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EGILEAK i Thierry Amougou eTA SébASTien mAlo
ITZULPENA i Pello ZubiriA KAmino
AZALA i joSebA lArrATxe josevisky 

Munduaren Hego eta Ekialdeko gi-
zarte eta jendeek nola ikusten ote 
dute klimaren aldeko gure mobi-
lizazioa, alegia, Europan eta Ipar 

Amerikan klimaren zoratzearen ondorioek 
kezkaturik zabaldu den beroaldi soziala? Nola 
interpretatu behar dugu Greta Thunbergek 
abiatutako protestak gazteen artean eraginda-
ko zirrara, oro har klima larrialdiaren inguruko 
mugimendua bezala, nagusiki Ipar aberatseko 
mugen barruan geratu izana? Zertan aldatu 
beharko lirateke krisi ekologikoaren inguru-
ko argudioak mundu osoak bere egin ditzan, 
eta nagusiki klimaren zoratzearen ondorioak 

jada latzenik nozitzen dituzten Hegoaldeko 
jendeek? Hegoaldean sortu eta beren belzta-
suna aldarrikatzen duten bi intelektual eta 
akademikoren analisiak ekarri ditugu orrio-
tara. Thierry Amougou ekonomialariak argu-
diatzen du klimaren larrialdiak, gaur formula-
tuta dagoen moduan, mendebalde aberatsean 
formulatu eta zentratutako errelatoa izatean 
daukala muga. Malcom Ferdinand politologo 
eta ingeniariak, berriz, azpimarratzen du eko-
logismoak sorreratik nozitzen duen zama dau-
kala munduan hedatzeko aingura: krisi ekolo-
gikoaren sustraian dagoen kolonialismoaren 
analisiarekin uztartu ez izana.
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Klimaren kezka” edukitzea eta 
bere alde mobilizatzeko pri-
bilegioa berdintasunik gabe 

dago banatuta Ipar eta Hego aldeen 
artean. Alde batetik aberatsen opu-
lentziak eragindako [CO2] emisioak 
eta bestetik pobreen bizirauteko 
emisioek eraginak,  kapitalismoaren 
eta zanpaketa kolonialaren historiak 
gaur erditu ditu ‘munduaren klima’ 
salbatu beharra defenditzen duen 
hegemonia tekno-zientifikoa eta 
baita bere ifrentzua den klima-es-
zeptizismoa ere. Larrialdi ekologi-
koaz kezkatzen dira orain arte hari 
probetxua atera diotenak eta ez bere 
lehen biktimak direnak. 

Zein belaunaldirena, zein ‘arra-
zarena’, zein nazionalitaterena da 
klima? Galdera hau, jende txintxoei 
barregarri iruditu arren, garran-
tzia handikoa da baldin eta “klima-
ren belaunaldia” –klimaren alde 
Mendebaldeko gazteek antolatuta-
ko mobilizazioa– irakurtzen bada 
historia globalaren neurgailu oso 
batekin; hau da, kontuan hartzen 
bada Mendebaldea munduaren 
zati bat baizik ez dela, gainerakoen 
historia guztiak ere entzun gabe 
ezingo dela arazoa erdipurdika 
baizik ulertu.

Denok “klimaren 
belaunalDi”?
Klimaren berotzearena ez da soilik 
goraka doan tenperaturaren kon-
tua:  batez ere da Mendebaldean 
bezala hortik kanpoko herrialdee-
tan abian dagoen modernizatze 
prozesuaren errendimendu gero 

eta txikiagoen edo negatiboen era-
kusgarria. “Klimaren belaunaldia” 
kontzeptua, definizio demografi-
koa utzi eta zibilizazioaren ikuspe-
gi batetik aztertzen baldin badugu, 
ulertu dezakegu honela ere: Men-
debaldeko zibilizazio tekno-zien-
tifikoak gaurko mendebaldar as-
korengan eragin duen klimarekiko 
sentsibilizazio handiago bat.

Horren froga da Afrikan, Erdi-
ko Asian edo Latino Amerikan kli-
maren alde ez direla mobilizatzen 
hango eskola-umeak, lizeoetako 
ikasleak, unibertsitateetakoak, iker-
lariak eta politikariak. Han ez baita 
hain itogarri sentitzen kultura zien-
tifikoak ‘klima globalaz’ egin duen 
eraikuntza, nahiz eta sentsibilitatea 
egon badagoen. Lurraldeotan Ingu-
rumenari lotutako aldarrikapenak 
mamitzen dira Lehenbiziko herriek 
eta nekazariek beren bizimoduak 
zaintzeko daramatzaten borroke-
tan. Ondorioz, Europako ‘klimaren 
belaunaldiak’ Mendebaldeko bizi-
modua gaitzesten duten bitartean, 
gizarte ez-mendebaldarrak borro-
kan ari dira beren antzinako bizi-
moduak babesteko kapitalismoa-
ren lapurretatik.

Munduko klimaren gaurko ikus-
pegi teknozientifikoa ez al da, beraz, 
izaera historikoa duen planteamen-
du sozial, geopolitiko, ekonomiko 
eta politiko bat? Errealista ote da 
dimentsio anitzeko planteamen-
du honetaz hitz egitea  aldi berean 
auzitan jarri gabe ‘klima globala’-k 
dauzkan kategoria politiko, ekono-
miko, ingurumenezko eta ekologi-

Thierry Amougou ekonomia-
laria Kamerunen sortu zen 
eta Belgikan Lovainako uni-
bertsitate katolikoan ari da 
irakasle. L’Esprit du capitalis-
me ultime: démocratie, marché 
et développement en mode kit 
[Amaierako kapitalismoaren 
izpiritua: demokrazia, merka-
tua eta garapena kit moduan]
(2019)  l iburuaren idazlea, 
pentsamendu antikolonialis-
tan erreferentzia klasikoeta-
koa den Centre Tricontinental 
erakundeak plazaratzen duen 
Alternatives Sud  aldizkarian 
plazaratu du 2020an orriotara 
dakarkigun artikulua, L’Urgen-
ce écologique, un récit occiden-
talo-centré tituluarekin.

thIeRRy 
AMoUgoU

EKoNomIALArIA

Larrialdi ekologikoa, 
Mendebaldean 
zentratutako kontakizuna
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koak? ‘Klima globala’ kontzeptuak 
bere izaera teknozientifikoarekin 
egituratzen du mundua, ulergarri-
tasun bat ematen dio politika klima-
tikoari, baina ezkutatzen ditu kapi-
talismo historikoaren dinamikaren 
barruan gertatutako hainbat zanpa-
keta, baztertze, desparekotasun eta 
diskriminazio sozial eta kultural, 
hain zuzen ere klima globala arazo 
larri bihurtu dutenak. 

