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Iraunkortasuna sustatzen
Klima aldaketari aurre egiteko, ingurumena babesteko eta jarduera iraunkorrak

sustatzeko zenbait egitasmo martxan jarri dituzte Euskal Herriko zenbait erakundek.

Hegazti batzuk, Salburuko hezegunean, Gasteizen. Ekosistemak babesteko eta lehengoratzeko deia egingo da Ingurumenaren Nazioarteko Egunean. JUANAN RUIZ / FOKU
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B
erritzailea da

Gazte Ekolide-

rrak trebakun-

tza programa.

Gazteak jasan-

garritasunean

eta lidergoan trebatzeko helbu-

ruarekin sustatzen dute Gipuzko-

ako Foru Aldundiko Ingurumen

Departamentuak eta Kutxa Eko-

guneak, Jose Ignacio Asensio In-

gurumen diputatuak eta Ander

Aizpurua Kutxa Fundazioko zu-

zendariak aurkezpen ekitaldian

nabarmendu dutenez, Donos-

tian, maiatzaren 27an. Horrela, 18

eta 30 urte bitarteko 30 gazte au-

keratuko dira programa horretan

parte har dezaten eta bekak

emango zaizkie, matrikularen

%80 diruz lagunduz.

Etorkizun jasangarri baterantz

aurrera egitea premiazko erronka

da, eta, erronka horri aurre egite-

ko, beharrezkoa da gazteria kon-

prometitua izatea, lidergo eralda-

tzailea gauzatzeko prest dagoena.

Premisa horrekin itzuli da Gazte

Ekoliderrak egitasmoa, jasanga-

rritasunean eta lidergo eralda-

tzailean espezializatutako treba-

kuntza ibilbidea.

Gazte Ekoliderrak programa

2010etik 2014ra bitartean egon

zen martxan, eta Kutxa fundazio-

aren, Kutxa Ekogunearen eta Gi-

puzkoako Foru Aldundiko Ingu-

rumen Departamentuaren arte-

ko lankidetzari esker itzuli da,

Etorkizuna Eraikiz egitasmoaren

barruan. Aurtengo ekitaldia Gaz-

teak klimaren alde Think Tank

ideien laborategiaren proiektu

esperimental gisa garatuko da,

eta Euskal Herriko Unibertsitate-

ko Udako Ikastaroak fundazioak

akreditatuko du.

Aurkezpen ekitaldian, Jose Ig-

nacio Asensio Ingurumen dipu-

tatuak azpimarratu duenez, be-

launaldi berriak «kezkatuta eta

sentsibilizatuta» daude klima al-

daketaren aurkako borrokan eta

jasangarritasun irizpideak barne-

ratuta izango dituen gizarte eta

ekonomia ereduaren aldaketan.

«Gazteak ahalmen eraldatzaile

handiko eragile giltzarriak dira.

GAZTEAK JASANGARRITASUNEAN
ETA LIDERGOAN TREBATZEN
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Departamentuak eta Kutxa Ekoguneak sustatzen duten Gazte Ekoliderrak
trebakuntza programak 18 eta 30 urte bitarteko 30 gazte aukeratuko ditu, eta bekak emango dizkie.

Gazte Ekoliderrak trebakuntza programaren aurkezpena, Donostian, maiatzaren 27an. GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

ko eta esperimentatzeko aukera

izango dute, eta ekintzaile izateko

eta aldaketa eragile bihurtzeko la-

guntza jasoko dute.

Trebakuntza programak irau-

ten duen zortzi hilabeteetan —

2021eko urrian hasi eta 2022ko

maiatzean bukatuko da— hauta-

tutako pertsonek saio teoriko-

praktikoak, hitzaldiak eta ezta-

baidetan parte hartuko dute, bes-

teak beste, unibertsitateetako,

erakundeetako, elkarteetako eta

tokiko mugimenduetako eragile-

ek lagunduta.

Gazte Ekoliderrak programak

jasangarritasunarekin lotutako

erronketan sakontzea proposa-

tzen du, ikuspuntu holistikotik.

