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Mugarik gabeko Ekonomialariak (MgE) Garapenerako 
Gobernuz Kanpoko Erakunde (GGKE) bat da, 1997an 
unibertsitate-esparruan sortua, eta gaur egun ekonomia 
bidezkoa, solidarioa eta iraunkorra eraiki nahi duten 
pertsonek osatua; erakundearen lehentasunezko asmoa 
pobrezia eta desberdintasunak desagerraraztea da.

Mugarik gabeko Ekonomialariak  erakundean uste dugu 
garapen-eredu berri bat behar dela, ekonomia gizakiaren 
zerbitzura jar dadin, eta ez, gaur egun gertatzen den 
bezala, milioika pertsona ekonomiaren zerbitzura egon 
daitezen.

Gure helburua da gizarte-arloan erantzukizuna hartuko 
duten herritarrak sortzen laguntzea, modu aktiboan jardun 
dezaten eta gizartea eraldatzeko premiarekiko konpromisoa 
har dezaten.

Erreferentziazko GKE bat izan nahi dugu bidezko 
ekonomiaren bilaketan, eta gizarte- eta ekonomia-eragileen 
artean elkarrizketa errazten eta sareko lana sustatzen 
lagundu nahi dugu. Izan ere, gizartearen parte-hartze zabal 
baten bidez soilik lortu ahal izango dugu bidezko ekonomia 
bat.

Gure bazkideen aldizkako ekarpenei esker, iraupen luzeko 
proiektuak planifika eta gara ditzakegu, diru-laguntzen 
mende egon behar izan gabe.

Mugarik gabeko Ekonomialariak erakundeko bazkide 
egin eta aldizka gurekin kolaboratu nahi baduzu, bete gure 
webgunean eskuragarri dagoen formularioa:

www.ecosfron.org
Edo deitu telefono honetara: 91 549 72 79

Gure dosierrek ekonomiari buruzko ikuspegi berriak ematen dizkizutela uste baduzu eta babesa eman nahi badiguzu, 
egin ekarpen bat:

Irabazi-asmorik gabeko erakundeei buruzko Espainiako legeriak zerga-arloko trataera onuragarriagoa ezartzen du pertsona fisikoek egindako 
 dohaintzetarako, eta, hala, PEFZaren kuotan murrizketa bat lortzen da.

ARGITALPEN KONTSEILUA

José Ángel Moreno – Koordinatzailea
Luis Enrique Alonso
María Eugenia Callejón
Marta de la Cuesta
José Manuel García de la Cruz
Juan A. Gimeno
Carmen Valor

Ale honen koordinazioa:
Pablo Martinez Osés    
La Mundial kolektiboa
María Luisa Gil Payno    
Mugarik gabeko Ekonomial

ISSN 2603-848X Dossieres EsF

MgE Dosierrak  Mugarik gabeko 
Ekonomialariak erakundearen hiru 
hileroko argitalpen digital bat da.

Azaleko irudia: Doon Castle from the 
loch, Dalmellington, Scotland
The Library of Congress.

Maketazioa: LA FACTORÍA DE EDICIONES

Mugarik gabeko ekonomialariak
Gaztambide kalea, 50
(sarrera SETEMen lokaletik barrena)
28015 Madril
Tel.: 91 549 72 79
ecosfron@ecosfron.org

MgE Dosierrak, Economistas sin Fronteras erakundeak 
egina (http://www.ecosfron.org/publicaciones/), Creative 
Commons Aitortu-EzKomertziala-LanEratorririkGabe 
4.0 Internazionala lizentzia baten pean banatzen da

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Baimenduta dago lanaren kopiak egitea, osorik edo 
partzialki, bai eta haren jendaurreko jakinarazpena 
ere, betiere ez bada helburu komertzialarekin egiten 
eta jatorrizko lanaren egilea nor den aitortzen bada. 
Ez da baimentzen lan eratorririk sortzea.

AURKEZPENA: 2030 AGENDA: GATTOPARDISMOA EDO ERALDAKETAK  4
Pablo Martinez Oses    
La Mundial kolektiboa 

ERROSKILA EKONOMIA 6
Kate Raworth   
Oxfordeko Unibertsitatea

ANTROPOZENOA ETA LURRALDE POLITIKEN BERRIKUNTZA.  
ARABA ERDIGUNEA BIOESKUALDE GISA PENTSATZEA 9
Fernando Prats 
Foro Transiciones eta Renovables Fundazioa

Jorge Ozcáriz
COMAVeko eta Foro Transicioneseko zuzendaria

TRANSNAZIONALEN NEURRIRA EGINDAKO KONSTITUZIO EKONOMIKO GLOBALA  14
Pedro Ramiro y Erika González 
OMAL-Paz con Dignidad

GARAPEN IRAUNKORRERAKO HELBURUAK GENERO IKUSPEGIAREKIN FINANTZATZEA:  
ZERGA POLITIKEN EZINBESTEKO ROLA 18
Kate Donald 
Center for Economic and Social Rights 

NAZIOARTEKO LANKIDETZA ALDAKETEN TESTUINGURU GLOBAL BATEN AURREAN:  
PARADIGMA BERRI BATERANTZ? 23
Ignacio Martínez
Madrilgo Konplutentse Unibertsitatea, La Mundial kolektiboa eta EHUren Hegoa erakundea

GOMENDATUTAKO LIBURUA: NUEVA ILUSTRACIÓN RADICAL (M. GARCÉS) 29
Pablo Martínez Osés
La Mundial kolektiboa

http://www.ecosfron.org
mailto:ecosfron@ecosfron.org
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://ecosfron.org/unete/aportacion-puntual-2/


4

Pablo Martínez Osés 
La Mundial kolektiboa

Dosier honetan, 2030 Agendari eta haren garapen 
iraunkorrerako helburuei dagokienez hegemoniko 

gisa eraikitzen ari den panoramatik ezberdina den 
panorama bat eskaintzen dugu. Horretarako, bizi 
dugun garaiko erronka nagusientzako konponbidez 
betetako ekintza-plan bat baino gehiago, Nazio 
Batuen Batzar Nagusiak duela lau urte onartutako 
Agenda eztabaida politikorako eta pentsamendurako 
lurraldetzat hartu behar dela esanez abiatzen gara. 
Eztabaida hori ez da laburbiltzen aurrez finkatutako 
bi jarreraren arteko konfrontazioarekin, baizik eta 
gure munduak presaz behar dituen eraldaketen 
dimentsio ikaragarriak zehatz ulertzeko beharraren 
bidez adierazten da, eta, ondorioz, eraldaketa horiek 
emateko aukeren baldintzak ere ikusi behar dira. 

Argi dago: munduko estatu-nazioetako elite politikoek 
onartzeko eratutako eta aurrez elite ekonomiko 
transnazionalek onetsitako agenda bati ezin zaio 
eskatu gaur egungo botere-harremanen banaketaren 
eta pribilegioen aldaketarako adierazpen erradikalik, 
ez formatu aldetik, ez eduki aldetik. Alabaina, horrek 
ez du esan nahi alferrikakotzat, gutxiegitzat eta botere 
transnazionalen zurigarritzat hartu eta agenda hori 
besterik gabe baztertu behar denik. Are gutxiago modu 
akritikoan hartu behar denik, horrek, haren hutsuneak 
eta kontraesanak medio, gattopardismoaren aldeko 
apustu segurua ekarriko bailuke: aldaketen diskurtso 
bat onartzea ezer ez aldatzeko.

Gaur egungo garaiek eskatutako eraldaketekiko 
konpromisoak, noski, eratutako Agenda literal horren 
mugetatik askoz haratago joatea eskatzen du. Hala 
ere, haren existentziatik abiatuta egin dezakegu hori, 
garapen-arazoei buruz adierazten dituen diagnosi-
elementurik onenak hartuta, haiek berrikusita 
eta haiek birpentsatuta, unibertsaltasunaren eta 
berdintasunaren printzipioekin eta eraldaketekin 
koherenteak diren ikuspegiak eskaintzeko. Are 
gehiago, ez genuke eraldaketa, aldaketa eta antzeko 
terminoez abusatu behar horiek benetan dinamizatu 
ahal izateko aparatu kontzeptual eta praktikorik izan 
gabe. 