‘TximeleTa efekTua’
Klimaren zoratzearen kausa nagu-
sietakoa den lapurreta kapitalistari 
dagokionez, hura jasan dute Afrika, 
Latinoamerika eta Erdiko Asiako 
hainbat belaunaldik. Kaosaren teo-
riari jarraituz esaten bada tximele-
ta baten hegalkadek eragin dezake-
tela milaka kilometrotara dagoen 
sistema oso bat dardarka jartzea, 
nola konpentsatu behar litzateke 
gaur egun kolonialismoak indige-
nen fauna, landaredi eta zibiliza-

zioak ez babesteagatik eragindako 
klimaren zoratzea? 

‘Klima globalak’ behar beza-
la aztertzen ote du nola antolatu 
beharko den justizia inter-genera-

zionala gizarte ez-mendebaldarron 
mesedetan? Klimaren aldeko Funts 
Berdeak [GCF ingelesezko sigletan, 
Nazio Batuen Erakundeak klimaren 
aldaketaren aurrean herrialde txi-
roei laguntzeko antolatutako fun-
tsa], barrutik hain hutsa egonda, 
balio ote dezake tamaina horretako 
helburu bati aurre egiteko? “17 urte 
dauzkat eta klimaren aldaketare-
kiko beldurrak mugiarazten nau” 
zioen hedabideen aurrean Anuna 
De Weverrek. Belgikako mobiliza-
zioen burua den militante honen 
beldurra inolaz ere ez da hedatuko 
Mendebaldekoak ez diren eskual-
deetan, baldin eta bere adineko 
gazteek beldurra badiote batik bat 
lotara gosea ase barik joan beha-
rrari, edateko urik ez edukitzeari, 
eskolara ezin joanari, babesik ez 
edukitzeari edo haur soldadu bila-
katu beharrari.

Nola defenditu dezakegu elkarre-
kin munduaren klima, milaka gazte 

LarriaLdi ekoLogikoaz 
kezkatzen dira orain 
arte hari probetxua 

atera diotenak 
eta ez bere Lehen 

biktimak direnak. zein 
beLaunaLdirena, 

zein ‘arrazarena’, zein 
nazionaLitaterena da 

kLima?
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eta haur beren gurasoekin itotzen 
ari direnean Mediterraneoak iren-
tsita, beste gazte eta haur batzuk 
Brusela, Paris edo Quebecen  gu-
raso eta irakasleei eskutik helduta 
manifestatzen ari diren bitartean?  
Youth For Climate [Gazteak Klima-
ren Alde] mugimenduak ezin lezake 
arrakastarik izan gai oinarrizkoak, 
prematerialistak, falta diren herrial-
deetan, mobilizazio hori han irudi-
tzen zaielako luxuzko kezka postma-
terialista bat. Arazoa ez da kezkak 
oinarririk ez izatea, kontua da gure 
pentsamendua klimaren larrialdiaz 
kezkatzen dela eguneroko gabezien 
estutasunetik askatuta dagoenean: 
sabel gosetiarekin klima gutxi!

“klimaz kezka” 
eDukiTzeko pribilegioa
Herri txiroak eta beren populazioak 
zigor bikoitza jasatera kondenatuta 
daude. Zeren eta, klima zoratzen ari 
den Lur berean bizitzeaz gain, el-
karrekin zer ikusi behar dute Hego 
Amerikako ‘faveletako belaunal-
diek’ eta Europako ‘klimaren belau-
naldiek’?  Latinoamerikako gazte 
txiroek eta oro har planetako He-
goaldekoek ordainduko dute klima-
ren zoratzearen prezio garestia, Eu-
ropako ‘klimaren belaunaldikoek’ 
ordainduko dutenaren oso ezberdi-
na. Kongoko umeek, sarritan Men-
debaldeko multinazionalen hor-
nidurarako meategi artisanaletan 
bizirik lurperatuta ari direnek, ba 
al daukate ‘klimaz kezkatzeko’ pri-
bilegiorik senperrenak egin behar 
dituztenean sos bat biltzeko?

Belaunaldien arteko injustiziak 
etorkizunaz hausnartzeaz gain era-
man behar gaitu iraganaz eta gaur 
egunekoaz eztabaidatzera. Orain 
Afrikari eskatzen zaio ez dezala 
gehiago jarraitu ‘zibilizazioan sar-
tzeko’ bidean, noiz eta garapen ba-
ten jabe izatera iritsi ez denean eta 
gainera galdu duenean lehengo be-
rezko bizitza paradigma, Winston 
Churchillek kolonietako idazkari 

nagusi zenean idatzitako My African 
Journey [Afrikako nire bidaia] har-
tan erakutsitako paradigma hura.

Churchillek liluraturik deskriba-
tu zituen Afrika Ekialdean 1907an 
ezagututako kolore anitzeko txi-
meleta mordo izugarriak. Gaurko 
munduak Afrikaren aniztasun hura 
berreskuratu nahi luke biotopo ba-
ten osasun ekologiko onaren adie-
razgarritzat, ‘tximeletaren paradig-
ma’. Alegia, Churchill bera 1905ean 
Afrika ‘zibilizatzen’ ibili ostean, 
orain Afrikari munduak eskatzen 
dio ‘deszibilizatzea’. Baina zein be-

launaldik pagatu behar du moder-
nizatze kapitalistak suntsitutako 
tximeleta afrikarren zorra? ‘Hiru 
hamarkada loriatsuak’ [II. Mundu 
Gerra ondorengo oparotasun eko-
nomiko aldia] ezagutu zituzten eu-
ropar haien biloben belaunaldiak 
ala berena zen ‘tximeletaren pa-
radigma’ sutsuki defenditzeagatik 
urkatu zituzten afrikarren bilobe-
nak? Nola berradiskidetu bi belau-
naldi ezberdinok klimaren alde egin 
beharreko murrizketen inguruan, 
beren bizimoduak hain errotik kon-
trajarriak direnean?

