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Konfinamendu garaian karbono dio-
xido (CO2) emisioek azkarki behera 
egin dute –tartean, Txinan %30 jei-

tsi dira eta pandemiaren punturik zorro-
tzenean %27raino apaldu dira Europako 
isuriak ere–. Apaltzearen %43 lurreko 
garraioei dagokio, %25 industriari, %19 
elektrizitatearen ekoizpenari eta %10 
hegazkingintzari.  Klima aldaketa muga-
tzeko ezinbestekoa den bilakaera ekarri 
digu koronabirusak, bizpahiru hilabete-
rentzat bakarrik bada ere. Kalkulu zien-
tifikoei segi, mundu mailako CO2 isurke-
tak %7az apalduko dira 2020an. Jakina, 
horrek ez du ondorio nabarmenik klima 
aldaketan: Parisko COP21 klima akor-
dioak jarritako helburua betetzeko, hau 
da, munduko tenperatura 1,5 gradu bai-
no gehiago ez igotzeko, urtero behar ge-
nuke gisa horretako murriztea eta hori 
2030a arte. 

Azkarki gora egin du ordea sektore 
batek: interneten esparruak, sektore 
numerikoa ere deituak. Konfinamendu 
garaian, mundu mailako interneten era-
bilpena %70az emendatu da telekomu-

nikazioaren eta sare sozialen esparrua 
aztertzen dabilen Omdia egituraren ara-
bera. Internetek duen kostu ekologikoa 
ia ez da aipatzen –Big Datako erraldoiek 
komunikazioaren gain geroz eta kontrol 
eta botere gehiago ukanki, nonbait uler-
tzen da isiltasuna; nor ariko litzateke kli-
ma hondamendiaren erdian kutsatzaile 
naiz eta harro nago! oihukatzen?–. Sek-
tore horri begira jarri gara beraz, gure 
klik bakoitzak eragindakoa hobeki eza-
gutzeko gisan.

“Kutsadura numerikoa” deitzen zaio 
interneten gabiltzala eragin kalte ekolo-
giko multzoari. Munduko CO2 isurketen 
%4 ondorioztatzen du interneten erabil-
penak –konparaketa gisa, gure irudime-
nean sektore kutsakor gisa sailkaturik 
dugun hegazkingintzak isurketen %1,5 
ondorioztatzen du– (Bata eta bestea-
rentzat, konfinamendua hasi aurreko 
datuak dira). Bai, telelanak, Whatsapp 
bidezko trukaketek, Facebooken jarri-
tako erreakzioek zein emailen bidaltze 
eta jasotzeek azkarki kutsatzen dute 
eta hori ohartarazi behar da, klima la-

rrialdia saihesteko bidean.  Hemendik 
5 urtera %7,6koa izanen da internetek 
eragin CO2 isurketen zatia eta logikaz 
ez bada aldatzen, gora egingo du urtez 
urte, 2030erako munduko biztanleria-
ren %85 interneti konektaturik egonen 
delako –gaur egun %50 pasañok du in-
ternet–. Lau urte guztiz bikoizten dira 
numerikoak eragin CO2 isurketak. Baina 
zein heinetako eragina du maleziarik 
gabe egindako klik bakoitzak? Zerk era-
giten du kutsadura alimale hori?

Data centers haNgar 
kutsakorrak
“Frantses bakoitzak bataz bestean la-
nerako 58 email jasotzen eta 33 bidal-
tzen ditu. Bi hartzaileri 1 Mo pisuko 33 
mezu bidaltzeak 180 kg CO2 isurpena 
ondorioztatzen du, erran nahi baitu au-
toz 1.000 kilometro kurritzearen heina”, 
Trantsizio Ekologikoaren Agentziaren 
arabera. Bidalitako 33 email horiek au-
toz Bilbo-Baiona zazpi aldiz egitearen  
hein bereko kutsadura. Konparaketa 
gisa, sarean egindako bidalketa bakar 

izan lotura sozialak atxikitzeko edo lana segurtatzeko, internet 
ukan dugu bide preziatua konfinamendu garaian eta gutxiago ala 
gehiago, horrela izaten segitzen du deskonfinamenduan ere bai. 
alta, hau ere arduratsuki eta modu neurtuan erabiltzea ezinbestekoa 
da, Co2 isurketen %4a dakarrelako eta bost urtero bikoizten 
delako isurketa. trantsizio ekologikorik ez da lortuko, birtuala eta 
immateriala dirudien sektore hori ez bada kontutan hartzen.

  JeNoFa berhokoirigoiN

Internet erabIltzeak 
hegazkInen 
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1,5 aldiz gehiago 
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batek kontsumo apaleko anpoila baten 
ordu bateko kontsumoaren heina du.