Saio presentzialak eta online

saioak uztartuko ditu, eta astebu-

ru-pasak elkarbizitza sustatzeko

eta bisita inspiratzaileak ere egin-

go dira. Hautatutako gazteek une

oro gidari lanak egingo dituen

programaren zuzendari irudi bat

edukiko dute. Gainera, forma-

kuntzan zehar ere proiektuak

zuzentzeko eta gauzatzeko 

beste hogei bat adituren laguntza

ere izango dute. Aditu horiek

hainbat arlotakoak izango dira:

unibertsitateak, erakundeak eta

elkarteak.

Gazte Ekoliderrak trebakuntza

programan 18 eta 30 urte bitarte-

ko 30 gaztek parte hartuko dute.

Asmoa da soslal desberdinak di-

tuzten pertsonak aukeratzea,

zenbait irizpide kontuan izanik:

adina, diziplina, jatorria, intere-

sak, eta abar. Izan ere, gazteak

soslai desberdinekoak izateak

prozesua aberastuko du, elkar

ezagutza sustatzeko eta ezagu-

tzak elkar banatzeko haien arte-

an. Gipuzkoako Foru Aldundiko

Ingurumen Departamentuak eta

Kutxa Ekoguneak beka emango

diete hautatutako pertsonei, eta

matrikularen %80 diruz lagun-

duko diete.

Izena eman daiteke www.eko-

gunea.eus webgunearen bidez.

Ekainaren 23ra arte egongo da za-

balik izena emateko epea.
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Eredu ekonomiko berdeetara

trantsizioa bultzatzen lagunduko

dute Gipuzkoarako etorkizun ja-

sangarri eta inklusibo bat eraiki-

tzeko».

Gazte Ekoliderrak trebakuntza

ibilbidearen helburu nagusiak

hauek dira: jasangarritasunaren

ezagutzan sakontzea, lidergo gai-

tasunak eskuratzea, ekintzarako

gaitasunean ahalduntzea eta

kontzientzia eta pentsamendu

kritikoa sustatzea.

TREBATU, EKIN, IZAN 
Trebakuntzak hiru dimentsio

izango ditu: Trebatu, Ekin, Izan.

Parte hartzaileak iraunkortasu-

nari eta lidergoari buruzko gaie-

tan trebatuko dira, zenbait aditu-

ren eskutik. Gainera, formakun-

tzan ikasitakoa praktikan jartze-

«Belaunaldi berriak
kezkatuta eta
sentsibilizatuta daude
klima aldaketaren
aurkako borrokan»
JOSE IGNACIO ASENSIO
Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ingurumen diputatua



EKIMEN
KLIMAREN ALDE GIPUZKOAN

1. GK2050, martxan dagoen estrategia
 Gipuzkoako klima-aldaketaren estrategiaren helburua da 

emisioak %40 murriztea 2030. urtea baino lehen, eta %80 

2050erako. Horretarako, 99 ekintza definitu dira eta horietatik 

64 gauzatzen ari dira.

2. Energia eta mugikortasuna
 CO2-emisioen bi herenen jatorria energiaren ekoizpenean edo 

garraioan dago. Horregatik, Gipuzkoan ahaleginak egingo dira 

energia aurrezpenean, energia berriztagarriak sustatzen eta 

garraio publiko jasangarriagoa bultzatzen.

3. Naturklima
 Naturklima klima-aldaketarako fundazio gipuzkoarrak 

berotze globalak Gipuzkoan duen eragina aztertzen du, 

ekonomia zirkularreko proiektuak bultzatzen ditu eta energia 

berriztagarrien erabilera zabaltzeko estrategiak sustatzen ditu.

 Naturklimaren egoitza berria 2023rako amaituta egongo da, 

eta eraikuntza eraginkorraren eta zero energia-kontsumoaren 

adibide izango da.

4. %60ko birziklapena
 Gipuzkoa gaikako bilketaren %60ra iritsi da. Herritarren parte-

hartzeari eta Zubietako Ingurumen Gunea abian jartzeari esker 

lortu da helburu hori. Gure hondakinen %100a zabortegietara jo 

gabe tratatzeko azpiegitura da Zubieta.

