
NERABEEN 
KONTSEILUA 

 

KLIMA-JUSTIZIA 



Dokumentu honetan, Arartekoaren Haur eta Nerabeen Kontseiluak 

2022an egindako jarduera jasotzen da. 

 

Arartekoaren Haur eta Nerabeen Kontseilua haurrek eta nerabeek 

parte hartzeko organoa da, eta helburu nagusia du haur eta nerabeen 

ahotsa funtsezko zati izatea erakundeak giza eskubideen defentsan 

egiten duen lanean. 

 

Bada, klima-justiziaren gaia hautatu genuen 2022an lantzeko, halaxe 

adostu genuelako Europako ENOC sareko haurren defendatzaileekin, 

ENYA proiektuaren esparruan. 

 

Hala, Kontseiluko haurrek eta nerabeek honako asmo edo eginkizun 

hau eduki dute hautatutako gaiari dagokionez: Ingurumen-politiketan 

parte hartzeko eta entzunak izateko eskubidea baliatzea, planetako 

haur eta nerabe guztiek bizitza duina izateko duten eskubidea berma 

dadin eta hausnarketa kolektiboak askotariko begiradak bil ditzan. 

 



Nazio Batuen Giza Eskubideen Kontseiluak 2021eko urrian aitortu zuen 

ingurumen seguru, garbi, osasungarri eta jasangarrirako eskubidea, 

Batzar Nagusian, giza eskubideez gozatzeko giza eskubide garrantzitsua 

dela iritzita. Nazio Batuek, halaber, klima-aldaketak mundu-mailako giza 

eskubideei eragiten diela adierazi dute, eta presazko ekintzen bidez 

jorratu behar dela klima-aldaketak guztion bizitzetan duen inpaktua. 

Bada, klima-justiziaren kontzeptuak hori guztia biltzen du. 

 

Haur eta Nerabeen Eskubideei buruzko Konbentzioak eskaintzen duen 

babesa bermatze aldera, bertan jasotzen diren eskubideen arabera 

gidatuko dugu lana, baina ez konbentzio horren arabera bakarrik, 

nazioarteko gainerako tratatuek ere haurrak eta nerabeak babesten 

dituztelako. Hori dela-eta, oso garrantzitsu deritzogu klima-justiziari 

buruzko nazioarteko beste tresna batzuk aipatzeari, gure 

hausnarketaren zati izango baitira; hala nola, kontuan hartuko ditugu 

Aarhuseko Hitzarmena eta Parisko Hitzarmena. 

Testuingurua 



ENYA proiektuak erakunde parte-hartzaile guztietarako zehaztu dituen 

ildoei jarraikiz, eskudun administrazioei zuzendutako gomendioekin eta 

testuinguru zehatz batean garatzeko ekintza klimatikoko proposamen 

batekin amaitu behar zuen Arartekoaren Kontseiluaren lanak.  

 

Klima-justiziaren gaiari ikuspegi ugaritatik hel dakioke, eta guztiak dira 

interesgarriak eta elkarren osagarri. Gomendioen inguruko 

hausnarketari eta formulazioari bide emateko asmoz, bost azpigai 

proposatu genituen, lan-ildo gisara, haurrek eta nerabeek haien artean 

hautatu eta garatzeko: 

 

1. Ekintza klimatikoa eta ingurumen-erabakietan parte hartzea. 

2. Iparra-Hegoa: klima-aldaketak desberdinkeriak areagotzen ditu  

3. Kontsumoa eta karbono-aztarna: hazkundearen paradigma auzitan 

4. Mugikortasun jasangarria eta lurralde-antolamendua 

5. Energia-iturriak: erabilera eta kliman nahiz gure bizitzetan duten 

inpaktua 

 

Proposatutako gaiak potoloak zirenez eta gaiok lantzeko benetan 

genuen denbora estua zenez, honako hau proposatu genuen: 

• “Ekintza klimatikoa” gaia nahitaez lantzea 

• Gutxienez proposatutako beste azpigai bat hautatzea 

• Aukeran, zerrendan jasotzen ez den beste azpigai bat 

gaineratzea, lantzeko. 

Helburua  



DIAGNOSTIKOA 



Diagnostikoa  

Kontseiluak ingurumen-egoeraren diagnostikoarekin ekin zion lanari, 

neska-mutilek hautematen duten errealitatean oinarrituta: nola bizi 

duten, zer arazo hautematen dituzten, aukerak non egon daitezkeen... 

Helburua: diagnostikoaren kontakizun partekatu bat sortzea, landu 

beharreko gaiari testuingurua jartzen hasteko eta egin beharreko 

gomendioak bideratzeko. 

 

 

 

“Gaur egun, planetak laguntza behar duela uste dugu. Belaunaldi berriak beste 

batzuek aurretik eragindako kaltea konpontzen saiatzen ari gara, baina guztien 

laguntza behar dugu. Kezkatzen ez den jende hori dago, arazoa kamuflatzen duena, 

garrantzia kenduz, beren dirua besterik ez zaielako axola. Eta, egia esan, ekoizten 

ari diren guztia natura suntsitzen ari da, eta gure bizitzak suntsitzen amaituko 

du”. 
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“Kutsadura, gutxika-gutxika, gu suntsitzen ari da; jende gehiena 

horren jakitun da, baina askok eta askok ez dute ezertxo ere egiten 

egoera alda dadin, gehienek beren ongizateari bakarrik begiratzen 

diotelako eta ez direlako munduak duen arriskuaz jabetzen.  