Kontua da nahiz eta birtuala izan, 
nonbait metatu behar direla idatzita-
koak, bideoak, argazkiak zein soinuak. 
Ordenagailuz eta zerbitzariez beteta-
ko Data Center deitu datu-prozesaketa 
guneetan metaturik dira datu guztiak. 
Energia jale handiak dira hangar gisako 
horiek, batetik tresneriak pizturik behar 
duelako izan etenik gabe eta gainera, 
hozketa sistema berezi baten beharra 
duelako tenperatura hotza mantentzeko 
–21 eta 23 gradu Celsius artean–, orde-
nagailu eta zerbitzarietan gain-beroke-
tak sortutako arazoak ekiditeko. Hori 
horrela, mundu mailako hegazkingintza 
bezainbat kutsatzen dute hangar horiek. 
2016ean demagun Erresuma Batuko 
elektrizitate kontsumoa baino handia-
goa izan zen gune hauena. Internet herri 
bat balitz, energiaren kontsumoari begi-
ra jarriz, hirugarrena litzateke sailkape-
nean, Txina eta AEBak eta gero.

Orotara, 4.500 data centers  dira 
munduan barna barreiaturik, datacen-

termap.com gunearen arabera eta alde 
ekonomikoaz gain, geopolitikoa ere 
dela argi geratzen da ikusirik gehienak 
AEBetan eta Europan direla kokaturik. 
Horietariko bi Euskal Herrian dira, bata 

Basaurin eta bestea Donostian. Fun-
tsean, iazko otsailean argiki erran zuen 
Bruno Le Maire Frantziako ekonomia 
ministroak “Europako data centers-en 
harrera lur” izan behar duela Fran-
tziak, “burujabetza numerikoa delako 
jokoan”.

Konfinamendu garaiak beldurtu zi-
tuen guneen jabeak, bat-bateko inter-
net kontsumoaren emendioari egokitu 
behar izan zutelako azpiegituren alde-
tik. Mundu mailako elektrizitate kontsu-
moaren %3 osatzen dute eta hemendik 
hamar urtera %10era igo behar luke. 
Energia horren iturriari begira jarriz 
gero, nahiko kezkagarria da egoera: soi-
lik %25 da energia berriztagarriez hor-
nitua –%35 ikatzetik dator, %23 frac-
king-a gisako gas naturaletatik, %10 
nuklearretik eta %3 petroliotik–.

KABLEAK, 1,3 MILIOI KILOMETROZ
Baina hori ez balitz aski bezala, gure 
smartphone eta ordenagailutik zentro 
horietara iristeko bidea ere da inguru-
menarentzat kaltegarri. Internetek on-
dorioztatu elektrizitate kontsumoaren 
%40 da fase horretan kokatzen. Klik 
bakoitza garraiatzen dabilen auto ba-
ten parekoa da azkenean. Bideak ez dira 
ageri, baina hor dira ozeano eta lur az-
pian –%1 baino gutxiago da satelite bi-
dez garraiatzen–. 

internet herri bat balitz, 
energiaren kontsumoari 

begira jarriz, 
hirugarrena litzateke 

sailkapenean, txina eta 
aEBak eta gero
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448 kable dira munduan zehar, oro-
tara 1,3 milioi kilometro. Guretik ere 
bat hasten da, Bilbotik zehazkiago: Ma-
rea izenekoa, 2017rako Facebook eta 
Microsoftek eraikitakoa, mundu maila-
ko  indartsuena eta eraginkorrena dena. 
AEBetako Virginia Beach eta Bizkaiko 
hiriburua lotzen ditu 6.400 kilometroko 
zuntz optiko kable honek. 

Emendatuz doan interneten erabil-
penari aurre egiteko, bide horien erai-
kuntza ikaragarria da: 2016an 27.000 
kilometro eraiki zituzten eta urte bat 
beranduago hiru aldiz gehiago. Datu 
asko dituen artikulu honi beste bat gehi-
tu behar zaio bilakaeraz ohartarazteko: 
1992an, egunero  100 Go ziren garraia-
turik munduan; 2002an segundu baka-
rrean zen kantitate hori garraiaturik eta 
2013an berriz 30.000 Go ziren segun-
duan bidaliak! Data Center eta kable ho-
rien instalazioak internetek eragindako 
CO2 isurketen 55% osatzen dute. “Jende 
askok uste du sare horiek hodi ‘pasibo’ 
batzuk direla, baina ez da horrela, an-
tenaz eta bideratzailez beterik dira” dio 
Anne-Cécile Orgerie ikertzaileak “Nu-
merikoa, funditze energetiko handia” 
(Numérique: le grand gâchis énergéti-
que) artikuluan.

Gure etxetik Data Center horietara 
egindako bideari begiraturik, tresneria 
gure esku artera heltzeko bideari ere 
so egin behar zaio, CO2 isurketen beste 

%45aren iturria delako. Eguneroko ob-
jektu bihurtu zaizkigunen baitan diren 
lehengai mineralen zerrenda luzea da: 
samarioa, gadolinioa, disprosioa, litioa, 
germanioa... “Geroz eta metal gehiago 
dira erabiltzen tresnen ekoizpenerako, 
45 orotara, baina kantitate biziki txikian 
izanki birziklatzea biziki zaila izaten da”-
dio Laurent Lefevre ikertzaileak.