5. Ekonomia zirkularra: GK Recycling
 Birziklapenaren clusterrak Gipuzkoako 72 enpresa eta 

erakunde baino gehiago biltzen ditu, hondakinak lehengai 

bihurtu eta ekonomia zirkularra bultzatzeko apustua egiten 

dutenak. Ekonomia zirkularra lehiakortasuna areagotzeko 

aukera da.

6. Ekonomia zirkularra: GK Green Fashion
 Gipuzkoan, diseinatzaile eta moda-enpresa gazteei laguntzen 

ari gara produktu jasangarriagoak sortzeko eta moda bezalako 

industria kutsagarrienetako baten karbono-aztarna murrizteko.

7. Berrerabiltzeko eta Birziklatzeko Zentroa
 2019 - 2030 Gipuzkoako Hondakinen Planak aurreikusten du 

azpiegitura bat abian jartzea arropak eta produktu textilak 

berreskuratzeko, berregokitzeko eta merkataritza sozialaren 

bidez bigarren aukera bat emateko.

8. Elikagaien xahuketa
 Ingurumen Departamentuak, Elikagaien Bankuarekin 

elkarlanean ari da, elikagaien xahuketa murrizteko. Urtean 

1.000.000 kg elikagai hondakin berreskuratzen ari gara, arazo 

sozialak saihestuz eta lan sozial handia eginez.

9. Zabor sakabanatua
 Gipuzkoako kostaldean, ibaietan eta lehorrean sakabanatutako 

zaborraren aurka borrokatzeko programa bat bultzatu du 

Gipuzkoak. Gipuzkoan 500 foku baino gehiago identifikatu 

dira eta horiek ezabatzeko, herritarrak kontzientziatzeko, 

segimendua egiteko eta arazo hori prebenitu eta murrizteko 

hainbat neurri sustatzen ari dira.

10. Bideometria Sarea – Nik Hondartzak aplikazioa
 Gipuzkoa bereziki ahula da aldaketa klimatikoaren aurrean, 

88 kilometrotako bere itsasertzaren ezaugarriengatik. 

Bideometriako foru-sareak klimak gure hondartzetan duen 

eragina kontrolatzen du eta beharrezkoak diren arintze- eta 

egokitze-ekintzak zehazteko informazioa ematen digu. Bide 

batez, bideometria sarea Nik Hondartzak aplikazioaren 

informazio iturria da, eta honi esker, hondartzetako edukiera 

mailak kontrolatzen ditugu, beraien kudeaketa eta okupazioa 

hobetzeko.



A
rabako kua-

drilla guztie-

tan lantzen ari

dira Vital fun-

dazioak anto-

latutako Ara-

ba Etxe Berdeak hezkuntza pro-

grama. Egitasmoa 2015etik dago

martxan Gasteizen eta aurten

Arabako lurralde osora eraman

du Vital fundazioak.

Martxoan abiatu da Araba Etxe

Berdeak programa, eta egunero

hartzen diren erabakiek eta ohitu-

rek ingurumenean eta gizartean

duten eraginaz arduratzen diren

ehun familia baino gehiago parte

hartzen ari dira, 119 familia, hain

zuzen.

Arabako kuadrilla guztietako

familiak dira, hainbat etxebizitza

motatan bizi direnak, pisuak eta

etxe bakarrak, tamaina eta bero-

kuntza sistema desberdinak di-

tuztenak. Familia horiei guztiei

haien etxearen kudeaketa ardu-

ratsuagoa lortzeko aldaketa pro-

zesuan laguntzen ari zaie: uraren

eta energiaren etxeko kontsumo-

aren autokontrola sustatuz, au-

rrezteko neurriak eta jokabideak

jakinaraziz eta erosketa etikoagoa

eta ekologikoagoa egiten lagun-

ETXE BERDEAK SUSTATZEN
Vital fundazioak martxan jarri duen Araba Etxe Berdeak hezkuntza programa lantzen ari dira
Arabako lurralde osoan. Eguneroko erabakiek eta ohiturek ingurumenean eta gizartean izaten
duten eraginaz arduratzen diren ehun familia baino gehiago parte hartzen ari dira.

Vital Fundazioak martxan jarri duen Araba Etxe Berdeak hezkuntza programako hitzaldi bat. VITAL FUNDAZIOA

nak murriztea, eta abar. Parte

hartzea doan da, familiei hitzal-

diak eta aholkularitza pertsonali-

zatua ematen zaie, eta tailerrak

ere antolatzen dizkiete.