Umeak jolasean 
madagaskarreko oihan 

suntsitu batean. 

Haur eta gaztetxo langileak 
Kongoko meategi batean.
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Denak bapore berean, 
baina DenenTzako 
lekurik ez salbamenDu 
TxalupeTan
Kapitalismo merkantilista eta 
industrialaren hasieretan At-
lantikoan gaindi gertatutako es-
klabo traf ikoak erakusten du 
kapitalismoak erregaitzat erabi-
li zituela zenbait populazio arra-
zializatu: indioak, beltzak eta ho-
riak. Horren adierazgarri bikaina 
da Voltairek Candide-n erakusten 
duen ‘Surinamgo beltz’ hura, zei-
naren esku eta oin anputatuak izan 
baitziren menpekotasun erabate-
koz produzitzeko erregai eta piz-
garri.

‘Surinamgo beltza’-k erakus-
ten du arrazaren osagaia bazutela 
kapitalismoaren barruan mendez 
mende  ingurumenaren eta eko-
nomiaren arteko beharrezko ore-
ka suntsitu duten  desberdintasun 
sozialek. Kapitalismoak garai har-

tan mortairu edo porlantzat era-
bili baldin bazituen odola, hilketa, 
urkatzea eta morrontzako lana, ka-
pitalismoak itxuraldatu duen mun-
du batean gaur egun berriro ager-
tzen dira fantasma gisa klimaren 
arazoan, Achille Mbembe filoso-
foak aipatzen zuen la raison nègre 
(arrazoi beltza) horretan mamituz.

Gaur planetaren klimak nozi-
tzen dituen arazoak dira Zurien 
eta Beltzen, Zurien eta Gorrien, eta 
Zurien eta Horien arteko urte lu-
zeetako harremanen ondorio in-
gurumenezkoak. Binomio horietan 
bigarrenek –Beltzek, Zuriek, Go-
rriek, Horiek…– ez dute soilik zan-
paketa, mesprezua eta azpiratzea 
sufritu: horrez gain, beren kultura 
eta ingurumenarekiko zeukaten 
harreman propioa ere zanpatu eta 
suntsitu dizkie Mendebaldeko ka-
pitalismoak naturarekiko egiten 
duen erabilera instrumentalak.

Produkzio kapitalistak Zurien 

mesedetan egin duen arrazializa-
zio historiko hau gaur egun ere be-
rresten da; izan ere, hondamendi 
ekologikoen larrialdia salatzen du-
tenak nagusiki dira kapitalismoa-
ren harreman arrazialetan irabaz-
le izan direnak. Arazoa gutxi edo 
batere aipatzen ez dutenak dira, 
berriz, harreman historiko arra-
zializatuaren galtzaileak, egune-
ro biziraun beharraren buruhaus-
teetan itota bizi direnak. Zein dira 
produkzio kapitalistaren eta ho-
nek eragin duen ‘klimaren arazoa-
ren’ gaurko ‘Surinamgo Beltzak’?

klima globalak zein 
nazionaliTaTe Daukan
‘Pachamama’, Ama Lurra, ugazama 
[ama elikatzailea?... Jatorrizkoan 
Mere nourricière], horrela izenda-
tzen dute Lurra Latinoamerikako 
indigenek. Klimaren gaia frontera-
rik gabekoa denez, hura zaintze-
ko politikek hartu beharko lukete 

“Gaur planetaren klimak 
nozitzen dituen arazoak dira 
Zurien eta Beltzen, Zurien 
eta Gorrien, eta Zurien eta 
Horien arteko urte luzeetako 
harremanen ondorio”.
Thierry Amougou
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kontuan Lur bakar bat, herri ba-
kar bat, nazio bakar bat: horrela 
Lurra-nazioa litzateke klimaren 
nazionalitatea. Gaur egun ekono-
miak, kulturak, politikak eta migra-
zioen dinamikek ez dute erakusten, 
urrik eman ere, mundua gu guztion 
Pachamama denik.

Europara migratzaileak datoz 
pentsatuz ez bakarrik hemen se-
gurtasun soziala, politikoa eta eko-
nomikoa hobeto ziurtatuta daude-
la, pentsatzen dute ere kontinente 
hau ez dagoela beren sorterria da-
goen Lurra-nazio berean. Ordai-
netan, Europa sendotzen ari bada 
gotorleku moduan, esan nahi du 
europar askok babestu egin nahi 
dituztela beren kultura eta ongizate 
estatua, baldin eta badaude. Ondo-
rioz, hitzaldietan aipatzen da klima 
zaintzeko mundu osoa nazio bakar 
bilakatu beharra dagoela, ideietan 
bai  aipatzen da baina askoz gu-
txiago jokabide politiko errealetan. 

Hauek analizatzen baldin badira 
migrazioen arloan, bereziki, ageri 
da klimak hainbat nazionalitate ba-
dituela.

Alde batetik, txiroek uste dute 
iparraldean egoera ekonomiko, po-
litiko eta sozialek baimentzen du-
tela klimaren berotzea gutxiago 
nozitu ahal izatea;  beste aldetik, 
Iparreko herrialdeek beren baldin-
tza politiko, sozial eta ekonomikoak 
babestu nahi dituzte klimaren be-
rotzearen ondorioak planetako txi-
roek baino hobeto jasan ahal izate-
ko.  Diskurtso honek iradokitzen du 
denok bizi arren itsasontzi berean, 
denok ez daukagula sarbiderik sal-
bamendu txalupetara. Praktikak 
erakusten du solairu ezberdinetan 
goazela itsasaldi honetan, batzuek 
lehenengo klasean eta besteak biga-
rren klasean.

