
Aldaketa klimatikoa politikoaz ezin banaturikoa dela argi du 
Mariama Diallok: “Arazoa ez da ekologia edo ingurumenari 
mugatzen, sistema dugu txarra”. Hori horrela, alternatibak 
garatzeaz gain, esparru politikoan eragin behar dela dio 
senegaldarrak. Eta hori laster, berantegi izan aitzin. Hegoko 
herrien ahotsa entzunarazten egon berri da baionan 
antolaturiko Alternatiba egunetan. Justizia klimatikoaren 
gaian sakontzeko tartea eskaini digu.

Nolakoa da aldaketa klimatikoaren kon-
tzientzia hartzea Senegalen?
Badakigu itsasoa aurreratuz doala, in-
gurumen arazoak daudela, baina “alda-
keta klimatikoa” nozioa ez da baitezpa-
da erabilia, batez ere baserri munduan. 
Eskolan ibili ez direnek ez dute baitez-
pada termino hori erabiltzen, baina ara-
zo bat badela ohartuak dira, natura an-
deatuz doalako. Arrangura hau sendi da 
maila instituzionalean, baita Gobernuz 
Kanpoko Erakundeetan ere. Azken lauz-
pabost urteetan herritar dinamika bat 
ere garatuz doa. Pozik naiz, Alternatiba 
sortuz gaia jendarteratzea genuelako 
xede.

Alternatiba taldeak biderkatzeko deia 
luzatu zenuten duela bost urte Baionatik.
Alternatiba denetan ereina da, oso ongi 
gainera. 175 talde sortu dira azken bost 
urteetan mundu guztian zehar. Gainera, 
oihartzun handia duela ohartzen gara, 
ikusiz zenbat herritar batu den Baionan, 
zenbat hizlari, zenbat komunikabide.   

Ez da nahikoa maluruski.
Hozka hau gainditzea da gure erronka, 
askoz urrunago heltzeko. Besteak bes-
te, mundu mailako dinamikak garatu 
behar ditugu, Iparraren eta Hegoaren 
arteko harremanak landuz, eraginko-
rragoak izateko, indar harreman bat 
eraikitzeko. Ezinbestekoa dugu. Arazoa 
ez da ekologia edo ingurumenari mu-
gatzen, sistema dugu txarra. Demokra-
zia arazoak, garapen ekonomikoaren 
ereduak... guztia lotua da. Iduritzen zait 
sistema bere orokortasunean galdeka-
tzeko bide interesgarria dela aldaketa 
klimatikoaren gaia. Sistema aldatzeko 
eta mundu iraunkorrago bat espero ahal 
izateko aukera dugu justizia klimatikoa-
ren bidean.

Nola lortu ipar-Hego harreman justu eta 
errespetuzkoa?
Koordinatu behar gara, elkarrekin ai-
tzinatu behar gara. Ez du ezertarako 
balio Frantzian klima defenditzeak, 
munduaren beste puntan egitasmo kli-

Mariama diallo. Alternatibetatik aldaketara. 

Itsasoari begira

“salumgo delta nuen ikerketa eremu, 
masterrarentzako. Itsasoaz bi urra-
tsetara, bertakoek kontatzen zidaten 
ume zirela itsasoa oso urrun zutela. 
Orduan konturatu nintzen arazoaz. 
Arrain gutxiago, laborantzan ekoizpen 
ahulak, uholdeak... aldaketa klimati-
koaren ondorioak geroz eta argiago 
nituen. nazioarteko negoziaketei inte-
resaturik, laster ulertu nuen klimaren 
gaia politikoa zela”.

“Hegoko herriek dute 
pairatzen probokatu ez 
duten aldaketa klimatikoa”
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matizidioak burutzen uzten baditugu 
Frantziako enpresak. Aldaketa klimati-
koaz hitz egiterakoan, Ipar-Hego harre-
manaren gaia ezin baztertuzkoa dugu.

Zuri irakurria: “mendebaldearen eran-
tzukizun historikoa eta zor ekologikoa ez 
dugu ahantzi behar”. 
Hegoko herriak ari dira probokatu ez 
duten aldaketa klimatikoaren ondo-
rioen pairatzen. Mendebaldearen ardu-
ra ez da bakarrik historikoa, gaur egun-
goa ere bada: berotegi efektua dakarten 
gasen %3,8 igortzen zuen 2015ean Afri-
ka Subsahararrak, %19 Ipar Amerikak, 
%10 Europak. Hori horrela, justizia kli-
matikoa behar dugu, Iparreko herriek 
behar dituzte bestetan eragin kalteak 
konpentsatu. Ezinbestekoa izan arren, 
oso gutxi tratatua den eskaera dugu hau. 

Zer nolakoak dituzue ondorioak? 
Tenperaturaren emendioaz gain, erran 
bezala, itsasoaren aitzinamenduak 
ditu sekulako makurrak eragiten. Herri 
osoak dira irentsiak Senegalen; herri-
tarrak behartuak dira lekuz aldatzera, 

dena galduz: etxea, lana, tokiko kultu-
rarekiko lotura, lur horietan ehortziriko 
arbasoak... Arazoak hamaika dimentsio 
ditu: geografikoa, ekonomikoa, huma-
noa, kulturala eta abar. Batzuk piragua 
hartu eta immigrazio klandestinora 
arriskatzen dira, beste batzuk Hegoan 
gelditzen dira, hirietan, egoera gogo-
rrean. Laborantzatik bizi zirenek ezin 
dute gehiago, itsasoaren aitzinatzea-
rengatik lurrak gaziegiak direlako. 
Arrantzaleek haiek ez dute gehiago aski 
erreserbarik itsasoan. Hori horrela, egu-
nerokoa ezin dugu lasaiki bizi. Elikadu-
ra segurtasunaren erronka hor dugu: 
behar bezala jaten ahalko dugu?

Baina, nola eragin erabaki politikoetan?
Aterabidea ez dugu oraindik, landu 
behar dugu, irudikatzen lortu behar 
dugu. Presazkoa da. Betidanik baztertu 
izan dut politika, ez dut gustuko, zikina 

iduritzen zait. Baina, gaur egun ari naiz 
gu ere herritar gisa doi bat hobendun 
garela,  sistema politikotik bazter ego-
nez beste batzuen esku uzten dugulako. 
Gure helburuaren alde doazen legeak 
pasarazteko bidea izan daiteke politi-
kan inplikatzea... Ekologia gainditu eta 
ekologia politikora pasa behar gara, po-
litikaren muinean kokatu behar dugu 
ekologia, politika produktibista kapita-
lista hor duguino, ingurumenaren ba-
beserako neurriek ez dutelako emaitzik 
ukanen. Ingurumenaren babesteak be-
rekin dakar sistema ekonomikoaren al-
daketa, ekoizpen eta kontsumo moduen 
aldaketa. 

Gerora begira, zer?
Benetako indar harreman bat lortu behar 
dugu, alternatibak ez direlako nahikoak. 
Presionatu behar dugu tokian-toki, na-
zional zein nazioartean. Urrats ttikiak 
ez dira nahikoak, aldaketa konkretuak 
behar ditugu, berantegi izan aitzin. Lan 
handia dugu, indar harreman hau eraiki 
behar dugu eta horretarako, estrategiak 
xeheki marraztu behar ditugu. n

“Alternatibaren mezuaz jabeturik, mundu mailan 
175 herritar talde sortu izana baikorki 

baloratzen dut ”.
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