 

 

Industriek boterea dute klima-aldaketan, herritarrek bezalaxe, azken 

horiek baitira etengabeko ekoizpenaren erantzuleak, produktuak 

kontsumitzearen ondorioz. Horren aurrean, gazteok gero eta 

informatuago gaude, eta planetaren gaur egungo egoeraz 

kontzienteago gara; horrexegatik sortzen ditugu hainbat gauza (hala 

nola, superprodukzioak, makroetxaldeak, petrolio-portuak edo portu 

kutsatzaileak) egitearen kontrako mugimenduak.  

 

 

Gero eta aukera gehiago daude aldaketarako bidean aurrera egiteko, 

baita gure ekintzak eta naturarekin dugun harremana hobetzeko ere: 

geure esku dago aukera horiek onartu eta aukera horietara 

egokitzea”. 

 

 

 

 

 

.” 
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“Naturarekin lotura handia dugunez, zaintzen eta errespetatzen ikasi 

behar dugu. Gehiago kezkatu behar dugu zaborra ez sortzeaz, batzeaz 

baino (ahalik eta zabor gutxien sortu behar dugu). Ez genuke etorkizuna 

eraiki beharko, aurretik gaurko arazoak konpontzen ez baditugu. Gure 

kakatan itoko gara (hitzez hitzezko eta irudizko adieran)”. 

 

 

 

 

.” 

 

 

 





diagnostikoa gogoratzen  



2030ERAKO 
IKUSPEGIA 

 



2030erako ikuspegia  

Diagnostikotik abiatuta, honako hau galdetu genuen: 2030ean mundua 

nolakoa izatea gustatuko litzaizueke? Guztion artean mundu 

jasangarriago bat eraikitzeko gakoei eta erronkei buruzko hausnarketa 

piztea zen asmoa. 

 

 

 

 

 

“Errege Mago agurgarriak, 2030erako hiri garbiak nahi ditugu, 

berdeguneak izango dituzten hiriak, izakien eta naturaren artean 

oreka lortzeko. Horretarako, boteredunek gaiaren inguruan interesa 

edukitzea eta esku hartzea gustatuko litzaiguke. Horri esker, 

azkarrago aldatuko gara, eta gizartea hobeto ibiliko da. Gainera, 

poloek bere horretan jarraitzea eta mendiek berezko koloreari eustea 

gustatuko litzaiguke, eta ez ikatz-kolorea edukitzea. Laburbilduz, 

natura lehen mailara igarotzea eta bazter ez uztea nahi dugu. Guztia, 

mundu utopiko baten alde. Sinatuta: Arartekoa”. 
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2030ean, ekoizten jarraituko dugu, eta gizarte gisa aurrera egiten, 

baina horrek ez du zertan ingurumena suntsitu. Harmonia edo oreka 

sortuko da naturaren eta zibilizazioaren artean, eta zibilizazioak ez 

du natura suntsituko, irabazi-egarriz. Keinu txikiek gauza eta arazo 

handiak alda ditzakete, baina ez boteretsuen (gobernuen, 

enpresen...) laguntzarik gabe. Laburbilduz, ezin gaitezke helburu 

horretara iritsi, guztiok zerbait ematen ez badugu”. 
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“Kutsadura, gutxika-gutxika, gu suntsitzen ari da; jende gehiena 

horren jakitun da, baina askok eta askok ez dute ezertxo ere egiten 

egoera alda dadin, gehienek beren ongizateari bakarrik begiratzen 

diotelako eta ez direlako munduak duen arriskuaz jabetzen. Industriek 

boterea dute klima-aldaketan, herritarrek bezalaxe, azken horiek 

baitira etengabeko ekoizpenaren erantzuleak, produktuak 

kontsumitzearen ondorioz.  

 

Horren aurrean, gazteok gero eta informatuago gaude, eta 

planetaren gaur egungo egoeraz kontzienteago gara; horrexegatik 

sortzen ditugu hainbat gauza (hala nola, superprodukzioak, 

makroetxaldeak, petrolio-portuak edo portu kutsatzaileak) egitearen 

kontrako mugimenduak. 

 

 Gero eta aukera gehiago daude aldaketarako bidean aurrera 

egiteko, baita gure ekintzak eta naturarekin dugun harremana 

hobetzeko ere: geure esku dago aukera horiek onartu eta aukera 

horietara egokitzea”. 

 

 

 

 

 

.” 

 

 

 







2030erako ikuspegia gogoratzen 



ESKUBIDEAK 
 
 



Eskubideak eta inpaktuak 

Aurreko diagnostikoan eta ikuspegian oinarrituta, klima-justiziarik 

gabeko egoera honetan haur eta nerabeen zein eskubide urratzen 

diren aztertzeko unea iritsi zen. 

 

Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioko eskubideak berrikusita eta 

hautatuta, gazteek hautematen dituzten benetako inpaktuak sakonago 

aztertu ahal izan genituen, eta inpaktu horiek eguneroko zein alderditan 

islatzen diren ikusi. 

 

Hausnarketak honako eskubide hauek jarri zituen agerian: 

 

“Urratutako eskubideak: 

 

HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEA 

OSASUNERAKO ESKUBIDEA 

ELIKATZEKO ESKUBIDEA 

INFORMAZIOA IZATEKO ESKUBIDEA 

IRITZIA EMATEKO ETA ENTZUNAK IZATEKO ESKUBIDEA 

BIZI-KALITATERAKO ESKUBIDEA” 

 

 

 





HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEA: Ingurumenak, okerrera egingo balu, ekonomiari eragingo lioke, eta, hortaz, 

familia batzuek ez lukete hezkuntzarako sarbiderik izango. Gainera, haur batzuek lan egin beharko lukete, 

familiari laguntzeko, eta ez lukete jasoko merezi duten hezkuntza hori. 