Lurra nazio bakartzat hartzen ez 
denez,  hainbat klima eredu dauz-
kagu aldi berean. Samuel Hunting-
tonen ideiei jarraiki, ‘klima globala’ 
da klimarekiko planteamendu ez-
berdinen arteko gerra. Bush aitak 
1992an Rioko Lurraren Gailurrean 

diskurtsoak 
iradokitzen du denok 

goazeLa itsasontzi 
berean baina 

denok ez daukagu 
sarbiderik saLbamendu 

txaLupetara (…) 
soLairu ezberdinetan 

goaz, batzuek 
Lehenengo kLasean eta 

besteak bigarrenean

2019ko martxoan 
mozambikeko eskualde 
zabalak suntsitu zituen 
‘Idai’ urakana klimaren 
aztoratzearekin lotu dute 
zientzialariek.
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bota zuen “Gure bizimodua ez 
da negoziagai!” eta Margaret 
Thatcherrek 1980an zabaldu-
tako “Ez dago alternatibarik!”, 
biak ere dira zibilizazio eredu 
beraren osagai, klimaren ara-
zoa zibilizazio identitate baten 
hots, kapitalismoaren, mende 
jarritako eredu batenak. Alegia, 
nazioa eta bere bizitza eredua 
aldaezinak direla klimaren be-
roketa gora-behera:  plantea-
mendu honetan klima politika-
ren koste-etekinak argudiatzen 
dira termino identitarioetan.

Gero daukagu Edouard Glis-
santek aipatzen duen ‘mesti-
zaia’ edo ‘kreolizazio’ eredua. 
Honetan ez da aipatzen  kli-
marekiko ikuspegi ezberdinen 
arteko txokerik, baizik eta horien 
mestizaiak eraman gaitzakeela kli-
ma globalaren nazioa izango den 
Pachamamara. Azkenik, Achille 
Mbembek bezala azpimarra gene-
zake munduaren etorkizun ‘negroa’ 

[devenir nègre 
du monde]: klimarena dela irtee-
rarik gabeko paradigma, zeinetan 
gizaki guztiok izango baikara klima-
ren beroketaren ‘negroak’, klimaren 
‘Surinameko Beltzak’, klimaren po-
litika neoliberalen itsasontziaren 

azpiko aldeko solairuan bidaiatu 
beharko dutenak.

konTakizun 
mendebal-zentratua
‘Klima globala’ deituak hainbat 
arrazionalitate daramatza bere 
baitan tira-biran. Azalean arra-
zoiaren heroikotasuna eta he-
gemonismo teknozientifikoaren 
itxurak erakutsiz, mamian ukatu 
eta fagozitatu egiten ditu mende-
baldarrak ez diren kulturek kli-
mari buruz dauzkaten ikusketa 
pre-zientifikoak, hauetara ateak 
irekitzeko orde. Lehen herriek, 
beren bizimoduarekin planeta-
ren bi birikak –Amazoniako eta 
Gineako golkoko oihanak—zain-

du dituztenek, badituzte lekuko 
ezagutzak sekula agertzen ez dire-
nak Klimaren Garapenari buruzko 
Gobernu arteko Adituen Taldearen 
(GIEC) txostenenetan.

Ezin konta ahala herri indigena-
ren iraganak suntsitu dituztenak ez 
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mobiilizazioak
Klimaren aldeko mobilizazioak egin dira batik 
bat mundu aberatsean 2019 eta 2020ko irailetan; 
argazkietan, ezkerrean Austrian egindako bat eta 
eskuinean Parisen 2020ko irailean burututakoa, 
tartean zela Greta Thunberg.

Europako eta 
Afrikako gaueko 
argiak, batzuen 
eta besteen 
CO2 isurien 
adierazgarri. 
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al dira izan, bada, iparraldeko ere-
du matematiko eta fisikoak?  Nola 
kontabilizatzen  dira Iparrak bere 
oparotasunean isurtzen dituen emi-
sioak eta Hegoak biziraun nahian 
emititzen dituenak? Munduko es-
kualde bakoitzak eduki behar balu 
bere kultura eta arazoekin batera-
garria den klima eredu bat, orduan 
gaurko AEBek klimarekiko eszepti-
zismoa leukakete klimarekiko argu-
dio nagusi. Hemen klimaren beroke-
tari buruz halako iritzi-demokrazia 
bat daukate kontrajartzen dituena 
arrazionalitate zientifikoa eta arra-
zionalitate demokratikoa: iritzi-de-
mokraziaren izenean baimentzen 
da egiatzat ematea ebidentzia zien-
tifikoak gezurrak edo asmakizunak 
direnak erakutsi dituenak. Mende-
baldeak, beraz, bi arrazionalitate 
dauzka borrokan bere baitan. Ba-
tek erakusten du klimaren beroketa 
existitzen dela baina besteak ukatu 
egiten du eta klimari buruzko akor-
dioak eragozten ditu.

Hau ez al da gertatzen guk zien-
tziak deitzen ditugunak balioekin 
lotuta daudelako? GIECeko kimi-

koek, fisikoek, matematikariek eta 
estatistikariek badauzkate, jakina, 
beren ereduen parametroen antola-

ketan muturra sartzen duten balioak. 
Ereduok sarritan mundu mailakoak 
dira baina eraiki dituzte Mendebal-
deko jendeek (GIECen 27 eredueta-
tik 21 zientzialari iparramerikarrek 
sortu dituzte) eta haien kultura ezin 
da geratu ekuazioen atarian!