AURKEZPENA

030 AGENDA: GATTOPARDISMOA EDO ERALDAKETAK

2030 Agendan biltzen den ikuskera multidimentsional, 
unibertsal eta integralak gure garaiaren ezaugarri 
diren zenbait funtsezko eraldaketa iradokitzen ditu. 
Gure ikuspegian, agenda ezartzea posible egiteko 
«aurrebaldintzatzat» hartu behar dira eraldaketa 
horiek, ez hainbeste agenda horren emaitzatzat. 
Hau da, 2030 Agendan proposatutako erronkak 
eta helburuak lortzeko, beharrezkoa da sakoneko 
eraldaketak egiten hastea ekintza politikoari, 
pentsatzeko moduari eta kolektiboki ekiteari lotutako 
zenbait alderditan. Lurraldea ulertzeko modua eta 
harekiko gure ekintza kolektiboak inauguratu gabeko 
logika batetik konfiguratu behar dira, orain arte 
kanpo-efektu, albo-kalte eta ustekabeko ondoriotzat 
hartu izan ditugunak txertatuz. Eraldaketa horiek 
programatutako emaitzekin lotura zuzena izan edo 
ez izan alde batera utzita. 

2030 Agendaren beraren zehaztapen literalen 
arabera, presazkoena (oso murritzak diren) «ezarpen-
bitartekoak» birformulatzea da, habitus politikoetan 
oinarritutako alternatiba zehatzak izateko. Hala, 
Maria Luisa Gil Paynok koordinatutako dosier honen 
bidez, garrantzia eman nahi izan diegu gaur egungo 
errealitatera egindako askotariko hurbilketei eta 
erronka komunei, haien gaineko begirada zabaltzen 
laguntzeko.

Egiten dugun proposamenak disziplina anitz biltzen ditu 
argi eta garbi, garapena multidimentsionaltasunaren 
eta osotasunaren bidez birkontzeptualizatu nahi 
dugulako, eta proposamena horrekin koherentea 
izatea nahi dugulako; izan ere, garapena, historikoki, 
aurrerapenaren ikuspegi sektorialetara eta dimentsio 
bakarrekoetara ainguratuta egon da. Berez, xxi. 
mendean humanitateak, ekonomia, nazioarteko 
harremanak, nazioarteko esparru juridikoak, 
f iskalitatea eta lurraldea pentsatzeko moduari 
buruzko apustutzat laburbil dezakegu edukia. Gai eta 
ikuspegi gehiagotatik egin daitezke eta egin behar 
dira hurbilketak, betiere aipatzen ditugun prozesuen 
ingurumen-, gizarte-, ekonomia- eta politika-alderdien 
arteko loturak aztertzeko intentzio bera badute. Balio 



5

eta zergapetzeko mekanismoak genero-ikuspegiarekin 
lotzen ditu. Multidimentsionaltasunaren adibide argia 
da, eta genero-ekitateak planteatzen dituen erronkekin 
koherentea den zerga-sistema baten potentzialtasunei 
buruzko begirada zabala ematen digu. Besteak beste, 
austeritatearen ideia hausteak, finantzaketa pribatuari 
berme-mekanismoak ezartzeak eta hazkunde 
hutsaren gainetik birbanaketari lehentasuna emateak 
administrazio publikoen gestioan aplika daitezkeen 
ekintza politiko zehatzak ikusteko aukera ematen 
digute, genero-berdintasuna erdigunean jarriz.

Nazioarteko harremanen eta lankidetzaren esparruan, 
Ignacio Martinezek nazioarteko lankidetza-sistemaren 
mugak azaltzen ditu, testuinguru global berrian hura 
berriz definitzeko premia eragozten duten mugak. 
Izaera transnazionala duten garapen-arazoetara behar 
baino gutxiago egokitzeak eta gero eta handiagoak 
diren interdependentziei erantzuten dieten jardunbideak 
sortzeko gaitasunik ezak arrisku larrian jartzen ditu 
lankidetza-politika sendo eta esanguratsu bat izateko 
aukerak. Errealitateak nazioarteko sistemari eskatzen 
dion paradigma berria artikuluak proposatzen dituen 
oinarrizko orientabideetatik abia daiteke: nola gainditu 
Iparra-Hegoa logika, sistemaren demokratizazioan 
aurrera egitea, eragile askoko eta maila askoko jardunbide 
berriak artikulatzea eta garapen-politiken ikuspegi 
integral batetik haren doktrina eta lana berriz definitzea.

Amaitzeko, Mugarik gabeko Ekonomialariak 
elkartearen dosierretan ohikoa den bezala, irakurgai-
gomendio bat emango dugu. Kasu honetan, filosofiaren 
diziplinara jo dugu, azken urteotako egilerekin 
sonatuenetako batengana. Marina Garcesen Nueva 
ilustración radical saiakera laburrak gure mundua 
modu erradikalean berriz pentsatzeko abiapuntu 
ausarta eta handizalea eskaintzen digu. Luzapen-
denboran bizi garela onartuta, aurrerapenaren giza 
esperientziaren iraunkortasunik ezak markatutako 
kondizio postumoan, f ilosofoak proposatzen 
digu ilustrazioko aparatu kritikorik benetakoena 
berreskuratzea oraina berriz irakurtzeko, eta, horrekin, 
emantzipaziorako aukerak eguneratzeko.

Espero eta desio dugu gogoeta hauek diskurtso 
normatibo eta instituzionaletatik haratago doazen 
pentsamenduak, jakintzak eta ekintzak artikulatzeko 
aukerei buruzko ikuspegi zabalagoak eta 
handizaleagoak eragitea eta inspiratzea. Aldaketarako 
aukerak, egotekotan, gizakiek sortzeko, ehotzeko eta 
elkarrekin ikasteko duten gaitasunetik datoz. Gaur 
egungo baldintzetan, ausardia ez da aukera bat, lehen 
mailako behar bat da. n

bezate hurrengo hauek gosea pizteko eta erakusteko 
izan ditzakegula tresna kontzeptualak eta jardunbide 
zehatzak garapenerako nazioarteko agendak (bere 
esanetan) eman nahi duen bultzada hori ez agortzeko 
gaur egungo indar korrelazioak inposatzen dituen 
mugetan.

Azken urteotan, Oxfordeko Unibertsitateko Kate 
Raworthek ezagun egindako erroskila-ekonomiaren 
graf ikoak ospea hartu du, eta hari eta haren 
jatorriari buruzko azalpena da dosier honetako 
ekarpen baliotsuetako bat. Han, garapen-prozesuak 
modu grafikoan adierazteko modu osatu eta berri 
bat eskaintzeaz gain, pentsamendu berri bat eta 
jardunbide ekonomiko berriak eratzeko funtsezko 
gakoak ematen dizkigu Raworthek. Horiek ez dute 
monetizazioarekiko hainbesteko esklabotasunik, 
beste giza eta gizarte-kapital batzuk ere txertatzen 
dituzte, eta birbanaketara daude bideratuta.

Benetan berritzailea den jardunbide horietako bat 
lurraldearen ikuspegi berri bati buruz ari da, ekosistemak 
osatzen dituzten eta haietan dauden bizitza-mota 
guztien arteko harreman berri bat bere gain hartuko 
duen lurralde-ikuspegi bati buruz. Fernando Pratsek 
eta Jorge Orcarizek dakarkiguten ikuspegiak Araba 
Erdialdea bioeskualde egiteko martxan dagoen lana 
laburbiltzen du. Kasu zehatz bati buruzkoa da, eta datu 
ugarirekin eta bizitzaren askotariko alderdien arteko 
konexioen bidez azaltzen dute. Hala, lurraldearen 
potentzialtasunak ulertzeko modu batera hurbiltzen 
gaituzte, ikuspegi antropozentrikoa gaindituz, mugatua 
eta xahutzailea dela erakutsi baitu hark.

