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   pello Zubiria kaMiNo

Urriaren 14an Greenpeaceko ekin-
tzaileek Shell multinazionalak 
Ipar Itsasoan ur britainiarretan 

dauzkan bi petrolio plataforma aborda-
tu zituzten. Greenpeacek zabaldutako 
argazkiek erakusten dituzte bi protesta-
lari itsasoan lagatako egitura herdoildu 
erraldoi baten gainera igota zintzilika-
tzen pankarta handi bat dioena: “Shell, 
garbitu zeure zaborrak!”. 
 Konpainiak berretsi zuen ekintzaileek 
inbaditu zituztela Brent olio eremuko bi 
plataforma dagoeneko agortu eta aban-
donatu, oraindik osorik dagoen Brent 
Alpha plataforma eta gaineko egiturak 
desmuntatu arren oraindik hormigoizko 
zangoak zutik dauzkan Brent Bravo.
 Munduko petrolio ekoizle nagusieta-
koa den Royal Dutch Shellek eta Exxon 
Mobilek erdi bana ustiatu duten Brent 
eremua –Shetland uharteen ekialdean– 
40 urteotan petrolioa eta gasa oparitzen 
aritu da, asko eta ona gainera, zerbaiten-
gatik petrolioaren estandarretako bat 
Brent deitzen da. Eremua osatzen duten 
lau plataformak, beren 150 iturri eta ur-
peko plataforma mordoarekin, egunean 
500.000 upel ematera iritsi ziren garai 
oparoenean, 1980ko hamarkadan.
 Urpeko hondoak sabelean zeramatzan 
koipe eta gasak agortu direnean –gaur-
ko teknologiekin errentagarritasunez 
ustiatzeko modukoak bederen– Ipar 
Itsasoaren erdian ainguratutako dorre 
jiganteok eraitsi eta eramateko garaia 
iritsi da... eta hor hasi dira komeriak.
  Shellek lau plataformen hormigoiz-

ko oinarri handiak bertan laga nahi ditu, 
haien barruan utziz betirako 640.000 
metro kubiko ur oliotsu, 40.000 metro 
kubiko hondar koipetsu eta 11.000 tona 
petrolio. Proposamen hau kontraesanean 
legoke 1998an Ipar Itsasoko petrolio in-
dustria arautzen duen OSPAR batzordea-
ren erabakiekin, zeintzuek debekatzen 
duten egiturok itsasoan abandonatzea. 
Shellek Erresuma Batuko Gobernuari es-
katu dio arauotatik salbuetsi ditzatela 
Brenteko plataformak.
 Greenpeaceko ordezkarientzako “She-
llen planak eskandaluzkoak dira eta in-
gurumena zaintzeko nazioarteko itunak 
urratzen dituzte. Klimaren larrialdia, bio-
dibertsitatearen galera eta espezieen ex-
tintzioa okerrera ari diren honetan, inoiz 
baino beharrezkoago dugu itsasoak osa-
sun onean egotea. Milaka tona petrolio 
abandonatuz gero hormigoizko egitura 
zaharkituetan, goiz ala berandu itsasoa 
kutsatzera iritsiko dira”.
 Britainiarrek 1965ean erakutsi zu-
ten lehenbizikoz Ipar Itsasoaren hondoa 
zulatuta petrolioa eta gasa ustiatzeko 
modua bazegoela. 1969an Norvegiaren 
uretan aurkitu zuten hobi gehiago eta itu-
rriak ugaritzen hasi ziren. 1973ko petro-
lio krisiak horren prezioa lau halakotzea 
eragin zuen eta 1979ko krisiak berriro 
hirukoiztu zuen, errentagarri bilakatuz 
itsaso oso zakar batean erregaia eskura-
tzeko prozesu neketsu eta garestia. 
 Ingalaterra, Eskozia eta Norvegiaz gain 
herrialde gehiagok zulatu zituzten beren 
urpeak urre beltzaren xerka: Danimar-

ka, Alemania, Holanda... 2015ean Ipar 
Itsasoa bihurtu arte munduan itsas pla-
taforma gehien biltzen dituen eremua, 
173 orotara.  Lehorretik haietara iristeko 
urruntasuna eta eguraldiaren latza direla 
medio, eremua osatzen duten 750.000 
kilometro koadroak zeharkatzen dituzte 
eten gabe horietara egokitutako helikop-
teroek, garraiatuz urtean bi milioi langi-
le lehorretik plataformetara. Eskoziako 
Aberdeeneko aireportua holako 500.000 
bidaiarik erabiltzen dute. Brent izan da 
eskualde horretan gune emankorrena. 