Objektibotasuna boterearen 
tresna da modernitatea abiatu ze-
netik eta Mendebaldea da erabaki 
eta arautzen dituena ‘klima globala’ 
eta horri lotutako politiken objekti-
batzeko moduak. ‘Klima globala’ren 
kontakizunak jarraitzen du erabat 
mendebal-zentraturik egoten. Eta 
ezkutatzen du hitz horrek gaur egun 
bere baitan daramatzala, legitima-
tuz, sailkapen kolonial eta eboluzio-
nistak: gizarte tradizionala versus 
gizarte modernoa, komunitatea eta 
gizartea, natura eta kultura, etno-
logia eta soziologia, Mendebaldea-
ren historia –zientifikoa denez gero, 
unibertsala– eta Mendebaldetik 
kanpoko ikuspegiak, hauek ez ba-
lira bezala zientifikoak.

Youth For CLimate 
mugimenduak ezin 

Lezake arrakastarik 
eduki gai oinarrizko 
eta premateriaListak 

FaLta diren 
herriaLdeetan, hauetan 

mobiLizazio hori 
iruditzen zaieLako 

Luxuzko kezka 
postmateriaLista bat

Rfi
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Malcom Ferdinand: Ikerke-
ta honetan bultzatu nauen 
ideia nagusia zera izan da: 

nola pentsatu ekologia, krisi ekolo-
gikoa, abiatuta Karibeetako mun-
dutik, Karibeetako testuinguru eta 
kosmogonietatik, zehazkiago es-
kualde honek daukan esklabismo 
historiatik abiatuta.

  zer esan nahi duzu zuk 
‘ekologia dekoloniala’ esatean?
Nire ikasketetan, eta baita bizitzan 
ere, topo egin dut liburuan ‘eten 
bikoitza’ [double fracture] deitzen 
dudan horrekin, modernitatearen 
eten bikoitzarekin: alde batera 
kolonialismoaren ondareak, pen-
tsamendu postkolonialak, dekolo-
nialak… eta beste aldera ekologiari 
eta ingurumenari lotutako pentsa-
menduak. 

XX. mende erdi aldean izan 
dira modernitatearekin kritiko 
aritu diren mugimenduak: bate-
tik mugimendu ekologista bere al-
daera guztiekin, eta bestetik mu-
gimendu independententistak, 
antikolonialistak, pentsamendu 
postkolonialak, dekolonialak. Biak 
modernitatearekiko kritikoak bai-
na bakoitzak bere bidea egin du-
tenak, elkarrekin gurutzatu  gabe, 
elkarren artean benetan eztabai-
datu gabe.

Haustura bikoitz hori nabari 
daiteke, hasteko, ekologisten in-
guru soziologikoan: ezaguna da 
militantziaren osaketan gutxiengo 

beltz eta arrazializatuetako jende 
gutxi ageri dela Gobernuz Kanpoko 
Erakunde ekologistetan, Atlanti-
koaren bi aldeetan, izan Frantzian 
edo AEBetan, edo bi Ameriketan. 
Mugimenduen osaketa soziologi-
koa aipatu dugu baina berdin aipa 
dezakegu krisi ekologikoa azter-
tzeko ekologistek eraiki dituzten 
erreferentzia kontzeptualen mun-
dua ere. Erreferentzia horietan ere 
deigarria da zein urriak diren per-
tsonalitate arrazializatuak, diaspo-
rakoak, beltzak nagusiki.

Gertatzen dena da bere oina-
rrietan, pentsamenduan, osake-
tan, praxian… Mendebaldeko mu-
gimendu ekologistak bazter utzi 
duela modernitatearen alde deko-
loniala, eta bereziki esklabismoa-
ren historia. Ausentzia hau modu 
mingarrian erakusten du mugi-
mendu ekologistaren hasierako 
koadroak. Ekologiaren hiztegi as-
kotan, pentsamendu ekologista-
ren erreferentzia edo genealogia 
egiterakoan bi izen aipatzen dira 
sarri: Henry David Thoreau AEBe-
tan XIX. mendean  eta Jean-Jacques 
Rousseau Suitzan, suitzarrok oso 
ondo ezagutzen duzue.  Hor dau-
de Thoreauren Walden liburua eta 
Rousseauren Les Rêveries du pro-
meneur solitaire. 

Aipamen horiek erakusten di-
tuzten koadroetan dauzkazu bi gi-
zon, familia onetan jaioak, zuriak 
eta naturarekiko harreman asozial 
bat daukatenak: bakarrik ari dira, 

2021eko urtarrila

malcolm Ferdinand polito-
go eta Ingurumen ingeniaria 
martinika uhartean sortu zen 
eta Frantziako CNrS Ikerke-
ta Zientifikoen Zentro Nazio-
nalean ari da ikerlari. 2019an 
plazaratu du Ekologia dekolo-
niala: ekologia pentsatu Kari-
beetatik liburua, mundu fran-
kofonoan oihartzun puska bat 
eduki duena. Ezaguna da ere 
bananondoei jaurtitzen zaien 
klordekona pestizidak herrita-
rrei eragin dizkien kalteen sa-
laketan egin duen lanagatik. 
Sebastian malok elkarrizketa-
tu du 2020ko Giza Eskubideen 
FIFDH zine festibalaren eman-
kizunetako batean. 

MALcoM 
feRDINAND

PoLIToLoGoA ETA 
INGUrUmEN INGENIArIA

“Mendebaldeko ekologismoa 
zabaldu da iragan 
koloniala ahaztearen truke”

MalcoM Ferdinand

 séBAstIeN MALo
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beste inor barik. Dudarik gabe ez
-gizakiekin badauzkate harreman 
eko-sozialak baina funtsean dira 
gizon zuri eta libreak gizarte post
-kolonial eta post-esklabistetan, 
batzuetan gizarte kolonial eta es-
klabistetan.

  egiten duzun ohar historiko 
oso interesgarri hori, egia esan, 
ez zaio beste askori entzun. 
baina horrez gain, zerk egiten du 
gaurko ekologismoa ekologismo 
kolonial?
Hasteko, garrantzitsua da diskur-
tsoa deseraikitzea, nabarmentzea 
diskurtso ekologista soilik zabal-
du ahal izan dela iragan koloniala 
isiltzearen baldintzapean. Honek 
esplika dezake zergatik dauzkagun 
gaur hainbat kontzeptu eta pen-
tsamendu gai ez direnak Lurreko 
biztanleen gehiengoaren esperien-
tziak kontuan hartu eta azaltzeko, 
batik bat kolonizatuak izan diren 
eta migrazio kolonialen emaitza di-
ren populazioen esperientziak.