Pedro Ramirok eta Erika Gonzalezek, berriz, 
nazioarteko esparru juridikoa azaltzen dute, eta hari 
buruzko gogoeta egiten dute. Gaur egun, kapitalaren 
eta jabetza pribatuaren alderdiak pribilegiatzen 
ditu hark giza eskubideen nazioarteko esparruaren 
gainetik. Erakusten dute esparru juridiko hori dela 
giza eskubideekin eta haien unibertsaltasunarekin 
koherenteak diren justizia globalerako moduak 
gauzatzeko eragozpen handienetako bat, eta zein 
mekanismoren bidez lortzen duen hori azaltzen dute. 
Esaten dute erronka komunen gobernagarritasun 
globalerako funtsezkoak diren printzipio 
demokratikoak arriskuan jartzen dituela, botere 
transnazionaletara ainguratuta dagoelako eta haiek 
inpunitatez aritzen direlako beren nagusitasunean.

Ikaragarrizko interesa du egoitza New Yorken duen 
Center for Economic and Social Rightseko (CESR) 
Kate Donalden artikuluak ere. Izan ere, zerga-politika 
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Ekonomia Zientzien karrera egin nuenean, duela 
hogei urte, makroekonomiari buruzko testu-

liburu guztiek hemen behean ageri den irudia 
aipatzen zuten funtsezko ideiatzat (ikusi 1. irudia). 
Eta oraindik ere hala gertatzen da. Errentaren 
fluxu zirkularrak erakusten du familiek eskulana 
eta kapitala ematen dizkietela enpresei, soldaten, 
errentaren eta dibidenduen truke, eta, aldi berean, 
errenta horiek ondasunetan eta zerbitzutan gastatzen 
dituztela familiek, eta etenik gabeko zirkulu bat 
sortzen dela horrela. Hauek ziren planteatzen 
genituen galdera nagusiak: Zerk eragiten du errenta 
haztea? Eta zerk lortuko luke azkarrago haztea? 

1. irudia. El flujo circular de la renta

Hain sinplea izanik, ekonomia diru eta baliabideen 
kiribil itxi baten gisa erakusten duen argazki hori 
segituan instalatzen da makroekonomialari izan nahi 
duen ororen burmuinean, eta arazo bat sortzen du 
horrek. Izan ere, oinarrizko akats bat dauka eskemak. 

Ekonomialari ekologistek aspalditik aipatu izan duten 
bezala, diagrama zirkular hori gutxienez ingurumena 

1. Agrupación de Intérpretes de Madrid.enpresako Beth Gelbek 
itzulia. Centre for Humans & Nature web-orrian argitaratutako 
testu baten itzulpena da artikulu hau, eta egileak berak eman 
du horretarako baimena. Lotura honetan aurki daiteke: https://
www.humansandnature.org/economy-kate-raworth. Egileak 
idatzitako liburuan dago informazio gehiago: Raworth, K. 
(2018), Economía rosquilla: siete maneras de pensar como 
un economista del siglo xxi. Paidós.

Oxfordeko Unibertsitatea
Kate Raworth 

ERROSKILA EKONOMIA1

izeneko kaxa baten barruan marraztu behar litzatek2. 
Ziklo itxi batek bezala funtzionatu beharrean, 
ekonomia ingurumenean txertatzen da, eta haren 
mende dago. Ingurumenak ematen ditu baliabideak, 
eta hark xurgatzen ditu kutsatzaileak. Mendekotasun 
horri ez ikusiarena egiteagatik sortutako ingurumen-
kalteak beranduago sartzen dira eszenara, «kanpo-
efektuak» izenarekin, eta joko nagusia alde batera 
utzita bakarrik lantzen dira.

Baliabide naturalak ez dira koadro horretan ezkutuan 
dauden fluxu garrantzitsu bakarrak. Aspalditik, 
ekonomia monetarioa ordaintzen ez diren zaintza-
lan batzuen mende ere badagoela nabarmentzen 
dute ekonomialari feministek —»ekonomia 
erreproduktiboa» izeneko esparruaren barruan 
gauzatzen dira lan horiek—. Amek eta emazteek 
(batik bat haien kontua delako) hazten eta elikatzen 
dituzte beren umeak, bai eta lan egiten duten etxeko 
pertsonak ere, produktiboak izateko prest egon 
daitezen egunero. Berez, monetizatutako ekonomiak 
ezingo luke funtzionatu ekonomia erreproduktiborik 
gabe, baina azken horrek eskaintzen dituen balio 
kalkulaezineko ondasunek eta zerbitzuek ez dutenez 
preziorik, eta ordaindu ere egiten ez direnez, ez dute 
inolako balio atxikirik.

Gainera, errenta nazionalaren fluxu atxikian 
oinarritzen denez, diagramak ez du soldatek, errentek 
eta dibidenduek familien artean duten banaketari 
buruzko arrastorik ematen, baina herrialde askotako 
desberdintasunen neurria aintzat hartzeko modukoa 
da. Kontua ez da hutsala. 

Argi eta garbi, BPGaren hazkundean oinarritzen di-
ren ikuspegiak zaharkituta daude. Ingurumenaren 
degradazioaren eta muturreko giza gabezien krisi 
globalek teoria ekonomikoaren eta politikak egiteko 
prozesuaren abiapuntu hobe bat eskatzen dute presaz. 
Horregatik, inondik inora ez da harritzekoa planeta-
ren bederatzi mugen irudia lehen aldiz ikusi nuenean 
adrenalina-igoera bat jasan izana (ikusi 2. irudia)

2. Herman E. Daly, Beyond Growth: The Economics of Sustai-
nable Development (Boston: Beacon Press, 1997); bereziki 
irakurtzekoa da sarrerako anekdota.

https://www.humansandnature.org/economy-kate-raworth
https://www.humansandnature.org/economy-kate-raworth
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dira Ekonomia Zientziak iritsi ez diren lekura, esanez 
ekonomia globalak muga horien barruan funtzionatu 
behar duela. Mugak ez dira dirutan adierazten, baizik 
eta planetaren erresilientziarako funtsezkoak diren 
naturaren neurketetan.

Alabaina, gauza oso garrantzitsu bat falta da oraindik. 
Ingurumena babestuta ere, «jardute-espazio seguru» 
horrek milioika pertsona laga ditzake pobrezia-
egoeran nahiz desberdintasun latzeko egoeran. Ezin 
dugu iraunkortasun globala erdiesteko helbururik 
izan gaur egungoa baino askoz handiagoa den ekitate 
global bat lortzen saiatu gabe. Beraz, zer iruditzen 
muga sozialak gehitzea koadroari? Baliabideen 
erabilerari lotutako ingurumen-sabai bat dagoen 
bezala, eta hortik gorako erabilerak onartezina den 
ingurumen-degradazioa dakarren bezala, baliabideen 
erabilerari lotutako zoruak ere badaude, eta onartezina 
den giza gabezia dago horien azpitik.

Zer motatako gabeziei buruz ari gara? Giza eskubideak 
dira definizio horren euskarria. Hala beraz, lehentasun 
nagusien arrastoetako bat Nazio Batuen Rio+20 goi-
bileran gobernuek beren ekarpenetan jorratutako 
gaien artean aurki daiteke. Hamaika gizarte-gabezia 
nabarmendu zituzten, hala nola elikagairik, urik, 
energiarik, ahotsik eta gizarte-berdintasunik eza. 
Elementu horiek osatzen dute behean ageri den gizarte-
zorua (3. irudia). Gizarte-zoruaren eta ingurumen-
sabaiaren artean erroskila-forma duen espazio bat 

3. irudia. Gizateriarentzat segurua eta bidezkoa den espazioa

2. irudia. Planetaren bederatzi muga

Zer ikusten dugu hemen? 2009an, Stockholm 
Resilience Centreko Johan Rockströmek Lur sistema 
aztertzen duten zientzialari sonatuen talde bat bildu 
zuen, sistema horrek biltzen dituen zenbait prozesu 
identifikatzeko, hala nola ur gezaren zikloa, klimaren 
erregulazioa eta nitrogeno-zikloa. Horiek guztiek 
funtsezko garrantzia dute gure planetak Holozenoan 
iraun ahal izateko; hain zuzen, azken 10.000 urteetan 
egoera egonkor horrek eman du hainbat zibilizazio 
sortzeko eta garatzeko aukera. Giza jardueraren 
eraginez estres handiegia jasanez gero, kolokan jar 
daiteke prozesu horietako edozein, eta aldaketa gogor 
edo konponezin bat ere gerta daiteke.