 

OSASUNERAKO ESKUBIDEA: Ingurumenak okerrera egingo balu, kutsadurak eragingo liguke. Zaurgarriagoak 

izango ginateke gaixotasunen aurrean, immunitate-sistema ahulduta edukiko genukeelako. Aipatu bezala, 

ekonomia kaltetuta egongo litzateke, eta, ondorioz, osasun-sistema publikorik ez duten herrialdeetan, jende asko 

oso egoera eskasean egongo litzateke. 

 
“Eskubide honen barruan, ingurumena errespetatu behar da, eta kutsatu gabeko ingurune batean bizitzeko 

eskubidea daukagu”. 

 

“Klima-aldaketarekin, ez genuke elikadura egokirik izango, ezta kutsatu gabeko ur edangarririk ere; are, 

edozein motatako gaixotasunak edukiko genituzke”. 
 
ELIKATZEKO ESKUBIDEA: Klima-aldaketak eta kutsadurak jaten ditugun elikagai askori eragiten diete. Adibidez, 

plastiko txikiak jaten dituzten arrainak jaten ditugu. Hori eginez, osasuna kaltetu dezakegu. 

 

INFORMAZIOA IZATEKO ESKUBIDEA: Ingurumenarekin zerikusia duten albisteei ikusgaitasun handiagoa eman 

behar zaie, uste baitugu gai horiek ez direla hedabideen bitartez transmititzen, edo ez nahikoa, eta horren 

ondoriozko desinformazioa informazioa izateko eskubidearen kontrakoa da. 

 

IRITZIA EMATEKO ETA ENTZUNAK IZATEKO ESKUBIDEA: Ez da kontuan hartzen gazte gehienok gai honen 

inguruan dugun iritzia. 

 

BIZI-KALITATERAKO ESKUBIDEA: Ez genuke edukiko fisikoki, mentalki, espiritualki, moralki edo sozialki ondo 

hazteko bitartekorik. Antsietate-mailek gora egingo lukete, nabarmen egin ere, eta osasuna kaltetuko 

litzaiguke, argi eta garbi; osasuna arriskuan edukiko genuke. 
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eskubideak eta inpaktuak gogoratzen  



KLIMA-JUSTIZIA 
 
 
 



Klima-justizia 

Dagoeneko ez dago eztabaidarik: klima-aldaketa errealitate bat da, 

eta ez etorkizunekoa, gaur egungoa baizik, presazkoa eta mundu-

mailakoa. Bada, gizakiok asko dugu esateko. 

 

Albiste onak ere baditugu: agertokirik txarrenak eteteko garaiz gaude. 

Halere, irtenbideak pentsatzeko unea egokitzen denean, galderak 

iristen dira: Nola pasa ekintzara? Nork izan behar du aldaketan buru? 

Herrialde guztiek eginkizun berbera dute?... 

 

Kontu horiek eta askoz ere gehiago genituen hizpide, baina, 

eztabaidan hasi aurretik, interesgarria iruditu zitzaigun klima-justiziaren 

kontzeptuari berari heltzea: Bazekiten ezer kontzeptu horri buruz? 

Bazekiten zer esan nahi duen? Partekatzeko eta hobeto ezagutzeko 

asmoz, elkarrekin zehaztu zuten zer jotzen zuten klima-justiziatzat. 

 

Klima-justizia: ingurumen-arazotik harago 



definizioa 

Klima-justiziaren kontzeptuarekin loturaren bat zuten bost hitz pentsatzeko 

eskatu genien kontseilukideei: Zer datorkizue burura? Zerekin lotzen duzue? 

 

Honako hauek dira hautatutako hitzak eta kontzeptua definitzeko egin 

zuten kontakizuna (aurretik klima-justiziari buruz ezer jakin gabe): 

 

 

Etorkizuna, osasuna, biodibertsitatea, birziklapena eta desagertzea:  

 

“Klima-justizia planetaren biodibertsitateari eta osasunari eustea da, 

ETORKIZUNEAN desagertu ez gaitezen. BIODIBERTSITATEARI eusteko modu bat 

BIRZIKLATZEA da. 

 

 

 

Borroka, etorkizuna, aldaketa, planeta eta aktibista: 

 

“Klima-justizia PLANETAREN etorkizuna ALDATZEKO BORROKA AKITIBISTA da” 



 

Errespetua, ekologia, murrizketa, oreka eta birziklapena:  

 

“Klima-justizia EKOLOGIA ERRESPETATZEKO birziklatzearen eta MUGATZEAREN 

arteko OREKA da”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingurumena, errukia, eskubideak, lankidetza eta politikak: 

 

“Klima-justizia INGURUMENAREKIKO ERRUKIA edukitzea da. Hori lortzeko, 

LANKIDETZAN aritu behar dugu, eta planetaren ESKUBIDEAK errespetatzeko 

POLITIKA berriak ezarri” 

 



definizioa osatzen 

 

Neska-mutilen definizioak bildu ondoren, ekarpen batzuk jaso genituen, 

kontzeptua ulertzeko garrantzitsuak: 

 

Ez gaude ingurumen-arazo baten aurrean soilik 

 

Klima-aldaketa ez da ingurumen- edo ekonomia-kontu hutsa. Gai 

politikoa da. 

 

Iparralde eta hegoalde globalen arteko desberdintasunak 

 

Krisi klimatikoaz hitz egiten dugunean, erantzukizunak eta ondorioak ez 

dira berdin banatzen. Pertsona eta herrialde txirotuenek jasaten dute 

gehien krisi hau, nahiz eta krisia sortzeko orduan erantzukizun txikiena 

dutenak izan. 