Sei urtez buruturiko inkestaren emai-
tza da Guillaume Pitron legelariak ida-
tzitako “Metal urrien gerra” (La guerre 
des métaux rares) liburua. “Kutsadura-
ren deslokalizazioa” izena jarri dio egoe-
rari: naturan kantitate mugatuan iza-
teaz gain, hauen ustiapenak sekulako 
kutsadura dakar. Arroketan kausituriko 
partikula fin-finak izanki, produktu ki-
mikoak behar izaten dira eskuratzeko 
eta Mendebaldeko enpresak munduaren 
beste puntan dabiltza ateratze-lanetan, 

hots, ingurumenaren babeserako lege-
dia gutxi den herrietan. Ingurumenaren 
eta herritarren osasunaren aurretik eko-
nomia kokaturik, Txina da lehen ekoiz-
lea –metalen eskaintzaren monopoloa-
ri esker numerikoari dependente den 
mundua kontrolatu dezakeela dakielako 
ere–. Metal partikuluak politikoak dira 
eta biharko gerren iturri bihurtu daitez-
ke, azken hamarkadetan petrolioa izan 
den gisara. Funtsean, Txina “metalen 
Saudi Arabia” izendatzen du  Pitronek. 

Bigarren arazo bat ere planteatzen 
du legelariak: metal urrien %1 da bir-
ziklaturik, bestea naturara jaurtikia da. 
“Halarik ere, erabilitako metal guztiak 
birziklatzen bagenitu ere, beti behar li-
rateke gehiago bilatu, ezin saihestuzkoa 
da. Gure beharrak %5 emendatzen dira 
urtero eta ekoizpena bikoiztua da ha-
mabost urte guztiz”. Kontraesankorra 
iduritzen zaio trantsizioaren diskurtso 
hegemonikoa: “Trantsizio energetikoa 
urritasuna predikatzen dabil, baina aur-
kakoa gauzatuz dabil bideratzen: balia-
bide gehiago behar ditu eta paradoxaz-
koa da”. 

TRANTSIZIOA, NUMERIKOAN ERE 
Panorama beltz horretan, ezer eginez 
gero paretaren kontra goazenaz kon-
tziente, aterabideak eta alternatibak 
plazaratzen dabilen jendea ere bada. 
“Urritasun numerikoa” zein “trantsizio 
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numerikoa” aldarrikatzen dabiltza eko-
logista andana bat. Berantegi izan bai-
no lehen, klima aldaketa saihestu nahi 
baldin badugu interneten erabilpenean 
ere bideratu beharko dugulako aldaketa. 
Sarearen erabilpena hein berean man-
tenduz, energia berriztagarriek eskain-
tza ezingo dutela segurtatu dio Matthieu 
Amiech ekologistak Reporterre komuni-
kabideari egindako elkarrizketan: “Eguz-
ki panelak eta haize-errotak eraikitze-
ko metal urriak behar dira, gurpil zoro 
batean sartuak gara eta ezin dugu segi-
tu beti eta gehiago energia erabiltzen, 
gutxitu behar dugu kontsumoa. Horrek 
balio du hegazkin eta autoen erabilpena-
rentzat baina baita interneten erabilpe-
narentzat ere. Zentzuzkoak izan behar 

gara, numerikoaren kontsumoan ere zo-
rrotzak izanez”. Zentzu berera doa Gara-
pen Iraunkorrerako Baliabideen Zentroa 
ere: daukagun interneten erabilpenari 
begira jarri behar gara. CO2 igorle diren 
beste aktibitate batzuen eragina txikitu 
arren –adibidez, paperaren ekoizpena–, 
CO2 igorle alimalea delako bera ere. Egin 
daitekeenaren artean horra zerrendatxo 
bat: sare sozialetan pasatako denbora 
mugatu, emailen postontzian garbiketa 
egin, irakurtzen ez diren newsletter edo 
buletinen harpidetza utzi, G5 sare berria 
borrokatu, eta abar. Eta orokorki, ardu-
ratsuki jokatu, hau da, kapitalismoaren 
kontrako logikan: gutxitu kontsumoa.

Presio herritarra areagotuz doala, 
Data Center horietan ere aldaketak bi-

deratzen hasiak dira, tartean, herri ho-
tzetan eraikiz hangarrak, makinek sor-
turiko berotasuna berrerabiliz inguruko 
azpiegituren beroketarako edota energia 
berriztagarrien erabilpena emendatuz. 
Noski, tresnen –eta programen– zahar-
kitze programatuarekin bukatzea litza-
teke bai ala bai hartu beharreko neurria. 

Izan zelatatze bidea delako (ikus  
2.687 aleko “Big Datako informatikariak 
izango ote dira XXI. mendeko birologo 
berriak?” Net Hurbil-a) ala klima larrial-
dia areagotzen duelako, badirudi ge-
roz eta gehiago keinu ditugula ondokoa 
ondorioztatzeko: ustez laguna duguna, 
edonoiz eta edonon gure zerbitzura du-
guna, lagun arriskutsu bat da eta urrun-
txago mantentzea hobe. 
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