Arrisku hori saihesteko, zientzialariek muga batzuk 
f inkatzea proposatu zuten, prozesu bakoitzeko 
arrisku-gunea saihesteko. Esate baterako, karbono 
dioxidoaren 350 ppm-ko muga f inkatu zuten 
atmosferan, klima-aldaketa arriskutsua saihesteko. 
Bederatzi muga horiek zirkulu bat osatzen dute 
elkarrekin, eta haren barruan, Rockströmek eta 
konpainiak «gizateriarentzat segurua den jardute-
espazioa» deitzen diotena sortzen da3.

Izugarrizko indarra duen ideia da. Lur sistemako 
zientzialariak mapa argi eta kuantifikatu batekin iritsi 

3. Johan Rockström et al., «Planetary Boundaries: Exploring 
the Safe Operating Space for Humanity», Ecology and So-
ciety 14, 2. zk. (2009): 32, http://www.ecologyandsociety.
org/vol14/iss2/art32/. 

http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
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diren zaintza-lanen ekonomia-esparruan 
garatutakoetan).

■n Ondasunen eta zerbitzuen fluxuan oinarritu beharrean, 
aberastasunaren mailan dauden aldaketen azterketa 
ere txertatzen duen ikuspegira igaro behar dugu, 
giza kapitalaren, natura- eta finantza-kapitalaren 
eta kapital sozial eta fisikoaren askotariko formak 
hartuz kontuan.

■n Neurketa ekonomiko atxikiak edo batez bestekoen 
neurketa ekonomikoak jarri beharrean erdigunean, 
etekin ekonomikoak familien artean banatzeari 
garrantzi handiagoa emango dion ikuspegi batera 
igaro behar dugu.

Funtsezko hiru aldaketa horiekin, garapen 
ekonomikoari buruzko ideia askoz zabalagoa sortuko 
litzateke. Eta praktikan jarriz gero, gizateria espazio 
zuzen eta bidezko batean kokatzeko aukerak askoz 
handiagoak izango lirateke.

Erroskila-ekonomian, post-hazkunde egoera bat be-
harko litzateke ezinbestean? Ez da ezinbestekoa. Baldin 
eta gizarte- eta planeta-mugen barruan jarraituz gero, 
BPGak izango luke hazteko aukera. Beste kontu bat 
da ea hori praktikan posible den. Historiari erreparatuz 
gero, ez du ezer onik iragartzen, baina akaso orain arte 
ezagututakoa gaindi dezakete aukera ekonomikoek. 

Ekonomia Zientziek giza garapena legitimatzen duen 
tresna gisa duten etorkizuna ekonomialariek hartutako 
abiapuntuaren aldaketaren eta haiek planteatutako gal-
deren mende egongo da. BPGaren hazkundeari dago-
kionez, garapen ekonomikoa modu zabalagoan kont-
zeptualizatu behar da, ekitatea eta iraunkortasun globala 
lortzeko. Abiapuntutzat gizarte- eta planeta-mugak har-
tuz gero, arrakasta ekonomikoa denari buruzko ikuspegi 
berriak sortuko dira, eta hori, ezinbestean, ona izango da.

Testu-liburuak berriz idazteko ordua iritsi da. Ekarri 
erroskilak.

Irudien kredituak::

■n Circular flow of goods income by Irconomics (CC 
BY-SA 3.0). 

■n Nine planetary boundaries by Johan Rockström 
et al., 2009. 

■n The safe and just space for humanity by Kate 
Raworth, 2012.

Informazio gehiagorako, Ikusi idazleak argitaratutako 
liburua: 

Kate Raworth (2018), Economía rosquilla. 7 maneras 
de pensar la economía del siglo xxi, Paidós, Barcelona.

dago, eta espazio hori segurua ez ezik bidezkoa ere 
bada gizateriarentzat4.

Rockströmek eta haren akolitoek planetaren bederatzi 
mugetatik zazpi kuantifikatzeko lehen ahalegina 
egin zuten, nahiz eta onartu prozesuak egundoko 
zalantzak eragiten zituela. Muga horietatik hiru 
dagoeneko modu arriskutsuan urratu direla kalkulatu 
zuten: klima-aldaketa, biodibertsitatearen galera eta 
nitrogenoaren erabilera. Aldi berean, gizateriaren 
zati handi bat gizarte-sabaiaren oso azpitik bizi da 
oraindik: munduko pertsonen %13k malnutrizioa 
dute; %19k ez dute argindarrerako inolako sarbiderik; 
eta %21 egunean 1,25 dolar baino gutxiagorekin bizi 
dira. Horrek guztiak garapen globalaren gaur egungo 
bidearen argazki garbia marrazten du: berdintasunik 
gabea da erabat, eta ez da iraunkorra. 

Demagun gizarte- eta planeta-mugen diagrama 
hori makroekonomiako testu-liburu guztien lehen 
orrialdean agertzen dela: ni bezalako Ekonomia 
Zientzietako milaka ikasle antsiatsuk aurkitzen 
dutenarekin alderatuta, erabat ezberdina da abiapuntua. 
Ekonomialaria izan nahi duzu? Orduan planeta honi eta 
planetak jasan dezakeen giza jarduerari buruzko datu 
batzuk jakin behar dituzu lehenik eta behin. Era berean, 
planeta honetan bizi diren pertsonen giza eskubideak 
ezagutu behar dituzu, eta jakin behar duzu banatu 
egin behar direla horiek lortzeko beharrezkoak diren 
baliabideak. Planeta- eta gizarte-mugen oinarrizko 
kontzeptu horiek jakinda, hauxe da ekonomialari gisa 
zure funtsezko zeregina: gizateria muga horien artean 
kokatuko duten eta guztioi garatzeko aukera emango 
diguten politikak, arauak eta merkatuak diseinatzea. 

Ekonomia arrakastatsu baten argazkia horrela 
irudikatzen badugu, ekonomialariek planteatzen 
dituzten galderak erabat aldatzen dira. Zerk sortzen 
du garapen ekonomikoa? Argi eta garbi, BPGaren 
hiruhileko hazkundeak baino zerbait gehiagok. 
Garapen ekonomiko inklusiboa eta iraunkorra lortzeko, 
hiru aldaketa nagusi egin behar dira ikuspegian:

■n Monetizatutako ondasun eta zerbitzuetan bakarrik 
jarri beharrean arreta, ekonomia monetariotik 
kanpo ematen diren ondasun eta zerbitzuetan 
ere jarri behar da (esate baterako, ekosistemak 
eskainitako zerbitzuetan eta ordaintzen ez 

4. Kate Raworth, «Introducing ‘The Doughnut’: A Safe and Just 
Space for Humanity», Oxfam International, azken aldaketa 
2012ko otsailaren 13an, http://www.oxfam.org/en/video/2012/
introducing-doughnut-safe-and-just-space-humanity. 

http://www.oxfam.org/en/video/2012/introducing-doughnut-safe-and-just-space-humanity
http://www.oxfam.org/en/video/2012/introducing-doughnut-safe-and-just-space-humanity
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Gizakiok gara orain aldaketa globalaren gidari 
esanguratsuenak, eta garai geologiko berri batera 
bultzatzen ari gara planeta: Antropozenora. Dagoeneko 
ezin dugu baztertu gure ekintza kolektiboek giza 
komunitateentzako eta geologia-sistementzako ondorio 
gogorrak eta konponezinak ekarriko dituzten inflexio-
puntuak aktibatzeko aukera. Ezin dugu gaur egungo 
bidetik jarraitu. […] Amaitu da luzamenduetarako 
denbora. 

Nobel saridunen iraunkortasunaren aldeko 
memoranduma, Stockholm, 2011.

Garai erabakigarriak bizi ditugu. Krisi ekologiko 
global bati aurre egiteko erantzukizuna dute aurrean 

gaur egungo belaunaldiek. Pertsonen gizarteek planetan 
izango duten bilakaera zehazteko gai da krisi hori. 
Nobel saridunek Stockholmeko memorandumean 
ohartarazi zuten bezala eta duela gutxi «Laster 
beranduegi izango da» deia sinatu zuten hamabost 
mila zientzialarik baino gehiagok berretsi bezala, 
ekoizpeneko, kontsumoko eta lurralde-garapeneko 
patroiak ez dira iraunkorrak, eta dagoeneko planetaren 
muga biofisikoak gainditzen ari dira. 