 

Pertsonak erdigunean 

 

Klima-justiziak giza eskubideak beti errespetatuko dituen garapena 

defendatzen du. Pertsonak erdigunean jarriko dituen eta batez ere 

aldaketaren ondorioen aurrean zaurgarrienak direnak babestuko dituen 

ikuspegia proposatzen du.  

 

 



Zuzentasuna eta justizia 

 

Gainera, klima-aldaketaren kargak, inpaktuak eta onurak zuzen eta 

bidezko eran banatzea proposatzen du. Halaber, baliabide guztiak zuzen 

banatu behar direla adierazten du.  

 

Klima-justiziaren lehentasunak 

 

 Haurren, toki-komunitateen, herri indigenen eta migratzaile nahiz 

errefuxiatuen eskubideak. 

 

 Genero-berdintasuna. 

 

 Herritarren parte-hartzea. 

 

 Elikagai-segurtasuna eta gosearen amaiera. 

 

 Karbonorik gabeko energia-eredu bateranzko trantsizio justua. 

 

 Ekosistemen osotasuna. 

 



lan-eremuak 

ENYAk proposatutako metodologiaren arabera sakonago landuko diren gaiak hautatzeko, gaien izenburuen harira burura zetozkien 

ideia guztiak botatzeko eskatu genien kontseilukideei (izenburuak mural handietan jarri genituen). Prozesu horretan, honako gai 

hauek hautatu zituzten: EKINTZA KLIMATIKOA ETA PARTE-HARTZEA ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA HIRI-ANTOLAMENDUA 

 

 

 

 

 















ALDAKETARAKO  
ANALISIA 

 
 
 



Esekitokia 

Gomendio-proposamenak egiteko, ESEKITOKIAREN jolas-metodologia 

erabili genuen, honako helburu hauekin: 

 

 Kontzientzia hartzea 

 Erronkak ardaztea eta gomendioak ematea ahalbidetuko duten 

inpaktu-arloak eta -palankak identifikatzea. 

 Komunikatzeko moduan haurren eskubideen balioekin bat datorren 

jarduera bermatzeko oinarrizko printzipioen gida 





Funtsezko elementuak  

Klima-aldaketari irtenbideak ekarriko dizkion eta tentsioei irmo eta 

modu iraunkorrean eutsiko dien “esekitoki” bat eraiki ahal izateko, 

aldaketarako erantzun koherente eta eraginkor bat emateko behar 

diren zutabeak zein diren pentsatzera gonbidatu genituen neska-

mutilak. 

 

Hainbat aukera aztertu zituzten, eta ondorioztatu zuten honako hauek 

direla benetako aldaketari begirako ekintzak garatu ahal izateko 

funtsezko bost eremuak edo palankak: 

 

PERTSONAK ETA GIZARTEA 

BOTERE POLITIKOA 

HEZKUNTZA 

SEKTORE EKONOMIKO-INDUSTRIALA 

KOMUNIKABIDEAK 

 

 

Eremuak hautatu eta zutabeetan jarri ondoren, zutabeok elkarrekin 

nola lotu eta erlazionatu behar diren aztertu zuten (klima-aldaketari 

ematen zaion erantzunak integrala izan behar baitu), baita elkarrekin 

jarduteko moduan erronkak non dauden ere: 

 



pertsonak eta gizartea 

Balio-proposamena: 

 

 Hezkuntzarekin: uste dugu herritar guztiok hazi eta hezi behar dugula 

gaiarekin kritikoagoa den ikuspegi batetik eta kontzienteagoak izan 

behar dugula 

 

 Hezkuntza on batekin, baliteke bizi osorako balioak ikastea; 

beraz, ekarpena handia izan daiteke. 

 

 Komunikabideekin: Izan ospetsuak (aktoreak, abeslariak, 

kirolariak...), izan influencer-ak. Gehiago hitz egin lezakete 

ingurumen-aldaketaz, pertsonen pentsaeran asko eragiten dutelako 

 

 Gure ustez, herritarrek zuzeneko lotura daukate 

komunikabideekin, haien bidez izaten dutelako arazoen berri. 

Influencer-en barruan, aitortza duten eta zure idoloak diren 

pertsonek ideologia aldaraz diezazukete. 



pertsonak eta gizartea 

 

Zailtasunak eta erronkak: 

 

 Hezkuntzarekin, kontzientziarik ez dagoelako: 

kontsumismoarekin lotutako ohiturak dauzkagu, eta arazoa 

txikiagotzen dugu, edo, besterik gabe, albo batera uzten; 

bada, horren ondoriozko aldaketa larriak ikusarazi behar 

zaizkio gizarteari, ezkutatu gabe 

 

 Arazo handiena da jendeak ez duela kontzientziarik 

planetaren arazoaren inguruan. Batez ere, botere 

politikoarekin lotzen dugu hori, politikariak direlako legeak 

legez jar ditzaketen bakarrak, eta jendeak jaramon handiagoa 

egingo lieke, boterea dutelako. 

 



Botere politikoa 

 

Balio-proposamena: 

 

 Enpresa- eta industria-sektorearekin: Gobernuek legeak egiten 

dituzte (ekoizpen jasangarriagoa, kontsumo arautua...); klima-

aldaketarekin lotutako kanpainak egin daitezke, eta dirua 

ekintza jasangarrietan inbertitu. 

 

 Hezkuntzarekin: Txikienak kontzientziatzea, gaiari buruzko 

ikasgaiak sortzea eta hezkuntza askeagoa izatea 

 

 Herritarrekin: Politikariek hartzen dituzten neurri guztiek 

zuzeneko lotura daukate herritarrekin  

 

 Komunikabideekin: politikak, normalean, komunikabideetan 

eragiten du, zuzenean (batez ere, hedabide publikoetan) 

 

 



botere politikoa 

 

Zailtasunak eta erronkak: 

 

 Politikariek eta gobernuek ez dute ezer egiten. Herritarrok 

bozkatzen ditugu, eta hautatzen, prestakuntzarik edo bururik 

ez duten eta ezeri erantzuten ez dioten politikariak. 