Horrela, Vital fundazioak az-

ken hamarkadetan gora egin

duen ingurumenarekiko interesa

partekatzen du Arabako gizartea-

rekin, eta Araba Etxe Berdeak be-

zalako ekimenen bitartez eran-

tzun nahi dio. Uraren erabilera,

eskuragarritasuna eta kalitatea,

hondakinen sorrera, klima alda-

keta, atmosferaren kutsadura,

energiaren kontsumoa, mugikor-

tasuna, flora eta faunaren babesa

edo paisaiaren hobekuntza beza-

lako gaiek gero eta kezka handia-

goa sortzen dute biztanleen arte-

an. Era berean, ingurumen gai

horiek guztiek herritarren intere-

sa pizten dute, kudeaketa publi-

koari dagokionez ez ezik, beren

portaerak eta jarrerak hobetzeko

banakako gaitasunari dagokio-

nez ere. Hori dela eta, Vital Funda-

zioak kezka horiei erantzun nahi

die informazio, kontzientziazio

eta sentsibilizazio prozesu eta

kanpainen bidez, baita hezkuntza

kanpainen bitartez ere.

IRAUNKORTASUNAREN
ALDEKO NEURRIAK
Aukera jasangarriagoak hartu

nahi dituzten parte hartzaileei bi-

dean laguntzea eta animatzea da

Araba Etxe Berdeak egitasmoa-

ren sakoneko filosofia, honako

jarduera hauen bidez: 

•Prestakuntza eta kontzientzia-

zio saioak, oinarrizko gaiei eta gai

oso praktikoei buruzko informa-

zioa trukatzeko. 

•Arreta eta aholkularitza pertso-

nalizatua, aurrez aurrekoa edo bi-

tarteko telematikoen bidezkoa,

sortzen diren zalantza guztiak ar-

gitzen laguntzeko. 

• Informazio eta gomendio prak-

tikoak dakartzaten materialak

entregatzea, baita laginketarako

eta aurrezteko ekipamendu erraz

bat ere.

Arabako lurralde osora iristeko

Araba Etxe Berdeak programaren

lehen esperientzia pilotu hone-

tan, egitasmoa urteko hiru saio-

tan burutzen ari da: lehenengoan,

parte hartzaileek beren etxeetan

ur eta energia kopuru esangura-

tsua aurrezteko eta hondakinak

behar bezala kudeatzeko erron-

kari aurre egiten diote; esperien-

tzian aurrera egin nahi dutenei

beren etxeetan kontsumitzeko

modu adeitsuagoa proposatzen

zaie; eta, amaitzeko, tailerrak eta

jarduera praktikoak egiten dira,

aurreko saio bietan proposatuta-

ko gaietan sakontzen eta lan egi-

ten jarraitzeko. 

Araba Etxe Berdeak progra-

man, ingurumenaren arloko

kontzientziazio eta neurketa

ekintzetan espezializatutako pro-

fesionalen talde bat arduratzen ari

da aholkularitza eta koordinazio

lanez. Halaber, prestakuntza tai-

lerrez eta interes guneetara egiten

diren txangoez gain, programan

parte hartzen ari diren familiei

hainbat material ematen zaie: au-

rrezki eta eraginkortasun fizien-

tzia kita, informazio materialak,

kontsumo produktuak, eta abar. 

Hasteko, energiaren gaia landu

dute kuadrilla guztietan. Fami-

lien aldetik parte hartzea oso han-

dia izan da, eta aholkularitza es-

katu dute gai hauen inguruan:

eguzki-panelak ipintzea eta lor

daitezkeen diru laguntzak, ko-

munitate energetikoak sortzea,

isolamenduak, galdaren aldaketa

eta fakturen optimizazioa.

Hurrengo bi jardunaldiak gai

hauei buruz egingo dira, toki eta

egun hauetan: 

•Km0 eta elikagaien, produk-

tuen oro har, ekoetiketatzea.

Ekainaren 15ean Añanako kua-

drillan, Ribabellosan.