Lurraldeak gako existentzialetan birpentsatzea

Izaera globala hartu duten aipatutako gainezkatze-
prozesu horiek, neurri handi batean, gizakiek 
lurraldeetan eta hirietan eragindako desoreka 
ekologikoen metaketan dute jatorria, eta ezingo zaie 
aurre egin eremu horietan beharrezko eraldaketa-
ekintzak martxan jarri gabe. Beraz, presazkoa da gure 
lurraldeen kontsiderazioa zentzu bikoitzean berritzea: 
alde batetik, beren ekologia-, energia- eta klima-
aztarna asko murriztea lortu behar dute mendearen 

1. «España Cambio Global 2020-2050», programako zuzenda-
rikidea, La Gran Encrucijada eta Ciudades en movimiento 
liburuen egilekidea eta Foro Transicioneseko eta Fundacion 
Renovableseko kidea.

2. Mendi-ingeniaria, Gasteizko Ingurumen Departamentuko 
zuzendari ohia, CONAVeko zuzendaria eta Foro Transicio-
neseko kidea.

ANTROPOZENOA ETA LURRALDE POLITIKEN BERRIKUNTZA.  
ARABA ERDIALDEA BIOESKUALDE GISA PENTSATZEA

Fernando Prats1

Foro Transiciones  
Fundación Renovables

Jorge Ozcáriz2

COMAVeko 
Foro Transicioneseko zuzendaria

erdirako; eta, bestetik, aldi berean, beren sistema 
naturalen gaitasun-mugetara eta klima-aldaketara 
egokitzeko estrategiak ezarri behar dituzte.

Ikuspegi horretatik, ziklo historiko berriaren 
paradigmetan, proiekzio estrategiko berri batekin ageri 
dira lurraldeak. Izan ere, espazio horiek, bioeskualdetzat 
ulertuta, oinarrizko elementuak dira, eta aski 
konplexutasun dute eta aski baliabide dituzte eskura 
bizitza osasungarri bat izateko eta tokiko ekosistemak 
zaintzea uztartzeko aukera emateko, eta, hala, desoreka 
ekologiko globalak zuzentzen laguntzeko.

1. EAE-REN INDARGUNEAK ETA AHULEZIAK 
ANTROPOZENOAN

Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE) bikaintasun-
lurralde bat da gaur egun alderdi askotan, Espainiako 
gainerako lurraldeen nahiz Europako estatu gehienen 
gainetik dagoena. 

Azken hamarkadetan garatutako ingurumen-, gizarte- eta 
kultura-politikek nahiz ekonomia berritzailea sustatzeko 
politikek hango biztanleei bizi-maila eta gizarte-babes 
oso handiak ematea lortu dute. Alabaina, nazioartean 
adostasun zientifiko handiena duten proiekzio 
gehienetatik aurreikusten denez, ez dirudi mende 
honetan Euskadik, planetako lurralde gehienek bezalaxe, 
halako bilakaera itxaropentsurik izango duenik.

Euskal lurralde bizia leloarekin Gasteizen egin zen 
Euskal Hiria 2017 kongresuan azaldu zen bezala, gaur 
egun EAE oso ondo kokatuta dago «modernitatearen 
balioak» esan izan zaien horietan, hala nola, BPGari, 
ongizateari, gizarte- eta genero-berdintasunari 
eta gobernu onari eta gardentasun instituzionalari 
dagokienean 

Alabaina, hurrengo taulan ikusten den bezala, 
«Antropozenoko balio berriei» behar bezala 
erantzuteko, nahiko egoera estuan dago Euskadi. 
Horren erakusle dira aztarna ekologikoari, energia/
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eta kontsumo-patroiekin lotura duten zenbait logika; 
baina, horrez gain, ekosistemek eta biosferako bizi-
zikloek sortutako ingurumen-zerbitzuek berezkoak 
dituzten potentzialtasunak ere berreskuratu beharko 
dira. Hain zuzen, planteamendu horren esparruan, 
lehentasunezko rola izan behar du Araba Erdialdeko 
bioeskualdeak.

klima binomioari, biodibertsitateari, lurzoruari, 
elikadurari eta ekonomia zirkularraren ezarpenari 
lotutako adierazleak.

Informazio hori ikusita, itxura guztien arabera, 
Euskadiko bizitza-sistemak babesteko ezinbestekoak 
diren zenbait oreka lehengoratzeko, derrigorrez berriz 
aztertu beharko dira gaur egungo energia-, ekoizpen- 

Euskal Hiria 2017. Lanketa propioa zenbait iturri ofizialetatik abiatuta. Azken urteak

Araba Erdialdea EAEko bizi-espaziotzat

Euskadiren bihotzean kokatuta, hedadura handieneko 
euskal eremu funtzionala osatzen duen lurralde horrek 
nahiko garapen orekatua izan du historikoki, eta horrek 
jarduera ekonomiko handia baliabide naturalen eta 
paisaiaren kontserbazio onarekin bateragarri egiteko 
eta bizi-kalitate oso ona izateko aukera eman dio. 

«Urbanismo landu, sozial eta berde» baten aldeko 
ahalegin hori lurralde-politika sendo batean islatu du, 
eta, horri esker, bide berdeen sare zabala eta paisaia 
eta gune natural babestuak eratu ahal izan ditu; era 
berean, nazioarteko zenbait sari jaso ditu, esate 
baterako, hauek: European Green Capital 2012 saria 
eman zioten Gasteizi; Uribarri Ganboako adarrak eta 
Salburuako hezeguneak Ramsar o gunetzat aitortu 
dira; eta duela gutxi, FAOk ematen duen Munduko 
Nekazaritza Ondarearen Sistema Garrantzitsuaren 
diploma jaso du Añanako Gatz Haranak.

Araba erdialdea, hiri, landa eta natura bizitzaren 
mosaiko aparta

EAEren testuinguruan, lurralde horrek funtsezko 
zenbait faktore txertatzen ditu, eta hurrengo 
taulan «Arabaren ekarpenen balioa/potentzial 
erlatiboa»izenarekin azaldu dira: 1) Euskadin 
instalatutako potentzia eolikoaren %70 hartzen 
du; 2) landutako lurzoruaren %70 biltzen du; 3) 
EAEko erreserba hidraulikoaren %77 ematen du; 4) 
urbanizagarria ez den hango lurzoruaren %55 eta baso-
azaleraren %80 baino gehiago jabetza publikokoak 
dira (komunitarioak eta ondarezkoak); eta 5) Euskadin 
izendatutako bederatzi natur parkeetatik bost biltzen 
ditu. 

Beraz, Araba Erdialdean aparteko baldintzak daude 
espazio iraunkor, berritzaile eta lehiakor baterantz 
aurrera egiteko, funtsean EAEn aztarna ekologikoa 
eta karbono-aztarna arintzeko estrategia integral 
berriak sortzen lagunduko duen lurralde-laborategi 
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Gasteizko Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Euskal Hiria 2017. Lanketa propioa zenbait iturri ofizialetatik abiatuta. Azken urteak

bat osatzeko, jada martxan dauden iraunkortasun- 
eta egokitzapen politikekin, klima-aldaketaren 
aurkako borrokarekin, biodibertsitatearen aldeko 
politikekin eta abarrekin bat etorriz. Atxikitako 
taulan adierazten da, Antropozenoaren etorrerarekin 
Euskadin korapilatsuenak diren gaietan, lurralde 
horren ekarpenak funtsezkoak direla EAE osoa 
bere biogaitasun potentzialarekin berriz alienatzeko 
estrategiak garatzeko eta eskura dauden ekosistema-
zerbitzuak etengabe gainditzea saihesteko.