 

 Politikaren arazo nagusia da politikan dabiltzanak ez daudela 

nahikoa prestatuta herrialde “eko-jasangarri” bat 

gobernatzeko. Politikari horien aldeko botoa ematen dutenak 

dira errudunak.  



hezkuntza 

 

Balio-proposamena: 

 

 Botere politikoarekin: politikan erabakitzen direlako hezkuntzari buruzko 

legeak. 

 

 Komunikabideekin: Gaur egun, komunikabideek hezkuntzak adina eragiten 

dute gazteen pentsaeran. 

 

 Gure ustez, komunikabideek sekulako lotura dute hezkuntzarekin, 

gaur egungo hezkuntzaren oinarriak ezartzen dituztelako. Haurrek 

sare sozial asko kontsumitzen dituzte, eta sare sozialen eragin handia 

jasotzen dute. 

 

 Pertsonekin eta gizartearekin: Hezkuntza herritarrekin lotuta dagoela uste 

dugu, hezkuntzak klima-justiziako balioak irakatsi behar dizkielako 

herritarrei. Txikiak garenean ikasten dugu errespetatzen eta enpatia 

izaten, eta, horri klima-justizia gaineratzen badiozu, etorkizunean gauza 

asko konpon litezke. 



hezkuntza 

 

Zailtasunak eta erronkak: 

 

 Botere politikoarekin: gobernuak erabakitzen duenez zer 

irakatsi behar diguten, ez dizkigute gauza garrantzitsu 

batzuk irakasten; hau da, ikasi beharko genituzkeen oinarrizko 

gauza batzuk. 

 

  Komunikabideek eragin txarra izan dezakete hezkuntzan, 

ideologia desberdin asko zabaltzen dituztelako: onak eta 

txarrak. Ideia positiboek nahiz negatiboek pisu handia dute, 

gure idoloek esaten dutena kopiatzen dugulako. Gaur egungo 

gazteen arazorik handiena da hedabide horiek (sare sozialak) 

gehiegi kontsumitzen dituztela; hori dela-eta, hezkuntzaren 

oinarriak kulunkan egon daitezke. Horrela jarraitzen badugu, 

etorkizuna kaosa izango da. 



sektore ekonomiko-industriala 

 

Balio-proposamena: 

 

 Herritarrekin eta gizartearekin: Herritarrak dira 

kontsumitzaileak, eta produktuen eskaria haien premien eta 

nahien araberakoa da: gu asebetetzeko jarraitzen dute 

ekoizten. 

 

 Enpresen eta industrien produktuen kontsumitzaileak 

direlako. 

 

 Botere politikoarekin: Legeen arabera, industriak modu batera 

edo bestera egokituko dira ekoizpen mota jakin batera edo 

produktuaren erregulaziora. 

 

 Batez ere haiek kontrolatzen dutelako ekoizpena, edo 

haiek hartzen dituztelako erabakiak. 

 
 

 



sektore ekonomiko-industriala 

 

Zailtasunak eta erronkak: 

 

 Botere politikoarekin: enpresen informaziorik eza, zergen 

ondoriozko inflazioa, erregulazioaren kudeaketa txarra, 

deslokalizazioa, legeekin beren mesederako jokatzen duten 

enpresak, gobernuarekin jolasten duten enpresak 

(mehatxuak)... 

 

 Arazoa zera da, enpresek gehiegi ekoizten dutela eta enpresa 

horien erruz kutsadura eta zabor asko sortzen dela. Arazoa 

ez da kopurua bakarrik, baita ekoizteko modua ere. Hori 

gobernuarekin lotzen dugu, ekonomia-eremua eta herrialdeko 

ekonomia onak izatea delako interes bakarra. Baita 

herritarrekin ere, asko kontsumitzen dutelako eta, ondorioz, 

gehiago ekoizten delako; gainera, ez dute ingurumenari 

benetan laguntzeko ekintzarik egiten. 



komunikabideak 

 

Balio-proposamena: 

 

 Hezkuntzarekin: jarraitzen duzun ospetsu batek klima-

aldaketari buruz hitz egiten badu, horren inguruan 

kontzientziatzen eta hezten zara. 

 

 Herritarrekin: herritarrek jarraitzen diete ospetsuei, eta 

aldaketaren bat egin lezakete, asko dira-eta. 

 

 Sare sozialek eragin handia dute herritarrengan: gaiari 

buruzko informazioa zabaltzeko bitartekorik 

eraginkorrena da. Informazio fidagarria transmititzen 

dutela ziurtatu beharko genuke, eta hori erabili, 

kontzientziatzeko. 

 

 Botere politikoarekin: Antolakunde politikoek, hedabideen 

bidez, gaiaren inguruan ematen dituzten legeei, arauei, 

erabakiei, kudeaketei eta abarrei buruzko informazioa eman 

beharko ligukete. 

 



komunikabideak 

 

Zailtasunak eta erronkak: 

 

 Hezkuntzarekin: ospetsu askok ez dute nahikoa hitz egiten 

gaiari buruz, eta, beraz, jendea ez da kontzientziatzen. 

 

 Sektore ekonomiko-industrialarekin: Komunikabideen arazorik 

handiena da enpresek haien publizitateaz josteko erabiltzen 

dituztela,  konpultsiboki kontsumi dezagun; ondorioz, hondakin 

eta alferrikako produktu/zerbitzu asko sortzen dira. Horren 

inguruan, ohitura minimalistagoak hartu beharko genituzke, 

saldu nahi dizkiguten alferrikako produktu horiek ahalik eta 

gehien murrizteko. 



