ezaren froga. 
 Kanada mendebaldetik ekialdera eta 
Quebecen gaindi pasako litzatekeen 
Énergie Est deitu 4.600 kilometroko 
oliobidearen aurkako protestetan dabi-
len Anne-Céline Guyon ekintzaileak ere 
masaren indarra azpimarratu zuen, bi 
desafio finkatuz: taldeen arteko alian-
tzekin jarraitzea eta borroka ezberdi-
nak bateratzea. Gaur egun, Quebeceko 
biztanleriaren %60 eta 300 herriz gora 
dira Énergie Est proiektuaren kontra. 
“Arazoaz kontzientziarik ez zuten anitz 
ditugu gure borrokari lotu, gure mezuei 
esker ohartu dira geroa zalantzan jar-
tzen duela Kanadaren politika estrakti-
bistak”. 
 Petrolio erreserbak idortuz doazen 
bitartean, ustiatu gabeko harea bitu-
minosoei begira dira industria zein Ka-

Merkataritza askeko akordioak (TTIP, CETA...) klima aldaketaren aurkako borrokarako oztopo handia izan daitezkeela nabarmendu zuten, besteak beste, 
Montrealeko hitzaldiaren emaileek. Ezkerretik eskuinera: Anne-Céline Guyon, Maite Llanos, Roger Rashi (aurkezlea), Naomi Klein, Clayton Thomas-Muller eta 
Tadzio Müller.

 » Maite LLanos: 
“Parisko COP21 
gailurrean adosturiko 
testua, azkenean, 
kutsatzeko eskubidea 
ematen duen AEB eta 
Txinaren arteko akordio 
bat besterik ez da”
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nadako gobernua. Munduko 
petrolio erreserba handie-
nen hirugarrena du gorde-
rik Kanadak haien oihanen 
azpian. 2014an, egunero 3,7 
milioi upel atera zituzten; 
5,3 milioira heltzea dute hel-
buru 2030erako. Nagusiki, 
petrolio guneak Alberta pro-
bintzian —hots, Kanada er-
digunean— dira kokaturik, 
eta handik petrolio portue-
tara bideratzeko, oliobideak 
eraikitzen dabiltza. Énergie 
Est aitzina doan arren, olio-
bidearen eraikuntza geldia-
raziko dutelako esperantza 
ez du galdurik Guyonek. 
Europako eragileekin ere 
elkarlana eraman beharra 
nabarmendu zuen. “Harea 
bituminosoetarik ateratako 
petrolio zikinaren bezeroak 
Europan dira, eragin desma-
siaz kontzientzia harrarazi 
behar diegu”. 
 Clayton Thomas-Muller 
cree populu autoktonoko 
kideak berriz, autoktonoen 
eta zurien arteko elkarlana 
garatzeko beharra azaldu 
zuen. Énergie Est oliobideari doakionez, 
150 bat komunitate autoktono lirateke 
hunkiak. 

Autoktonoen filosofiaz elikatu
Klima aldaketa eta kolonizazioa eskuz 
esku dabiltzala ohartarazi zuen Tho-
mas-Mullerek: “Lehen apaizak etorri 
zitzaizkigun gisara, gaur egun multi-
nazionalen ordezkariak zaizkigu hel-
du, ekonomiaz dugun ikuspegia aldatu 
behar dugula erranez”. Autoktonoek az-

kar pairatu behar izaten dituz-
te politika estraktibista horren 
ondorioak, hots, lur desjabe-
tze, ur eta aire kutsatze edota 
immigrazio behartuak. 
 Presio horien parean, desobe-
dientzia zibila aurkeztu zuen 
aterabidetzat. Autoktonoa iza-
teagatik jasan diskriminazioa, 
arrazakeria eta bazterketa 
deskribatuz hasi zuen hitzal-
dia. “Autoktonoen bazterketan 
oinarritua da ekonomia, gure 
lurretarik kenarazi nahi gai-
tuzte, konpainia handien inte-
resetan”. Indigenen filosofiari 
interesatzeko aholkua luzatu 
zien entzuleei, klima aldaketak 
ondorioztatu minez sendatze-
ko erantzun anitz dituztelako. 
Hala, Kanada mendebaldeko 
Manitoba probintzian areago-
tuz dabiltzan tornadoez ba-

besteko bertako autoktono zaharrak 
hainbat abilezia azaltzen hasiak direla 
zehaztu zuen. 

Etorkizuneko borroka: ura
Ondoko borroka zein izanen den abisa-
tuz bukatu zuen hitzaldia Thomas-Mu-
llerrek: “Petrolio konpainiak kanpo 
ezartzea lortuko dugunean, uraren sa-
lerosketari lotuko dira beste batzuk. Ura 
sakratua da eta urarena izango da ondo-
ko belaunaldien desafio potoloa”. n

“Sistema aldatu, ez klima!” 
goiburuarekin abuztuaren 9an 
Montrealeko Munduko  
Foro Sozialean eginiko 
manifestazioa.
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 » Klima aldaketaren 
aurkako mobilizazio 
jendetsuak arrakasta 
izan dezan parean diren 
multinazionalek  botere 
guztia hartzea eragotzi 
beharra nabarmendu 
zuten hizlari guztiek 