Horrek esan nahi du gure gra-
matikak, gure hiztegiak, bere defi-
nizioetan bertan bazterrean uzten 
dituztela nahitara edo nahi gabe 
planetako biztanleen zati handi bat. 
Antropozenoa bezalako kontzep-

tuak, edo kolapsoaren teoriek… 
kontzeptuok funtsean sustatzen 
dute Gloria Wekkerrek liburu eder 
batean ‘zurien errugabetasuna’ 
[white innocence] izendatu zuena. 
Honek guztiak ondoriotzat dakar 
mugimendu ekologista urruntzea 
Lurraren parte oso batengandik.

  zuk negrozenoa aipatzen duzu 
antropozenoaren alternatiba-
tzat… zer esan nahi du horrek?
Antropozenoa kontzeptu berria 
geologokoek proposatu zuten eta 
oso kritikatua izan da, batik bat 
antropologoen aldetik, kontzeptu 
horrekin ezin direlako ulertu Lu-
rreko ekosistemen suntsiketa era-
gin dutenen arteko desberdintasu-
nak. Ondo dakigu gaurko klimaren 
beroketa eragin dutenak ez direla 
izan Nairobiko, Port-au-Princeko 
edo Martinikako txabolategietan 
bizi diren pertsonak, baina Anthro-
pos-Gizakia bezalako abstrakzioa 
asmatuz homogeneizatzen eta mo-
zorrotzen dira dauden hainbeste 
desberdintasun eta botere harre-
man desberdin, suntsiketa horien 
osagaiak diren hainbeste injustizia. 
Izaki abstraktu hori sortuta injusti-
ziak isilpean geratzen dira.

Anna Tsing, Donna Haraway eta 

beste hainbat antropologok, edo 
Andreas Malm bezalako pentsa-
lariek, Christophe Bonneueil edo 
Jean-Baptiste Fresoz bezalako his-
torialariek… bestelako kontzeptuak 

proposatu dituzte terminoan ber-
tan azal daitezen botere harreman 
desberdinak, hala nola Kapitaloze-
noa [Capitalocène], Plantaziozenoa 
[Plantationocène] eta abar. Nire li-

antropozenoa  
kontzeptuak edo 

koLapsoaren teoriek 
sustatzen dute zurien 

errugabetasuna. 
negrozenoa 

kontzeptuarekin 
nabarmendu nahi 

dut modernitatearen 
sorreran eskLabo 

saLerosketak eduki duen 
garrantzia”

MAlCOM FErdinAnd

Esklaboak Afrikatik Europara eta Ameriketara zeramatzaten itsasontzietako baten sotoan pilatuta, Bristolen aurkitutako garaiko irudi batean.
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buruan, egia, aipatzen dut Negro-
zenoa nabarmendu nahian moder-
nitatearen sorreran Atlantikoan 
zeharreko esklabo salerosketak 
eduki duen garrantzia eta baita ere 
esklabo eramandako afrikarrek Lu-
rraren populatze kolonialean bete 
duten papera.

Asmoa ez da Antropozenoa baino 
kontzeptu unibertsalago bat sor-
tzea, Antropozenoa beste hitz batez 
ordezkatzea. Ni ez nago Lurreko es-
perientzia guztiak hitz bakar batean 
bil daitezkeela uste duen fikzio ho-
rretan, gaur bizi dugunaren hainbat 
dimentsio bilduko dituzten hitzen 
pluralitatearen alde nago. Negroze-
no kontzeptuak azpimarratzen ditu 
esklabismoaren dimentsio politikoa 
eta soziala. Hots, nabarmentzen du 
gizakiaren morrontza baina baita 
ere horren dimentsio metaboliko 
eta energetikoa, gizaki zapalduok 
izan baitira bortizkerian oinarritu-
tako ekonomia horiek, gizakiak be-
zala ekosistemak suntsitu dituzten 
sistema hori elikatu duten energia 
eta lehengaia.

  zure ikerlanak batik bat 
frantzian zentratzen dira eta 
frantziak itsasoaz haraindi egin 
duen kolonizazioaz. uste duzu 
hor aurkezten dituzun gaiek 
badutela izaera unibertsalago bat, 
beste adibideetara aplikagarriak 
direla?

Nire sustraiak Karibean daude eta 
Karibea ez da soilik frankofonoa. Ho-
rregatik nire liburuan kapitulu bat 
Puerto Ricori eman diot, beste bat 
Haitiri. Baina sustraiak ditut Mende-
baldean ere eta eztabaidan ari naiz 
Mendebaldeko pentsamendu ekolo-
gisten tradizioarekin. Honek Mende-
balde osoa hartzen du, bere inperio 
izaerari baitagokio, Hexagonoaren eta 
honek itsasoz beste aldean dauzkan 
lurraldeen markoa gainditzen du. Izan 
dadin Maurizio uharteetan edo Indo-
txina deitu zitzaion hartan, Herbehe-
reen kolonia izandako Indonesian edo 
Amerikako Estatu Batuetan bertan. 

Nuklearren adibidea har deza-
gun, esate baterako. Mugimendu 
ekologista hein handi batean sortu 
da bonba nuklearraren kritikaren 
gainean, oso nabarmen Greenpea-
ceren kasuan. Mugimendu honek, 
teknikaren kritikazko testuingu-
ru zabalago batean kokatzen den 
mugimenduak, isiltzen du teknika 
horiek posible egin dituena egoera 
koloniala izan dela.  1945ean Hi-
roshima eta Nagasaki gainean lehe-
rrarazi ziren bonba atomikoak Kon-
goko uranioz eginak zeuden. 