Eragindako eskubideak 

Esekitokiaren “zutabeen” artean konexioak sortu eta gero, agertoki 

honetan gehien agertzen diren eskubideak (haurren eskubideak) zein 

diren galdetu genion Kontseiluari. 

 

Neska-mutilek eztabaidatu egin zuten, klima-aldaketak gehien ukitzen 

dituen hiru eskubideak hautatzeko, lehentasunak jarrita. 

 

 

“Honako hauek dira klima-aldaketak gehien ukitzen dituen haurren 

eskubideak: 

 

INFORMAZIOA IZATEKO ESKUBIDEA 

HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEA 

BIZI-KALITATERAKO ESKUBIDEA” 

 

 

“Trapu-kartelak” egin zituzten, eskubideak zer alderditan ukitzen diren 

azaltzeko. Bada, hona hemen emaitza: 

 





informazioa izateko eskubidea 

 

Eskubide hau garrantzitsua da, besteek gu informatzeko eta 

gidatzeko moduak erabakitzen duelako zer ekintza abiatuko 

ditugun etorkizunean gauzak alda daitezen edo alda ez 

daitezen. Jendea desinformatzeak edo gaizki informatzeak berak 

kalteak eragin ditzake etorkizunean, ondo ari garela pentsatuko 

dugulako. Horrek lotura zuzena dauka komunikabideekin eta 

gobernuarekin. 

 

 

 

 

Komunikabideek ez digute informazio nahikorik ematen klima-

aldaketa eta kutsadura eragiten dituzten arazoei buruz. Ezagutza 

mota hori eman ordez, datu erabat hutsalak ematen dizkigute. 

 

 



hezkuntzarako eskubidea 

 

Eskubide hau oso-oso garrantzitsua da gazteen etorkizunerako, 

gazteei hezkuntzarik eman ezean gizarteak ez lukeelako 

funtzionatuko eta ez lukeelako aurrera egingo. Gobernuak ziurtatu 

beharko liguke eskubide hau. Gaurko eta geroko belaunaldiak gai 

honen inguruan kontzientziatu eta gidatuko dituen hezkuntza 

egokitu bat behar dugu. 

 

 

 

 

 

 

Izan ere, hezkuntza-sistemak ez digu gai horien berri ematen, 

ezta arazoen eta konponbideen berri ematen ere. Ezin dezakegu 

aldaketarik ekarri, hezita ez bagaude. 



bizi-mailarako (kalitaterako) eskubidea 

 

Eskubide hau gobernura eta herritarrei lotuta dago; zehazki, haurrei. 

Antolakunde politikoek gure eskubideei eta hazkuntza pertsonalari 

kalte egin diezaieketen neurriak edo legeak eman ditzakete. Bizi-

mailaren barruan, elikatzeko eskubidea sar dezakegu. Horrek lotura 

zuzena izan dezake haragiaren kontsumoarekin (kutsadura, 

makroetxaldeak...). 

 

 

 

 

 

Informazioa izateko eskubidea betetzen ez bada, ez gara ohartzen zer 

dugun inguruan, eta horrek ondorio txarrak ekar diezazkioke osasun 

mental eta fisikoari. Adibidez, plastiko txikiak jan zituen arraina jaten 

dugu. Horren ondorioz, jakina, gure osasunak okerrera egingo du 

denborarekin. 

 

 

 

 

 



Gure “trapu zikinak” 

Beste batzuentzako proposamenak eta gomendioak egin aurreko 

hausnarketa amaitzeko, egoki ikusi genuen hausnarketa pertsonala 

egitea aldaketa-prozesuan eta klima-larrialdiarekin lotutako jarreretan, 

ohituretan eta portaeretan duten rola azter zezaten. 

 

ESEKITOKIA metodologiaren barruan, “tratu zikinak” deitu genion gune 

horri. Bertan, haien ustez ingurumenerako aldaketa positiborik sortzen 

laguntzen ez duten eta klima-aldaketari erantzuteko konpromiso 

herritarretik urruntzen gaituzten eguneroko ekintzak (konturatu gabe, 

automatikoki eta/edo inertziaz egiten ditugunak) idatzi zituzten. Kartoi 

mehetan, detaile txiki horiek idatzi zituzten, eta beren ekintzak gehien 

ukitzen dituzten elementuak (birziklapena, energia-kontsumoa, 

mugikortasun-gaiak...) lotu zizkieten kartoi mehe horiei. 

 

“Trapu zikinak” esekita, argi ikusi genuen klima-justiziaren kontua ez 

dagokiela gobernuek eta administrazioek abiatzen dituzten ekintzei 

bakarrik: gutako bakoitzaren erantzukizunpeko ekintzek ere zerikusia 

dute. 

 





erantzunkideak 

 Arropa asko erosten dut, eta batzuk ez ditut erabiltzen 

 Alferrikako gauzak edo ingurumen-arloan eraginkorrak ez diren 

gauzak erostea 

 Garraio publikoa gutxi erabiltzen dut 

 Ez ditut plastikozko botilak birziklatzen 

 Autoa erabiltzea, beharrezkoa ez denean 

 Ez dut argia itzaltzen, nahiz eta ez erabili  

 Kalean nagoenean eta plastikoa zaborrontzi arrunt batera botatzen 

dudanean, plastikoena ez bilatzeagatik 

 Batzuetan, baineran bainatzen naiz, dutxatu ordez 

 Ur-botila txiki asko erostea, soinean bat eraman eta bete ordez 

 Lurrera zaborra botatzea 

 Plastikozko poltsak erabiltzea, beste ontzi batzuk erabil 

nitzakeenean: tuperra... 

