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Erran gabe doana oroitarazi beha-
rra daukagu hasteko: pilatzen ditu-
gun zaborrak begi-bistan ukan gabe 

ederki bizitzeak ez du erran nahi hondar-
kin kopuru jasangarria eta kudeagarria 
ondorioztatzen dugunik. Lurpera, erraus-
tegira eta batez ere, munduaren beste 
puntara ez bagenitu bideratuko, aspal-
dian gaina harturik liguke zaramak. Hain 
zuzen, urtero 2.000.000.000 tona zabor 
sortzen ditugu mundu mailan eta eredu 
berean segituz gero 3,4 bilioi tona geni-
tuzke 2050ean, planetoscope gunearen 
arabera. Plastikoari dagokionez, 2015az 
geroztik 6.900.000.000 tona hondarkin 
pilatu ditugu –hauetan bakarrik %9 du-
gularik birziklatu–. Europako Ingurume-
naren Agentziaren arabera, hilabetero 
150.000 tona plastiko ditugu Europar 
Batasunetik kanpora bidaltzen.

Zaldibar bere baitan duen herri ho-
nek zerbait daki zaborren business-az eta 
honen albo-kalteez, baina lupa atzeratuz 
laster ohartzen gara zaborren kudeaketa 
errentagarritasunak bideraturikoa dela, 
ingurumena eta osasuna bigarren ala hi-
rugarren mailan kokatuz gainera.

Baliteke ordea, orain arteko jukutria 
batzuekin bukatu behar izatea. Hain zu-
zen, 2021eko urtarrilaren 1az geroz-
tik nekeago zaigu zaborrak munduaren 
beste puntara igortzea. OCDE Ekonomia 
Lankidetza eta Garapenerako Erakunde-
tik kanpo diren herrietara “arriskutsu” 
gisa sailkaturiko plastikoak zein “plastiko 
ez bereiziak” bidaltzea debekatua zaie 
Europako herriei. Hots, “munduko zaka-

rrontzi” gisa kontsideraturikoen hitza eta 
duintasuna eta, nola ez, osasuna eta in-
gurumena doi bat gehiago errespetatzen 
ditu urtarrilaren 1az geroztik Europar 
Batasunak.

Urte andana gabiltzala Asiako zein 
Afrikako herrietan gure zaborrak aurti-
kitzen –gordezka zabor toxikoenak plas-
tiko birziklagarriari nahasiz, adibidez–. 
Txina ukan dugu luzaz plastikozko zabo-
rren tratuko eragile nagusia: 1992az ge-
roztik, mundu mailako zabor plastikoen 
%45a kudeatzen zuen, urtero 10 milioi 
tonaz emendatuz  kopurua. Europatik, 
urtero birziklatu beharreko 8 milioi to-
netatik 2,6 Txinara igortzen genituen. 
Baina ateak hetsi zituen Txinak 2018an, 
jasotzen zituen plastikoak nekez birzi-
klagarriak zirelako eta ingurumenean 
eragindako kalteek horretara beharturik. 
Hots egunetik biharamunera, esportatu-
riko zaborren %40a esku artean zeukan 
Europak, AEBek berriz %20a zeukaten. 
Ahal bezain laster irtenbideak aurkitu 
behar izan zituzten –ulertu, helmuga be-
rri batzuk lortu–, kontsumo frenetikoa-
ren hankak plastiko artean ez kausitzeko 
gisan. Hastapen batean inguruko herrie-
tara (Malaysia, Indonesia, Thailandia, eta 
beste) bideratu zituzten, laster hauek ere 
atea hetsi ala erdi-hetsi arte: Malaysiak 
plastikoa inportatzeko baimenak eten 
zituen 2018ko urrian, Indonesiak adua-
na-kontrolak areagotu zituen urte bere-
ko apirilean, eta Vietnamek indartu egin 
zuen edukiontziak uzten zituzten jabeen 
aurkako epaiketa. Turkia da gaur egun 

Europako plastikozko zaborren lehen 
helmuga. Baina bertako Emine Ozkan po-
litikari ekologistak errealitate gordina 
azaltzen dio Reporterre komunikabidea-
ri: “Ez daukagu birziklapena bideratzeko 
politikarik”. Hori horrela arazoa plazara-
tu nahian dabil Greenpeace: “Kanpotik 
jasotako zaborren zati bat ez da birzi-
klatzen eta naturara botatzen da; errea 
ere da eta horrek ingurumena, zorua eta 
atmosfera kutsatzen ditu. Plastikozko za-
borren inportazioa ez da birziklapenaren 
sinonimo”. 

MUNDU MAILAKO IRUZURRA
Alta, neurri berriak errespetarazi nahi 
baldin baditu, mafia sareei begira jarri 
beharko zaie Europar Batasuna. 2018az 
geroztik, hondakin plastikoen legez kan-
poko trafikoa lehertu egin da, iazko ago-
rrilean Interpolek argitaratu txostenak 
dioenez. Azken urte hauetan inporta-
zioak %330 hazi dira Malaysian, %300 
Thailandian, %277 Vietnamen eta %165 
Indian. Merkataritza-bide horien %40an 
legez kanpoko kargak aurkitu zituzten. 
Demagun, 2019an Indonesian sartzean 
ikuskatutako 1.095 edukiontzietatik 433 
legez kanpokotzat jo zituzten. Toxikota-
sun handiko eta birziklagarri izaera gu-
tiko zaborrak ziren hauen artean. Herri 
hauetako birziklatzeko azpiegitura iku-
sirik, are onartezinagoa da egoera: ia ez 
dute birziklatze prozesua bideratzeko az-
piegiturarik. Hori horrela, erraustegietan 
erretzen edo zabortegi basatietan zein 
ozeano azpian metatzen dituzte.