•Energia berriztagarriak Goiene-

rrekin. Eguzki-panelen ipintzea

autohorniketarako. Ekainaren

17an Mendialdeko kuadrillan, La-

granen.

Araba Etxe Berdeak programa

osaren berri jakin nahi izanez

gero, medioambiente.funda-

cionvital.eus/eu/etxe-berdeak-

araba Interneteko helbidean

kontsulta daiteke.
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.fundacionvital.eus

@

duz. Izan ere, gizarte honetan,

etxeen eguneroko kudeaketan,

baliabideak kontsumitzen dira

eta ingurumenean eragin handia

duten emisioak, isuriak eta hon-

dakinak sortzen dira. 

Araba Etxe Berdeak programa

familien borondatezko parte har-

tzearen bidez egituratzen da. Par-

te hartzaile guztiei zenbait ingu-

rumen helburu edo erronka plan-

teatzen zaizkie, beren etxeetan

lortu beharrekoak, hala nola ura

edo energia aurreztea, hondaki-

Araba Etxe Berdeak programan erabiltzen ari diren heziketa materiala. 

VITAL FUNDAZIOA





Informazio gehiago nahi
izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.eroski.es

@

E
roski kooperati-
bak konpromiso
irmoa du ingu-
runeari eragiten
dion kaltea
gutxitzeko, pro-

zesuak, egoitzak eta produktuak
hobetuta, iraunkortasun ekono-
miko, sozial eta etikoaren aldetik.
Horrela, haren ahaleginaren ispi-
lu, Eroskik CO2 emisioak %25
gutxitzea lortu du, eta, hori dela
eta, AECOC Ekoizleen eta Bana-
tzaileen Elkarteak Lean & Green
izarra eman dio garraio eta logis-
tika prozesuetan ezarritako hel-
burua gainditzeagatik –CO2 emi-
sioak %20 gutxitzea–. Eroskik,
%25era iritsita, iragarritakoa
gainditzeaz gain, soilik lau urte
behar izan ditu helburua erdies-
teko, nahiz eta, Lean & Greenek
saritutako 2018ko planaren ara-
bera, bost urteko epea zeukan.
Eroskik, kontsumoaren sekto-

reko beste 18 enpresarekin batera,
Lean & Greenen lidergoa du: Eu-
ropako lankidetza sare handi bat
da, hornidura kateari loturiko
emisioak gutxitzeko bereziki bi-
deratua. Nazioarteko eta lanbide
arteko egitasmoa da, eta enpresei
laguntzea du helburu, berotegi
efektuko gasak gutxitu ditzaten.
Horrekin batera, asmoa da xede
zenbakarri bat erdiesten lagun-
tzea eta beste enpresa batzuekin
lankidetzan aritzea bai maila na-
zionalean bai Europa mailan, bai-
ta jardunbide onak partekatzea
ere, eta iraunkortasunaren erre-
ferente izatea, jarraipen sistema
garden eta jarraitzeko moduko
baten bidez.

ERAGINKORTASUNA
ETA IRAUNKORTASUNA
Parisko Hitzarmenean zehazturi-
ko helburuekin lerrokatuta dago
egitasmoa, 2050erako karbono
emisio neutroak lortzeko. Lean &
Green programak bost maila ditu,
karbono emisioak gutxitzeko hel-
buru zenbakarriekin. Maila ba-
koitzeko helburuak lortu ondo-
ren, enpresak izarrekin saritzen
dira. «Logistikak ere lagundu de-
zake gure lan eta kontrol proze-
durak indartzen eta eguneratzen,
eta ingurumena aintzat hartzen
ere lagundu behar du osasun eta
iraunkortasun konpromisoak be-

EROSKI, CO2 EMISIOAK GUTXITZEN
AECOC Ekoizleen eta Banatzaileen Elkarteak Lean & Green izarra eman dio Eroski kooperatibari garraio eta logistika
prozesuetan CO2 emisioak %20 gutxitzeko helburua gainditzeagatik.