 Ez dut iturria ixten 

 Edukiontziak ez errespetatzea 

 Isilik geratzen naizenean, lagundu dezaketen ideiak adierazi 

beharrean 

 Aurretik baloratu gabe kontsumitzen dut 

 …… 



Gure gakoak 

Amaitzeko, aldaketarako benetako gakoak eta palankak beren ustez 

non dauden galdetu genien, baita aldaketa lortzeko zer lankidetza-

lotura egin beharko liratekeen ere. 

 

 

BOTERE POLITIKOA ETA PERTSONAK (GIZARTEA) 

 

Erantzuleak gara, baina ezin daiteke guztia gure gain erori. Botere 

publikoek orain aktibatu behar dituzte ekintzak. 

 

Pertsonak aldatzen badira, mundua ere aldatuko da 

 

 

LANKIDETZA-LOTURAK: 
 

1. PERTSONAK – KOMUNIKABIDEAK – HEZKUNTZA 

2. PERTSONAK – BOTERE POLITIKOA – SEKTORE EKONOMIKO-

INDUSTRIALA 

3. BOTERE POLITIKOA – ENPRESAK – KOMUNIKABIDEAK 

4. BOTERE POLITIKOA – SEKTORE INDUSTRIALA – HEZKUNTZA 

5. PERTSONAK – BOTERE POLITIKOA – HEZKUNTZA 



Hausnarketa partekatuak 

Ingurumenaren eremuan lan egiten duten agente batzuk (sozialak eta 

instituzionalak) etorri ziren Kontseiluarekin hitz egitera: Arartekoaren Ingurumen 

Ataleko arduraduna, Fridays for Future mugimenduko bi aktibista eta Klimaren 

aldeko Europako Itunaren enbaxadore bat. 

 

Hala, herritarrek gai publikoetan parte hartzeko eskubidea baliatzeko zer tresna 

dituzten azaldu zuen Carlosek (Arartekoa), eta eskubide hori baliatzea oso 

garrantzitsua dela azpimarratu zuen. 

 

Mariek (Klimaren aldeko enbaxadorea) hainbat gizarte-gaitan inplikatutako 

ikasle gisa izandako eskarmentuaz, konpromisoaz eta gauzak aldatzeko 

anbizioaz hitz egin zuen: eskura zituen tresnak erabili izan ditu, eta parte 

hartzeko gune txikietan eta  gune handiagoetan ibili da, erakundeak hain 

urrun ez daudela sentitzeraino. Probatu, saiatu eta eginez ikasi behar dugula 

adierazi zuen.  

 

Annek eta Ellen-ek (Fridays for Future) FFFn sartzeko zerk motibatu zituen azaldu 

zuten: lehenik, etorkizunak eta planetak kezkatuta hasi ziren. Parte hartzeko 

eskubidea baliatzeko orduan zer oztopo izan zituzten kontatu zuten; hala nola, 

egitasmoak sinatu ahal izateko adin-muga, Herritarren Segurtasunerako Legea 

eta ekintzetan eremu publikoa hartzeagatiko zigorrak. 

 

Guztiek nabarmendu zuten oso garrantzitsua dela kezkak partekatzeko eta 

entzunak sentitzeko, konektatuta egoteko, ondo informatzeko eta ekintzak 

egiteko gune bat edukitzea, eguneroko keinu txikiek ere axola dutela ahaztu 

gabe. Halere, haien esanetan, klima-larrialdiari konponbidea eman nahi 

bazaio, egoera honen erantzule handiak inplikatuko dituzten neurri politiko eta 

ekonomikoak behar dira. 







GOMENDIOAK 
 
 
 



Gomendioak 

Prozesua amaitzeko, gomendioak eman zituzten, KLIMA-JUSTIZIAREKIN 

lotutako eta landutako eremu bakoitzerako. 

 

Kontseiluko neska-mutilen ustez, gomendioak oso garrantzitsuak dira, 

eta ez edukiagatik bakarrik, zeina beren eskubideak bermatzen 

saiatzen den, baita gomendioak egiteko eta egokitzen zaionari 

helarazteko ekintzagatik beragatik ere, esateko asko dutelako, iritzia 

ere badutelako eta ekarpenek beren eskarmentua eta ikuspegia 

dituztelako oinarri. Toki bat izan nahi dute beren hiri eta herrialdeetako 

bizitza politiko, sozial eta kulturaleko hausnarketa- eta erabaki-

guneetan. 

 

Gomendioek haur eta nerabeen begirada eta ikuspegia sartzen dituzte 

gai publikoen deliberaziora.  

 

 

 

“Etorkizuna gaur delako  

eta etorkizuna haurrak eta nerabeak garelako”. 

 

 



gomendioak  

ekintza klimatikoa eta parte-hartzea 

 

 Eskoletan BKS (Balio Klimatikoen Sustapena) deituriko ikasgai 

berria ematea eskatzen dugu. Ikasgaiaren helburua haurrak eta 

nerabeak gai honetan kontzientziatzea da. Gaia sakon landuko 

du, egunerokotasunean erabili ahalko diren baliabideak eta 

ideiak ematearekin batera. Guztia eztabaiden, hitzaldien, 

ibilaldien eta jarduera dinamikoen bidez landuko litzateke. 