Hor ikus dezakezu teknikaren 
kritika antikoloniala egin duten jen-
deekin aliantzarik lotu barik egin 
dela bidea. Kolonizatuak teknika 
horien kontra ari ziren, adibidez 
AEBetan Navajo jendeak, Manhat-
tan proiektua aurrera atera eta bon-
ben leherketen probak egiteko be-
ren lurretatik kanporatu zituztenak. 
Ghanako jendea, Kwame Nkrumah 
buru, frantsesek Algeriako basa-
mortuan proba atomikoak egitea-
ren kontra aritu ziren. Azken finean, 
beti egon dira herri kolonizatuak 
aurre egin diotenak bai beren gor-
putzak eta bai Lurra suntsitzeko 
ahaleginari.

Ingurumen Justiziaren aldeko mugimendu berria ari da zabaltzen, 
arrazismoa eta ingurumena lotzen dituena. 

Navajo jendea AEBetan protesta egiten beren lurretan uranio meategiek egindako suntsiketen kontra.
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Alabaina, kontakizun bat asmatu 
da batzuei abantaila ematen diena 
orain arte gertatutakoaren eran-
tzukizunak ahaztuz, ekologismoa 
asmatu balu bezala gizon zuri batek 
pasioan zebilela natura birjina ba-
tean… natura hori berez batere ez 
zenean birjina, gainera. Hori eginez 
ekologismoa despolitizatu da, eta 
horrela iritsi gara gaurko egoerara, 
non jarraitzen den diskurtsoetan 
ere errepikatzen lehengo bazterke-
ten berdinak.

  Honek, beraz, ekarri gaitu 
bi aktibista sail sortu eta 
jardutera paraleloan, batetik 
aktibista antikolonialistak eta 
bestetik ekologistak. konta’iguzu 
bikoiztasun honen sorrera 
eta zergatik iruditzen zaizun 
kaltegarria. eta zer egin litekeen 
biak elkarrizketan has daitezen.
Hausturak sustraiak dauzka mo-
dernitatearen oinarri kolonialetan. 
Adibide bat jartzeko, John Muir 
AEBetan parke nazionalen sortzai-
lea izan zenak wilderness [basatia, 
gizakiak ukitu gabea, elkarrizke-

tatzaileak frantsesez itzuli nature 
vierge, natura birjina] aipatzen due-
nean, hizkera arrazista darabil na-
turaz mintzatzeko, natura horretan 
bizi diren Ameriketako Lehen he-
rriak kanpo uzten baititu bizi diren 
leku horietatik.

Antzekoa esan daiteke Frantzia-
ri dagokionez Pierre Poivre fama-
tuaz Maurizio uharteez ari denean; 
leku hartan basoen suntsiketaren 
eta klima aldatzearen arteko lotura 
egiten lehena izan zen gizon hau 
kolonia esklabista bateko ardura-
duna zen, bera ere esklaboen jabea. 
Beraz, haustura ez dute eragin ko-
lonizazioaren kontra borrokan ari 
direnek, alderantziz baino: ekolo-
gismoaren diskurtsoa eraiki dute-
nek aipatu barik arraza, arrazismoa 
eta kolonialismoa, horiek eragin 
dute haustura. Ondorioz, gaur egun 
badirudi  diskurtso antiarrazista 
eta diskurtso ekologista bi mundu 
ezberdin direla.

Zer gertatu da, orduan? Herri 
kolonizatutzat beren duintasuna 
berreskuratzeko borrokan, beste 
teoriko batzuek bazter utzi dituzte-

la gai ekologikoak, gaur munduan 
gertatzen denarekin zuzeneko ze-
rikusia dutenak. Ziurrenik, sentitu 
dutelako mugimendu ekologiste-
tan ez zeukatela tokirik herri in-
digena eta kolonizatuen arazoek. 
Elkarrenganako mesfidantza bat 
dago, zoritxarrez.

mendebaLdeko 
ekoLogismoak 
bazter utzi du 

modernitatearen 
aLde dekoLoniaLa, eta 
bereziki eskLabismoa 

(…) ekoLogismoa 
asmatu baLute bezaLa 

gizon zuri batzuek 
natura birjina batean 

paseatuz”

MAlCOM FErdinAnd

JoHn muir, AEBetako 
parke nazionalen eta 
‘wilderness’ (basatia) 
kontzeptuaren sortzailea. 
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  zergatik uste duzu dela 
zoritxarrekoa?
Kaltegarria da, kontraproduktiboa 
delako ekosistemak defenditu nahi 
izatea aldi berean ohartu gabe ez 
baldin bada aldatzen gizakien gai-
neko zanpaketa ez dela konpon-
duko ekosistemari egiten zaion 
zanpaketa. Eta beste aldetik, pen-
tsamendu antikolonialistari dago-
kionez, nabarmena da hondamendi 
ekologikoen lehen biktimak direla 
herri arrazializatuak, herri koloni-
zatuak, hegoaldekoak. Beraz, egi-
teke dago aliantza bat gaur jokoan 
dagoen arazo ekologikoaren ikus-
pegi askoz baterakoiagoa antolatu-
ko duena.

Alabaina, aliantza hau ezingo da 
egin orain arte hausturaren azter-
keta kritikoa egin gabe, pentsamen-
du ekologistak kolonialismoaren 
historiaz egin duen ezkutatzearen 
azterketa kritikoa. 

  aliantza hau gertatuko den 
itxaropenik baduzu? aebetan, 
esaterako, bada mugimendu 
oso indartsua environmental 
Justice [ingurumen Justizia] 
izenekoa, ingurumenaren 
arazoek jende arrazializatuetan 
dauzkan ondorioak barnatzen 
ahalegintzen dena…
Ekologia dekoloniala ez dut nik li-
buru honetan asmatu, 2019an, he-
rri askok hori egiten dute askoz 
lehenago. AEBetan bertan, aipatzen 
duzun mugimenduak baino askoz 
lehenago ildo hori jorratu dute 
lehen herrietako jendeek, esklabo-
tzatik ihesi joandakoek eta beste. 
Egia da AEBetako Ingurumen Justi-
ziaren [Environmental Justice] alde-
ko mugimendua oso interesgarria 
dela, arrazismoa eta ingurumena 
lotzen dituelako, kontzeptua bera 
erantzun bat da haiek salatzen du-
ten ‘ingurumen arrazismoa’ ideiari. 