horMiGoiZKo ZerraLDoaK  
Uhin artean 
Ekologistek protesta egin eta justu lau 
egun geroago bildu ziren –ateak itxita– 
OSPAR itunaren 15 herrialde sinatzai-
leak, Brent Bravo, Charlie eta Delta do-
rreen hormigoizko zutoinekin zer egin 
erabakitzeko. Energia aferetan berezi-
tutako prentsak zabaldu duenez, ezta-
baidagai izan zuten Erresuma Batuan 
asmoa, Shellen proposamena baimen-
tzekoa. 
 Publikoki aurka azaltzen lehena Ale-
maniako Gobernua izan da eta ondoren 
Holanda eta Danimarka; ondoren Eu-
ropar Batasunak ere bat egin du jarre-
ra horrekin. Funtsean, gobernuok bere 
egin dituzte aditu askoren artean She-
llen proposamenak pizten dituen kez-
kak. 
 Alde batetik, plataformen ur-azale-
ko egiturak desmuntatu ostean hormi-
goizko 140 metroko sakonerako zutoi-

Brent petrolioa esaten zaio erregai horren salerosketetan erabiltzen den petrolio 
gozo eta arinari, munduan urre beltzaren salerosketan erreferentzia gisa gehien 
erabiltzen denetako bat da. 50 urte baino ez dira pasatu ipar itsasoaren hondoan 
zulatuta aurkitu zutenetik baina hasia da urritzen. Laster, ordea, Brent izena 
eraman dezake ingurumen arazo konpongaitz batek: iturriok agortutakoan, horiek 
ustiatzeko eraikitako egitura handiak nork eta zein preziotan desmuntatu.

Brent petrolio eremuan
urre beltza shell-ek 
eraman eta zaborrak 
Ipar ItsasoarI utzI
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nak bere horretan uztea arriskugarria 
litzateke itsasontzien trafikoarentzako, 
baina are kezka larriagoa eragiten dute  
egitura erraldoion barruan dauden pro-
duktuek. Zango bakoitzak 300.000 tona 
inguruko pisua daula, barruan petro-
lioa metatzeko 64 gela dauzka bakoi-
tza 50 metro baino luzeagoa, eta horien 
barruan 11.000 tona petrolio geratzen 
zaizkie. 
 Shellek dio petrolio hori ondo egon-
kortuta dagoela hondar eta uretan 
nahastuta eta metro bete lodiko hor-
migoizko hormatan gordea, hormigoi 
hau desegiteko mendeak beharko dire-
la. Allister Thomas kazetariak Energy 
Voice-n laburbildu duenez “Irtenbide 
errazik ez Shellen Brent eremuarentza-
ko” kronikan, beste aukerak neketsu eta 
oso garestiak omen lirateke, betoizko 
egitura bati 120ko sakoneran zuloa egin 

eta hortik petrolioa ateratzea itsasora 
isuri gabe, esaterako; edo oraindik aski 
berme tekniko ez daukaten agente bio-
logikoen bidez (onddo, bakterio...), hor 
utzitako petrolioa birziklatzen joatea. 
 Aukera bakarra geratuko litzateke, be-
raz, konpainiaren esanetan: bertan uztea 
egitura handiok, okerrenera ere egiture-
tatik kutsagaiak isuriko balira horien 
kalteek ez luketelako hondatuko “dagoe-
neko plataforma horiek beren jardue-
ran kutsatu dutena baino eremu askoz 
zabalagoa”. Ororen buru –hemen dago 
argudioaren gakoa– betoizko puska izu-
garri horiek desmuntatu, lehorrera era-
man eta biltegiren batean lagatzearen 
kosteak eta arriskuak askoz handiagoak 
liratekeela, horiek bertan uzteak inguru-
menari eragingo lizkiokenak baino. 
 “Egitura horien arazoa da –dio erre-
gaien industrian berezitua dagoen Tho-

masek– 1970an eraiki zituztenean inork 
ez zeukala buruan egunen batean desegin 
egin beharko zirela. Askoz geroago hasi 
dira petrolioa ustiatzeko baimenak ema-
terakoan konpainiei eskatzen aurreikus-
tea nola eraitsiko dituzten plataformak”.
 Energiaren urritasunak Brenten era-
kutsi die europarrei beste aurpegi hau 
ere baduela: erregaien kontsumoak kli-
ma zorarazten laguntzeaz gain, hain ma-
siboki kontsumitzen diren erregaiok ez 
direla benetan hain merkeak, ezkutuan 
daramatzatela hondoko belaunaldiei ku-
tsadura atzeratuetan oparitutako koste 
handiak.
 Zenbait adituk Brenten kasutik abiatu-
ta konponbidetzat aipatu du arriskuen-
tzako legez ezartzea petrolio konpainia-
ren erantzukizun perpetuoa. Baina nork 
pagatuko ditu etziko kalteak Shellek 
bihar kiebra jotzen badu? l

breNt Delta
hArLepooL herriko kAiAn 
sArtzen, LehorrerAtze 
bideAn. Ur AzAL gAineko 
egitUrA ekArri dUte, 140 
metroko hormigoizko 
zAngoAk itsAsoAn 
AingUrAtUrik LAgAtA.