 

 Ingurumen-arloko ekimena, elkartasuna eta erantzukizuna 

sustatze aldera, gobernuak pertsonak saritzea gustatuko 

litzaiguke, beren ekintza onengatik saritzea (ekintza 

berdeak). Adibidez: bonuak emanez, zaborren gaineko zergak 

jaitsiz edo diru-konpentsazio txikiak emanez plastikozko botilak 

birziklatzeagatik (Alemaniako ereduari jarraikiz) edo garraio 

publikoa erabiltzeagatik. Aldi berean, kutsatzen duen edo 

ingurumenari kalte egiten dion oro zigortu beharko litzateke. 



 

 Jende asko ibiltzen den tokietan (metroan, kale 

jendetsuetan...) oinkadetarako energia-plakak jartzea 

eskatzen dugu, berehalakoan energia garbia sortzeko. 

 

 Kutsaduraren, isurien, ekoizpenaren, publizitatearen eta 

abarren kontrol handiagoa bermatzeko ezartzen diren 

arau berriak betetzen dituzten enpresei gobernuak 

saria ematea proposatzen dugu. Bestetik, arauok 

betetzen ez dituzten enpresak zigortuko dira, zehapenen 

eta isunen bidez. Enpresak publizitate gehiagorekin 

sarituko dira, zigortuak publizitatea murriztuta zigortuko 

direlako. Halaber, pizgarri ekonomiko bat emango zaie 

enpresa horiei, arau berriak betetzea errentagarria izan 

dadin. 

 

 Gure kaleak, hondartzak, plazak, pasealekuak eta toki 

publikoak garbi edukitze aldera, gobernuak leku horiek 

garbitzeko pertsona-taldeak antolatzea gustatuko 

litzaiguke. Pertsona horiek ausaz hautatuko lirateke, 

hautetsontziez nork arduratu behar duen erabakitzen den 

bezala. 

 

 





gomendioak  

mugikortasun jasangarria 

 

 Doako garraio publikoa eskatzen diogu gobernuari, doakoa eta 

irisgarria, eremu guztietarako (hiriko auzo baztertuak nahiz 

herriak izan). Horrela, auto gutxiago erabiliko dira. Halaber, 

ekoizpen eta kontsumo autoktonoa handitzea eskatzen dugu, 

produktuak garraiatzeko premia murriztu dadin. 

 

 

 Ahal duten neurrian erregai fosilak erabiltzeari uzteko eskatzen 

diegu herrialde guztietako gobernuei, eta garraio elektrikoa edo 

hibridoa bultza dezatela. Era berean, garraioak fabrikatzeko 

orduan material birziklatuak erabiltzea eta garraioak alferrik ez 

erostea eskatzen dugu; hau da, garraioak konpon ditzatela, 

ekoizpena eta, ondorioz, kutsadura murrizteko. 

 

 

 





EKINTZA-PLANA 
 
 
 



Ekintza-plana 

Eguna bukatzeko, ekintza-proposamen bat diseinatu zuten. Honako 

premisa hauek ezarri zituzten: protagonistak haiek izatea, klima-

aldaketari erantzuteko balioa eranstea eta bideragarria izatea.  

 

Honako hau izan zen ekintza adostuaren IDEIA: 

 

“Eskola-eremuetan BARATZE BERDEAK (BER)AKTIBATZEKO ESKAERA 

egitea. Baratze horiek komunitatea konektatzeko eskola-programa bat 

izan beharko dute, eskola-curriculumaren barruan. 

 

Udalerrietako zaharrenek gazteei irakatsiko diete nola zaindu behar 

den baratzea, gero gazteek irakats diezaieten txikienei. 

 

Ateratzen diren produktuak guztien artean jan eta partekatuko dira. 

 

Kontsumo jasangarriaren inguruan eta hurbileko produktuen 

inguruan kontzientziatu nahi dugu, komunitateari eta ingurumenari 

balioa emango dien belaunaldiarteko programa baten bidez. 

 

 





ekintza-plana 

ZER 

 

 Arartekoaren Gazteen Kontseiluak diseinatu du egitasmo hau, 

eta laguntza eskatu nahi diegu Eusko Jaurlaritzari eta udalei, 

klima-justiziari buruzko proiektu hau gauzatu ahal izateko: 

lantzeko eta hiri-baratzeak sortzeko berdeguneak nahi 

ditugu eskoletan eta auzoetan.  

 

 Horri begira, tailerrak antolatuko lirateke, herritarrek 

parte har dezaten. Arartekoko gazteek dinamizatuko 

lituzkete tailer horiek. 

 

 

 



ZERTARAKO 

 

 

 Besteak beste, klima-jasangarritasuna sustatzeko burutu 

nahi dugu toki-ekintza hau. 

 

 Horri esker, gazteak ingurumenaren eta kontsumo 

jasangarriaren inguruan gehiago kontzientziatzea lortuko 

dugu. 

 

 Azkenik, proiektu honen biez, hirugarren adinekoen eta 

gazteen arteko harremana indartuko dugu. 

 

 Era berean, tokiko produktua kontsumituko dugu, kutsadura 

murrizteko eta 0 kilometroa sustatzeko. 



 

NOLA 

 

 Programa egitea 

 

 Ideia aurkeztea  

 

 Eusko Jaurlaritzak abian jartzea 

 

 Hirugarren adinekoek Arartekoko gazteei informazioa 

ematea 

 

 Dibulgazio-lanaz arduratuko gara, sareen bidez 

 

 Txikienak trebatzea 

 

 Jarduerak martxan jartzea 



 

NOREKIN 

 

 Kudeaketari eta antolaketari dagokienez, Arartekoaren Haur 

eta Nerabeen Kontseilua, Eusko Jaurlaritza eta udalak 

lankidetzan arituko dira. 

 

 Halere, herritarren laguntzarik eta inplikaziorik gabe, 

proiektua ez da aurrera aterako. 

 