Baina arriskua dago ahalegin hau 
ere errekuperatua izan dadin iragan 
kolonialari estalkia jartzeko berriro. 

Hori gertatu da Frantzian, esate-
rako: hemen ingurumen justiziaren 
aldeko mugimendua erabat modu 
despolitizatuan ezarri da. Frantzian 
uste da gai hau bestela plantea-
tzen dela AEBetan, han arrazake-
ria handia dagoelako, baina hemen 
desberdintasunak ez direla hango 
modu berean gertatzen… funtsean, 
jarraitzen da pentsatzen arrazake-
riak eta kolonialismoaren aferak ez 
daukatela batere zerikusirik ekolo-
gismoarekin.

Alabaina, ez dugu bistatik gal-
du behar zera: azken 500 urteotan 
Lurrak jasandako ekosistemen ga-
lera soilik posible izan dela lehen 
herrien zapalketaren gainean, hori 
mundu osoan, Ameriketan, Afrikan, 
Asian. Gaur aitortu nahi ditugu in-
gurumenari egindako suntsiketak 

greenpeaceko fundatzaileak 
1968ko argazki batean, 
nuklearren aurkako ekitaldi batean.
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aitortu barik herri indigenen gai-
neko zanpaketak. Horregatik dauz-
kagu hain diskurtso exotikoak: “Be-
gira nola bizi diren lehen herriak, 
naturarekin harmonian”, txalotzen 
da bizimodu hori, kosmobisio hori, 
aldi berean ontzat eman gabe he-
rriok oraindik ere egiten dituzten 
justizia eskeak.

Joan den urtean, Frantziaren 
mende dagoen Polinesiatik Oskar 
Temaruk auzitara eraman du Fran-
tziako estatua gizateriaren aurka-
ko krimenak egin izanagatik pro-
ba atomikoak bertan burutzean. 
1995a arte 196 leherketa atomi-
ko egin zituen Frantziak Aljerian 
eta Polinesian eta oraindik ez da 
justiziarik egin. Bonba horietako 
batzuek Japonian AEBk leherrara-
zitakoak baino hainbat aldiz borti-
tzagoak izan dira, pentsa bertako 
jendeei ze nolako kalteak eragin 
dizkieten.

Zuk galdetura itzuliz, bai, egia da 
zenbait zubi eraiki dela baina askoz 

zubi sendoagoak izan behar dute, 
eta justizia ez dadila egin soilik he-
rri guztien arteko bakan batzuen-
tzako, denentzat baizik.

  bukatze aldera, garaiotan 
ikusten ari gara teoria 
malthusianoen indarberritze bat 
mugimendu ekologisten artean, 
batik bat klimaren aldaketaren 
borrokan dabiltzanetan. Diote 
“haur gutxiago jaiotzen baldin 
badira, eman dezagun nigerren, 
jaiotze tasa altuenak dauzkaten 
herrialdeetan, izango da nahikoa 
lurreko jende guztientzako, 
horra klimaren aldaketaren 
soluzioa”. iruditzen zaizu 
pentsaera hori indartzearen 
arriskua dagoela?
Ez da hanka-sartze bat, diskurtso 
arrazista bat da argi eta garbi. Zeren 
eta beti herrialde arrazializatuak bai-
tira beren ugaritzea mugatu beha-
rra omen daukatenak. Eta diskurtso 
oso-oso misoginoa da, berriro ere 

aipatzen duelako emakume arrazia-
lizatu eta kolonizatuen sabelak kon-
trolatzea. Abiatzen baldin bagara soi-
lik Lurrean bizi behar duten gizakien 
kopuruak aipatzen dituen diskurtso 
batetik, kontuan eduki gabe zein bi-
zimodu ezberdinak daramatzaten 
iparramerikar batek, suitzar batek 
edo frantses batek eta, kontrastean, 
Nigerreko batek… eta bizimodu ho-
riek zein ondorio izango dituzten… 
ezberdintasunak berdindu nahian 
ari gara, Antropozeno kontzeptuare-
kin egin bezala. Krisi ekologikoaren 
erantzukizuna [malthusianismoare-
kin] ezartzen duzunetik emakume 
beltzen sabelen ustezko gehiegizko 
produkzioan, diskurtso arrazista eta 
misoginoa ari zara egiten.

Honek ez du esan nahi herriek 
ez dutenik eduki behar gogorik be-
ren demografia egokitzeko. Baina 
aipatzen duzun diskurtsoa aspal-
ditik dator, eta beti ere Mendebal-
dearen erantzukizunak lausotu nahi 
ditu. Arazoa ez balitz bezala nola bizi 
garen AEBetan edo Europan, gure 
kontsumoa, gure kontsumoaren on-
dorioak nola esportatzen ditugun, 
guregandik urrun zabaltzen dugun 
bortizkeria… 

ingurumenari egindako 
suntsiketak aitortu 

nahi dira aitortu 
barik herri indigenen 
gaineko zanpaketak. 
horregatik dauzkagu 

hain diskurtso 
exotikoak: ‘begira 

noLa bizi diren Lehen 
herriak, naturarekin 

harmonian’”

MAlCOM FErdinAnd

Amazoniako Yanomami 
etniako ama-semeak.
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Lurra herriari deika
Jaten dugun elikagai bakoitzarekin, 
nekazaritza eta gizarte eredu bat bultzatzen 
ari gara. Beraz, jatea bihur dezagun egunean 
hiru bider egiten dugun plazerezko iraultza!

argia.eus/azoka 943 37 15 45Erosteko:

Kamiseta erosita, 2 €-ko ekarpena egingo 
diozu agroekologia mugimenduari 
eta beste hainbestekoa ARGIAri. 

Agroekologia mugimendua 
eta  elkarlanean

%100 kotoi 
organikoa

Bost kolore aukeran:
Urdina, beixa, arrosa, berdea eta grisa.

Kolore 
berriak!

19,5 €