Urtarrilaren 1az geroztik Europar Batasuneko herriei debekatua zaie plastiko 
“arriskutsuak” zein “bereizi gabekoak” munduko beste herrietara bidaltzea. 1992az 
geroztik Basileako Itunak mugatzen zuen doi bat fenomenoa, baina orain askoz 
plastiko mota gehiago dira sailkapen horretan sarturik. Hilabetero 150.000 
tona plastiko ditu Europak beste herrietara bidaltzen, eta jakinik zati handi bat 
birziklatu ezinean naturan zein ozeanoetan metatua ala errea dela, albiste ona da 
ingurumenarentzat zein guztion osasunarentzat. Plastikozko zaborren merkatuari 
begira jarri gara, errealitate honi buruz gehiago jakin nahian.

europari neKeago bihurtu zaio 
munduko beste herriak 
zakarrontzi gisa erabiltzea 
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Mediapart-ek plazaraturiko La Bulga-
rie n’en peut plus d’être la poubelle de l’Eu-
rope (“Bulgariak ezin du gehiago jasan 
Europako zikin-ontzi izatea”) erreporta-
jeak xeheki azaltzen digu Europaren bai-
tan ere logika bera dela nagusi. “Europa-
ko herri aberatsetako zaborren eldoradoa 
da Bulgaria”, kazetariaren hitzetan. Za-
rama eta ustelkeria eskuz esku dabiltza, 
gobernuko goi-karguetaraino Bulgarian. 
Europar Batasunak helburutzat jarritako 
“plastikoaren ekonomia zirkularrak” itzal
-guneak ere ditu beraz: Europaren baitan 
kudeaturik ditugu, baina bulgariarrak eta 
orokorki ekialdeko europarrak dabiltza  
osasuna galduz faktura pagatzen... Hau 
guztia ikertzen ariturikoa da Recyclage, le 
grand enfumage. Comment l’économie cir-
culaire est devenue l’alibi du jetable (Birzi-
klapenaren ketze handia: nola ekonomia 
zirkularra botagarriaren alibia bihurtu 

zaigun”)  liburua atera berri duen Flore 
Berlingen Zero Waste elkarteko militan-
tea. Ondorioa argi du: zaborren gutitze 
helbururik gabeko birziklapen estrategia 
kontra-emankorra da. Enpresa handiek 
eta hauen lobbyek bideraturiko birzikla-
penaren “instrumentalizazioa” salatzen 
du: “Marketing modura erabilia izan dai-
teke, salmentarako argudio gisa erabi-
liz, azkenean oraindik gehiago erosteko 
gisan; greenwashing logika ere hor dago 
–jakinik bukaeran ez dela birziklapenik–, 
kasu horretan lobbyen tresna bihurtzen 
da, erabili eta botatzeko joeraren kontra-
ko neurriak saihesteko gisan”.

Licensing effect edo baimentze efek-
tua ere azaltzen du, Monic Sun eta Remi 
Trudel ikerlarien lanetan oinarriturik: 
“Eskura dugun baliabidea oraindik gehia-
go kontsumitzera bultzatzen gaitu birzi-
klatzeko aukera dugula edo hondakina 

birziklatu egingo dela jakiteak. Bestela 
esateko, birziklatzeko aukerak gehiegiz-
ko kontsumoa eragiten du”. Ideia bera 
garatzen du Homo Detritus liburuaren 
egile den Baptiste Monsaingeonek: “Plas-
tikoa ekonomia zirkularraren parte dela 
erranez, plastikoa ‘zakarrontzi egokira’ 
botaz ‘ekintza ona’ egiten ari garela pen-
tsatzen da. Alta, promesa hau inoiz ez da 
bete; Parisen paperontzi horien %80a 
errausten da”.

%100a birziklatua balitz ere, birzikla-
pena ez litzateke soluzio magikoa: “Ma-
teriala edozein dela ere, birziklatze-pro-
zesuak berak baliabideak kontsumitzen 
ditu, berotegi-efektuko gasak eta kutsa-
dura ondorioztatzen ditu. Ez dut erran 
nahi ez dela birziklatu behar, baina kon-
tuan hartu behar da prozesu hori ez dela 
guztiz neutroa ingurumenaren ikuspegi-
tik”, Berlingenen hitzetan. 

PlAstikoA, GEHiEnEtAn 
BirziklAtu GABEA
gAUr egUn, mUndU mAiLAko 
pLAstikozko hondAkinen 
%9A bAkArrik dA birzikLAtUA 
(national geographic 
komUnikAbideAren dAtUAk dirA). 
hori horreLA, gehiengo hAndiA 
nAtUrAn UtziA edo erreA dA.