2. ARABA ERDIALDEA BIOESKUALDE MODUAN ERAIKITZEA

Giza balio eta nekazaritza- eta natura-balio 
handiko hiri- eta lurralde-errealitatea eraikitzen 
joan dira Gasteiz eta Araba. Nazio-mailan nahiz 
nazioartean jaso du aitortza aurrenak, eta Euskadiko 
biodibertsitatearen eta ingurumen-zerbitzuen 
aparteko erreserbatzat aitortu da bigarrena. 
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Antropozenoak planteatzen dituen lurralde-
erronken jakitun, eta ikusita Gasteizek eta Araba 
Erdialdeko lurraldeak eskaintzen dituzten aparteko 
aukerak (233.000 ha eta 277.000 biztanle), Eusko 
Jaurlaritzako Hirigintza Zuzendaritza Nagusia 
zenbait lan egiten hasi da gune horretan biolurralde 
kontzeptua proiektatzeko, erreferente hauen bueltan: 

1. Aldaketa globalaren aurrean, bioeskualde 
produktibo, iraunkor eta erresiliente bat eratzea, 
biosferaren mugak errespetatuko dituena eta haren 
aztarna ekologikoa eta biogaitasuna orekatzeko 
joera izango duena. Hala, bizitzarentzako euskarri 
egokia eskaini behar du Araba Erdialdeak 
Antropozenoan, oinarrizko baliabideetan eta 
ingurumen-zerbitzuetan autonomia eta gertutasuna 
optimizatuz eta modu bateragarrian txertatuz haren 
hiri-, landa- eta natura-errealitateak.

Araba Erdialdeak gaur egun duen kokaleku-
egituratik abiatuta, bizitza osasuntsurako enklabe 
gisa haiek guztiak hobetzen jarraitzea da kontua, gaur 
egungo espazio-eremua oinarri hartuta, kualifikazio 
handiko jarduera ekonomikoarekin, behar adinako 
gizarte-zerbitzuekin eta horiek eskuragarri izateko 
aukera orekatua ematen duten komunikazioekin. 
Aldi berean, baliabideen erabileran eta isurketen 
eta hondakinen sorreran hobekuntza-prozesuak 
ezarri behar dira, haien aztarna ekologikoaren eta 
erreferentziazko biogaitasunaren arteko harreman 
orekatuagoa izateko lurraldean. 

2. Bioeskualdearen eraketa horren eta hari dagozkion 
2030/40/50 trantsizioen esparruan, Arabako 
Erdialdeak gai hauen inguruko zenbait helburu 
estrategiko zehatz betetzen saiatu behar du: aztarna 
ekologikoa, energia, berotegi-efektua eragiten duten 
gasen isurpena, biodibertsitatea, lurzorua, ura, 
elikadura eta ekonomia zirkularra (ikusi atxikitako 
taula).

Helburu horiek ez diete EAE eta Europar 
Batasun aurreratuago baten esparruan lurraldeari 
planteatzen zaizkion erronka espezifikoenei 
bakarrik erantzun behar, baizik eta lerratuta egon 
behar dute nazioarteko estrategiek eta akordioek 
ezarritako jomuga eta asmo globalekin ere. 

3. Natura-, nekazaritza- eta hiri-sistemekin eta zenbait 
jarduera ekonomikorekin zerikusia duten jarduera 
giltzarrien osagai fisiko-lurraldekoiari dagozkion 
zenbait orientabide orokor ematea. 

Testuinguru horretan, lurraldeak ezin du geldirik 
egon, baizik eta guztiz kontrakoa, aurrera egin 
behar du bizitze-, ekoizpen- eta kontserbazio-
eredu berritzaileetara, alegia, osasungarriagoak 
eta erresilienteagoak direnetara. Lurraldearen 
eta ekonomiaren antolamendurako eta 
kudeaketarako politikak garatzeko gaitasun eta 
tresna berriak identifikatzea eskatuko du horrek, 
eta horiek, gainerako politika publikoekin batera, 
planteatutako iraunkortasun-helburuak lortzearen 
erantzunkide egin beharko dira. 

4. Gunean dauden ezagutzak eta kulturak txertatzea 
eta adostasun instituzional eta sozial zabala lortzea.

Bioeskualdearen proiektua finkatzeko, gaur 
egungo gizarte- eta ekonomia-krisira eraman 
gaituzten ikuspegien ezberdinak diren ezagutzez 
eta azterketez jabetzeaz gain, ezinbestekoa da 
haren beharraz erabat konbentzituta egotea eta 
Arabako biztanleek nahiz beren instituzioek babes 
irmoa ematea.

Gizarte-konplizitate aktibo hori lortzeko, 
ezinbestekoa izango da behar adina informazio 
kualifikatu eta egiazko jartzea herritarren esku, eta, 
aldi berean, iraganean herritarren eta lurraldeko 
ingurumen-zerbitzuen arteko harremanak 
optimizatzeko aukera eman zuten kultura-ondarea 
eta kudeaketa komunerako jardunbideak txertatu 
beharko dira lurralde-testuinguru berriaren 
erreferentziazko elementutzat. 

Lurralde-metodologietan berrikuntzak egitea

Araba Erdialdera bioeskualde gisa hurbilketa bat 
egiteak metodologia berritzaileak ezartzea eskatzen 
du, zeharkakotasun- eta denbora-ikuspegi zabala 
izango dutenak eta Antropozenoarekin bat datozen 
ikuspegi sistemikoak ezartzeko gai izango direnak. 
Euskal Hiria 2017 izeneko kongresuan eta 2018an 
zehar, helburu horri lotuta, hiru lan-lerrotan 
oinarritutako proposamen bat aurkeztu genuen: 
1) gizarte-ongizatearen eta muga biosferikoen 
arteko erlazio-eremua, gaiari buruz Leedseko 
Unibertsitateak egindako lanetan oinarrituta, 
funtsezko gakoa dena; 2) funtsezko lurralde-
sistema eta -zerbitzuen eraginkortasunaren eta 
iraunkortasunaren optimizazioa, aztarna ekologiko 
txikiagoko gizarte bateko euskarri existentzial 
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giltzarritzat; 3) ekonomien eta haiek lurraldearekin 
dituzten harremanen kontsiderazio biofisikoa, batik 
bat zirkulartasunari eta gertutasunari lotuta. 

Edonola ere, lurraldea erreferentzia autarkikoago, 
integratuago eta iraunkorragoekin ikusarazteko 

Araba erdialdeko bioeskualdearen helburu estrategiko tematikoak 

Aztarna 
ekologikoa

IHOBEk 2005ean aztarna ekologikoari buruz egindako azterketan, esan zuen 1,9 hag/cap (eskuragarri dagoen batez 
besteko biogaitasun globala) baino aztarna txikiagoko egoera bat izango zela testuinguru iraunkorra 2020rako, 
hondakinen birziklapenari, mugikortasunari, energiari, lurzoruari eta baliabideen kontsumoari lotutako erronka 
handizale batzuetatik abiatuta.

Araba Erdialdeko bioeskualdearen esparruan, berreskuratu beharreko helburu bat da hori, eta erreferentzia 
errealistena eginez, mende erdia igaro baino lehen lortzea planteatzen da.

Energia

Araba Erdialdeak finkatutako helburuek Euskadiko Energia Estrategia 2030 sustatzeko balioko dute, haiek lortzeko 
erantzukizun handiagoa hartuz. Honakoa planteatu da:

 n Lehen mailako energiaren %20 baino gehiagoko aurrezpena 2030ean, eta %50 baino gehiagokoa 2050ean, 2016ko 
datuekiko.

 n 2030erako, %140ko igoera energia berriztagarrien erabileran, 2016ko datuekiko, eta azken kontsumoan %90etik 
gorako kuota.

Negutegi-
efektua 
eragiten duten 
gasen isurpena

Klima-aldaketaren euskal estrategiak (Klima 2050) gutxienez isurpenen %40ko murrizketa aurreikusten du 2030erako, 
eta %80koa 2050erako, 2005eko datuekiko.
Araba Erdialdeak, helburu horiek lortzen modu berezian lagundu behar duen lurraldea izanik, gutxienez %50eko 
murrizketa planteatu behar du 2030erako, eta «karbonotan neutroa» den egoera 2050erako, negutegi-efektua eragiten 
duten gasen isurpenen zeroko amaierako balantzearekin

Ekonomia 
zirkularra

Helburu hauek planteatu dira:

 n Udal-hondakinen %70eko berrerabilera- eta birziklapen-tasa 2030erako, Europar Batasuneko Hondakinen 
Zuzentarau Esparruaren berrikuspen-proiektuarekin bat eginez, eta %95etik gorakoa 2050erako.

 n 2030erako, industriak bere fakturazioaren %10 baino gehiagoko aurrezkia lortzea lehengaietan, eta %20 baino 
gehiagokoa 2050erako, 2030eko fakturazioarekiko.