Eroskiren produktu freskoak banatzeko plataforma berria, Jundizko industrialdean. EROSKI 

tetzeko orduan», esan du Eroski-
ren operazioetako zuzendari Al-
berto Madariagak. «Lean & Green
egitasmoa ezin hobe ezkontzen
da erakundearen helburuarekin,
hau da, berotegi efektuko gasen
emisioa gutxitzearekin».
Eroski ahalegin handia egiten

ari da eraginkortasunaren eta
iraunkortasunaren alde. Horrela,
azken lau urteotan, %25 baino
gehiago murriztu ditu jarduera
logistikoaren emisioak; horrek
esan nahi du 25.800 tona CO2 bai-
no gehiago isur zitezen eragotzi
duela,  garraio eredu berrian egin-
dako ekintzei esker. 
Ekintza bat baino gehiago jarri

dira martxan, markaturiko hel-
buruak erdiesteko. «Ibilgailu be-
rriak erosi ditugu (gasezko ibilgai-

luak, megakamioiak, flota berri-
tzeak...) eta lan prozedura berrie-
tan murgilduta gaude eraginkor-
tasuna hobetzeko, betetzeak han-
ditzeko eta hutseko bidaiak gutxi-
tzeko», Madariagak azaldu due-

nez. «Gure prozesu logistikoetan,
eraginkortasun energetikoa pla-
taformei lotua dago: eraikuntza
iraunkorren alde egin dugu, eta
energia aldetik eraginkorragoak
diren ekipoekin hornitu; hala, in-

gurumen inpaktua txikiagoa da.
Esaterako, LED argiztapena jarri
dugu, mugimendu detektagai-
luak, tenperatura robotak eta ku-
tsatzen ez duten hozte gasak, eta
argi naturala aprobetxatu dugu,
plataformen eraginkortasun
energetikoa hobetzeko». 
Gainera, Eroskiren helburua da

energia berdea erostea, Madaria-
gak azpimarratu duenez: «Gaur
egun, gure plataformen %20tan
darabilgu dagoeneko. Bestalde,
hondakinak kudeatzeko ere-
duan, ekonomia zirkularraren
printzipioei jarraitzen diegu». 
Horrela, Eroski, hondakinak

alferrik ez galtzeko konpromisoa
zintzo betez, lanean ari da sortzen
dituen hondakinak gutxitu eta
berrerabiltzeko, birziklatzeko

edo saihestu ezin diren hondaki-
nak berriz baloratzeko. Horreta-
rako, urtean 46 milioi ontzi logis-
tiko berrerabiltzen ditu bere pla-
taformetan, eta sortutako honda-
kinak birziklatzen direla berma-
tzen du alderantzizko
logistikaren eta kudeatzaile bai-
menduen bidez.

JUNDIZKO BANAKETA
PLATAFORMA BERRIA
Eroskik produktu freskoen bana-
keta plataforma bat zabaldu du
Araban, Jundizko industrialdean,
hain zuzen. 27.400 metro koadro
baino gehiago dituen lursail bate-
an dago, eta 17.600 metro koadro
oso ditu hoztuta. Hogeita hamar
nasa ditu ibilgailu pisutsuetarako,
eta 400 tona produktu fresko ku-
deatzeko modua ematen du. 
Plataforma berrian 150 lagun

inguru aritzen dira, eta Euskal
Autonomia Erkidegoko 300 den-
da baino gehiago hornitu ahalko
dira produktu freskoz. Agustin
Markaide Eroski kooperatibako
presidenteak nabarmendu du
Jundizko banaketa plataforma
berria «modernoa, eraginkorra
eta iraunkorra» dela. 
Produktu freskoen platafor-

mak berritzeko Eroskiren proiek-
tu globalago baten barruan dago
Jundizko plataforma berria. Izan
ere, 1.300 saltoki baino gehiagori
estaldura eta zerbitzua emateko,
Eroskik 23 plataforma propio ditu
bere sare logistikoan. Halaber,
360.000 metro koadro baino
gehiago ditu biltegitan, eta, biltegi
horietatik, milioi bat kutxa ingu-
ru banatzen dira egunean. 
Produktu galkorren logistika

modernizatzeaz gain, instalazio-
ek ingurumena zaintzearen alde-
ko apustua egingo dute, teknolo-
gia gaurkotuarekin hozte ganbera
eraginkorragoak izango baitituz-
te. Instalazio berriak diseinatzeko
orduan, Eroskik aintzat hartu ditu
Leed Goldnazioarteko inguru-
men ziurtagiri ospetsuaren
arauak eta baldintzak, ekoeragin-
kortasun eta iraunkortasun es-
tandarrak betetzeko.
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«Eraikuntza iraunkorren
alde egin dugu, 
eta energia aldetik
eraginkorragoak diren
ekipoekin aritzen gara»
ALBERTO MADARIAGA
Eroskiren operazioetako zuzendaria