Biodibertsitatea 
eta paisaia

Se plantean los siguientes objetivos:

 n 2030erako, bioeskualdeko ekosistemen azaleraren %80k gutxienez kontserbazio-egoera onean edo berreskuratze-
prozesuan egon behar du, eta %100era iritsi behar du tasak 2050erako. 

 n Araba Erdialdeko bioeskualdearen azpiegitura-sistema berdea sendotzea 2050erako.

Lurzorua

Helburu hauek planteatu dira:

 n Ez kalifikatzea lurzorurik bizitegi-, industria- edo zerbitzu-erabilerarako gutxienez jada kalifikatutako 2015eko 
lurzoru hutsaren (okupaziorik edo jarduerarik gabe) %80 berrerabili arte, behar bezala arrazoitutako operazio 
estrategikoetarako salbu.

 n Kutsatutako lurzoru publikoen %100 berreskuratzea 2030erako.

Ura

Helburu hauek planteatu dira:
 n Bioeskualdean dauden urpeko ur-masen babes-perimetroak aitortzea 2030erako.
 n 2030erako, Araba Erdialdeko sare hidrologikoaren %80k baino gehiagok egoera onean egotearen kalifikazioa 

izango du, eta ehuneko hori %100ekoa izango da 2040rako.

Elikadura

Helburu hauek planteatu dira:

 n 2015eko tasekin alderatuta, bioeskualdeko autohornikuntza-maila %30 handitzea 2030erako, eta %60 2030erako.
 n Bioeskualdeko nekazaritza-azalera ekoizpen ekologikoan txertatzea 2030erako, eta %50eko tasa gainditzea 

2050erako. 

Euskal Hiria 2017. Lanketa propioa EAEko eta EBko zenbait iturritatik abiatuta.

erronkari ezin diogu uko egin Antropozenoa gainean 
dugun honetan, Antropozenoak iragartzen baitigu 
etorkizunean aurre egin beharko diegun erronkek ez 
dutela iraganekoekin zerikusirik izango, eta ikuspegi 
berriak eta aldaketa-proposamenak sortu behar 
ditugula, orokorrak eta lurralde-mailakoak. n
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egoera larrian zeuden, eta Karibeko kostan milioika 
pertsona kaltetuko zituen «itzalaldi» bat eragiteko zorian 
zegoen konpainia. Kalitate txarra salatzeko mobilizazio 
sozialez, argindar-zerbitzuko akatsez, elektrokuzioz, 
Estatuaren milioi askoko diru-laguntzez eta diru-
laguntza horien helmugan egondako irregulartasunez2, 
betetako bi hamarkadaren ostean, irteerarik gabeko 
egoera bat etorri zen. Enpresak, berriz, demanda bat jarri 
zion iaz Kolonbiari Merkataritza Zuzenbiderako Nazio 

Batuen Batzordean, ordaindu 
gabeko zorrengatik 1.500 
milioi dolar baino gehiago 
eskatzeko herrialde horri. 

Enpresek eta transnazionalek 
— e t a  h a i e k  b a b e s t e n 
dituzten estatuek— azken 
hamarkadetan pixkanaka eratu 
duten zigorgabetasunaren 
arkitektura juridikoaren 
adibide paradigmatikoak 
dira Chevron Ekuadorren eta 
Naturgy Kolonbian. Konpainia 
h a n d i e k  n a z i o a r t e k o 
arbitraje-auzitegietan3, (lex 
mercatoria-ren funtsezko 
piezetako bat) jarri dituzten 
942 demandetako bi dira. 
Zuzenbide korporatibo 
global horrekin, enpresa 
transnazionalek babestu 
e g i t e n  d i t u z t e  b e r e n 
negozioak, ustiapen- eta 

merkaturatze-kontratuetan bildutako milaka arauren, 
alde biko eta eskualdeetako itun komertzialen, 
inbertsioak babesteko akordioen, doikuntza-politiken, 
baldintzatutako maileguen nahiz arbitraje-auzitegien 

2. Pedro Ramiro eta Erika González, «Electricaribe, la contro-
vertida filial de Gas Natural Fenosa en Colombia», #YoI-
BEXtigo, La Marea, 2017ko maiatzak 30.

3. Inbertsio-politikei buruzko UNCTADen orria, inbertsio-lis-
karren konponbideei buruzko atala: https://investmentpoli-
cyhubold.unctad.org/ISDS. 

2018an, Chevron petrolio-enpresak Ekuadorri jarritako 
demandari buruzko ebazpena eman zuen Inbertsioen 
Auzitegi Iraunkorrak. Nazioarteko arbitraje-panel 
horrek esan zuen Ekuadorko auzitegiek1 baliogabetu 
egin behar zutela Estatu Batuetako korporazioari 
jarritako isuna. 9.500 milioi dolarreko isun bat 
zen, konpainiak Amazonian eragindako suntsiketa 
ekologikoa onbideratzeko nahiz herri indigenetako eta 
nekazari-herrietako 30.000 pertsonaren osasunean eta 
bizitzetan eragindako kalteak 
konpontzeko. Kaltetutako 
komunitateek hogeita bost 
urte baino gehiagoko lege-
gatazkari eutsi ostean, 
eta Ekuadorko sistema 
judizialak kaltea aitortu 
ostean, auzitegi pribatu 
batek baliogabetu egin 
zuen prozesu guztia, Estatu 
Batuen eta Ekuadorren 
arteko alde biko inbertsio-
akordio bat  aipatuz. 
Gainera, Chevroni kalte-
orain bat emateko agindu 
zion Ekuadorri, prozesu 
judizialak eragin zion 
kalteagatik. Biktimagilea 
biktima bihurtu zen.

2 0 1 6 a n ,  G a s  N a t u r a l 
Fenosaren —orain Naturgy— 
Kolonbiako filiala izateari utzi 
zion Electricaribek. Agindu 
neoliberalak zorrotz bete dituen Kolonbiako Gobernuak 
esku hartzea erabaki zuen, eta nazioarteko inbertsioak 
zituen konpainia bat likidatzea. Electricariberen kontuak 

1. Kaltetutako indigena-komunitateek 1993an hasi zuten 
prozesu judiziala, Estatu Batuetan, eta hogeita bost urte 
baino gehiago igaro ostean, azkenean Amazoniari eta herri 
horiei eragindako kalteak onartzen zituen sententzia eman 
zuen Sucumbiosko Auzitegiak (2011). Konpainiaren apela-
zioen ostean, berretsi egin zuten Justizia Gorte Nazionalak 
(2013) nahiz Konstituzio Gorteak (2018).

Latinoamerikako Multinazionalen Behatokia, OMAL – Paz con Dignidad
Pedro Ramiro y Erika González 

TRANSNAZIONALEN NEURRIRA EGINDAKO KONSTITUZIO EKONOMIKO GLOBALA

Zuzenbide korporatibo global 
horrekin, enpresa transnazionalek 
babestu egiten dituzte beren 
negozioak, ustiapen- eta 
merkaturatze-kontratuetan bildutako 
milaka arauren, alde biko eta 
eskualdeetako itun komertzialen, 
inbertsioak babesteko akordioen, 
doikuntza-politiken, baldintzatutako 
maileguen nahiz arbitraje-auzitegien 
bidez. Zuzenbide gogorra da, 
hertsatzailea eta zigortzailea, eta 
enpresa transnazionalen interesak 
zaintzen ditu giza eskubideen nahiz 
demokraziaren beraren gainetik. 

https://investmentpolicyhubold.unctad.org/ISDS
https://investmentpolicyhubold.unctad.org/ISDS
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lan-, gizarte- eta ingurumen-eskubideekin lotura zuten 
alderdi ia guztien desarauketa izan dela globalizazio 
neoliberalaren ezaugarria. Aldi berean, ordea, kapital 
transnazionalaren aldeko arauketa berri bat izan da. 
Korporazio handien interesak estatu-nazioen interesen 
aurkakoak diren pertzepzioaren aurrean, errealitatean 
gertatzen dena da transnazionalen zabalkunde globala ez 
zela posible izango estatu zentralen funtsezko rolik gabe. 