N
azio Batuen

B a t z a r

N a g u s i a k

Ingurume-

naren Nazio-

a r t e k o

Eguna izendatu zuen ekainaren

5a, 1972an, jakinik pertsonen

ingurunea babestea eta hobetzea

funtsezkoa dela eta herrien ongi-

zateari eta mundu osoko garapen

ekonomikoari eragiten diola.

1974tik urtero ospatzen da. Aur-

ten ere, Ingurumenaren Eguna

mundu osoan egingo da, eta Eus-

kal Herri osoan ekitaldiak eta jar-

duerak antolatuko dituzte era-

kunde eta elkarte ugarik. Urtez

urte, herrialde bati egokitzen zaio

ekitaldi ofizialak antolatzea. Aur-

tengoa Pakistani dagokio. 

Halaber, urtero gai nagusi baten

inguruan antolatzen da Inguru-

menaren Nazioarteko Eguna, eta

aurten ekosistemak babesteko

eta lehengoratzeko deia egingo

da, eta premiazko neurriak eska-

tuko dira kaltetutako ekosistemei

bizia itzultzeko.

Nazio Batuen ustez, egun ho-

rren ospakizunak eskaintzen du

iritzi publikoari informazioa

ematea, eta pertsonen, enpresen,

erakundeen eta gobernuen porta-

era egokiak bultzatzea, inguru-

mena zaintzeko eta hobetzeko

EKOSISTEMAK
LEHENGORATU
Ekosistemak babestea eta lehengoratzea izango da Ingurumenaren
Nazioarteko Egunean azpimarratuko den aldarri nagusia. 

Izkiko parke naturala, Araban. KANPEZUKO UDALA

duten ardura azpimarratuta.

«Jendeak gogoeta egin beharko

luke kontsumitzen duen moduari

buruz, enpresek ekologikoagoak

diren ereduak sustatu eta gober-

nuek zona basatiak babestu be-

harko lituzkete, irakasleek balio

naturalen bidez hezi eta gazteek

planetaren alde ozen hitz egin be-

harko lukete», Nazio Batuek

adierazi dutenez

NATURA SENDATU
Horrela, aurtengo Ingurumena-

ren Egunean jorratuko den gaia,

ekosistemak babestea eta lehen-

goratzea, kezka iturri handia da

mundu osoan. Izan ere, denbora

askoan planetako ekosistemak

ustiatu eta suntsitu egin dira: ba-

soak, mendiak, laborantzako lu-

rrak, hezeguneak eta koralezko

arrezifeak, besteak beste. Gaine-

ra, berotegi-efektuko gasen emi-

sio globalak areagotu egin dira az-

ken urteotan eta planeta arris-

kuan da katastrofikoa izango

litzatekeen klima aldaketa bat ja-

sateko. Horrez gain, COVID-19ak

erakutsi du ekosistemak galtzea-

ren ondorioak oso txarrak direla.

Izan ere, animalien habitat natu-

ralak murriztean, baldintza ezin

hobeak sortzen dira patogenoak,

koronabirusa barne, heda daite-

zen. 

Horrela, arazo handi horri au-

rre egiteko asmoz, ekosistemak

lehengoratzeko deia egingo da In-

gurumenaren Egunean. Ekosiste-

mak jasaten duten kaltea aurrei-

kusteko eta geldiarazteko. Hau

da, natura sendatzeko, ustiatu be-

harrean. Izan ere, ekosistema osa-

suntsuekin pertsonen bizi balia-

bideak hobetuko dira, klima alda-

ketari aurre egin ahalko zaio, eta

biodibertsitatea jasaten ari den

hondamendia geldiarazi. 
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.un.org

@