Azken urteotan sinatzen ari den hainbat merkataritza-
itunen bidez, bere aparatu legegilea eta politikoa lex 
mercatoria indartsuago baten esku ipintzen ari da EB. 
Japoniarekin, Singapurrekin eta Kanadarekin egindako 
akordioez ari gara, bai eta Mercosurrekin, Mexikorekin 
eta Estatu Batuekin negoziatzen ari denei buruz ere. 
Makroitun horien bidez, eta krisi ekonomikoaren 
jarraipenak markatutako etorkizunaren aurrean, 

Europako transnazionalek 
beren irabaziak ziurtatu 
nahi dituzte, eta, aldi 
berean,  beren burua 
blindatu nahi dute balizko 
matxinada sozialen eta 
gobernu-aldaketen aurrean. 
Azken hamarkadetan, hiru 
mila merkataritza-itun 
baino gehiago onartu dira 
planeta osoan. Araudien 
hiper rinflazio hor rek, 
azkenean,  kapitalaren 
aldeko arauen armazoi bat 
sortzen du, ia ezin dena 
deszifratu. Hain zuzen, ez da 
exagerazio bat esatea bere 
inpugnazioa oztopatzeko 
dagoela diseinatuta. 

Merkantilizatutako demokrazia

2008an hasi zen finantza-krisiarekin, finkatzen joan 
da joera bat: gobernuek ordezkaritza-demokraziak 
merkatuko arauak kontrolatzea oztopatzeko «arau 
bortxaezinak» onartu behar izatearena. Merkatuko 
eragileei mugarik gabe aritzeko eta korporazio 
transnazional handiei aberastasunaren metaketa 
bermatzeko aukera ematen dieten arauak dira. 
Krisi ekonomiko, sozial eta ekologiko sakonak 
menderakuntzaren armadura juridikoa are gehiago 
indartzen duten bideak esperimentatzeko balio izan 
du. Hala, agintariak aukeratzeko prozedura huts 
bihurtzen da demokrazia, agintari horien erabakiak 

bidez. Zuzenbide gogorra da, hertsatzailea eta 
zigortzailea, eta enpresa transnazionalen interesak 
zaintzen ditu giza eskubideen nahiz demokraziaren 
beraren gainetik. 

Bien bitartean, giza eskubideekiko dituzten obligazioak 
aurrez ortodoxia neoliberalaren mende jarritako legedi 
nazionalen esku jartzen dira, bai eta askoz ahulagoa 
den giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen 
eta «erantzukizun sozialaren» esku ere. Azken hori 
zuzenbide bigun bat baino ez da, borondatean, 
aldebakartasunean eta exijentzia juridikorik ezean 
oinarritzen dena4. Korporazioek duten botere 
ekonomiko-finantzarioari, izaera transnazionalari, 
moldakortasun juridikoari eta egitura konplexuen 
bidez nazioko nahiz nazioarteko legeak eta araudiak 
urratzeko gaitasunari esker, gai dira kontrol publiko 
nahiz herritarren kontrol ia 
guztietatik ihes egiteko. 

Zigorgabetasunaren 
arkitektura juridikoaren 
eraikuntza

Enpresa transnazionalek 
estatu zentralekin duten lotura 
politiko-ekonomikoak egin du 
posible politikak eta legediak 
berriz konfiguratzea horiek 
enpresa transnazionalen 
interesen mesedekoak izan 
daitezen, bai eta konpainia 
handiek nazioarteko erakunde 
ekonomiko-finantzarioei 
egiten dieten presioak ere. 
Globalizazio zoriontsuko urteetan eta «historiaren 
amaieran», bazirudien estatuek galdu egin zutela legeak 
egiteko beren gaitasuna; nahikoa zabalduta zegoen ideia 
baten arabera, beren botere ia guztia enpresa handiei 
utzi zieten. Ez zen zehatz-mehatz hala izan: «Korporazio 
autonomoaren ideia gehiago da teorialari neoliberalen 
beraien kontu bat errealitateari lotutako kontzeptu bat 
baino», gogoratu dute Tombsek eta Whyteke5. Egia da 

4. Tesi hori gehiago garatzeko, lan hau kontsulta daiteke: Juan 
Hernandez Zubizarreta eta Pedro Ramiro Contra la «lex 
mercatoria». Propuestas y alternativas para desmantelar el 
poder de las empresas transnacionales, Barcelona, Icaria, 
2015.

5. Steve Tombs eta David Whyte, La empresa criminal. Por 
qué las corporaciones deben ser abolidas, Barcelona, Icaria, 
2016, 36. or.

Egia da lan-, gizarte- eta ingurumen-
eskubideekin lotura zuten alderdi 
ia guztien desarauketa izan 
dela globalizazio neoliberalaren 
ezaugarria. Aldi berean, ordea, kapital 
transnazionalaren aldeko arauketa 
berri bat izan da. Korporazio handien 
interesak estatu-nazioen interesen 
aurkakoak diren pertzepzioaren 
aurrean, errealitatean gertatzen 
dena da transnazionalen zabalkunde 
globala ez zela posible izango estatu 
zentralen funtsezko rolik gabe.
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interesen babesa konstituzionalki formalizatzen dela 
eta herriaren subiranotasuna zuzenbide pribatuko 
arauekin zigortzen dela. 

Arau juridikoen priba-tizazioaren eta demokraziaren 
merkantilizazioaren eraginez, giza eskubideak iruditeria 
kolektibotik kanpo geratzen ari dira, eta berriz konfiguratzen 
ari da eskubide-subjektuak direnei eta gizakiaren 
kategoriatik kanpo geratzen direnei buruzko ideia7. 

Giza eskubideen nazioarteko 
sistemaren deskonposizioaren 
beste etapa batera garamatza 
horrek: arau pribatuek giza 
eskubideak ordezkatzen dituzte, 
elite politiko-ekonomikoen 
segurtasun juridikoa babestuz 
herritar gehienen interesen 
aurrean. 

Giza eskubideak araudiaren 
erpinean kokatzea

H i s t o r i a n ,  b o t e r e 
korporatiboaren aurkako 
erresistentzia sozialen zati 
handi bat erregulazio-logika 
baten arabera egituratu da; 
hau da, estatuaren figuran 
oinarritu dituzte beren 
eskaerak, interes orokorrei 
kalte egiten dieten jarduerak 

egiten dituzten erakunde pribatuak kontrolatzeko 
eskatzen baitzaie estatuei. Duela mende bat baino 
gehiagotik, ekintza kolektiboko modu horiek 
eraginkortasunez joan dira zehazten nazioarteko itun 
eta testu konstituzional askotan. Gaur egun, ikuspegi 
hori berriz eguneratzen ari da, lex mercatoria-ri 
aurre egingo dioten eta pertsonen eta herrien 
eskubideak araudi-piramidearen erpinean jarriko 
dituzten kontrol-mekanismoen eta birbanaketa-
proposamenen bidez. 

Sektore pribatuari atxikitzen zaizkion gestio-, 
eraginkortasun- eta berrikuntza-argudioen eraginez 
hegemonia neoliberalak aukera hori iruditeria 
kolektibotik ia desagerrarazi duen arren, berez 
teknikoki oraindik badago erregulazio-arloan aritzeko 

7. Juan Hernández Zubizarreta, «Los derechos humanos 
«desde abajo»: un espacio en disputa», El Salto, 2018ko 
abenduak 10.

erabat mugatuta geratzen baitira hauteskunde-
txandakatzeak egon arren erabat gaindiezina den 
arkitektura juridiko baten bidez. 

Esparru horretan, gehiengo sozialen zapalkuntzarako 
mekanismoen parte izatera igaro da Zuzenbidea, eta 
demokraziaren merkantilizazioa da horren adierazpen 
kezkagarrienetako bat. Arau pribatuak araudi-
piramidearen goiko erpinean egotera igaro dira, eta 
nagusi den konstituzio 
ekonomiko bihurtu dira  
—gehienetan, gobernuen 
oposiziorik gabe—. Botere 
exekutibo eta legegilearen 
gainetik dago konstituzio 
ekonomiko hori,  eta 
herritarren subiranotasuna 
sistema kapitalistaren 
mende jartzen du. Botere 
judiziala, berriz, konstituzio 
ekonomiko sakrosantu 
horren interpretazio hutsera 
atxikita geratzen da. 

Alabaina, konstituzio 
ekonomiko hori ez dago 
formalizatuta inongo 
testu juridikotan. Arauen, 
xedapenen, erabakien, 
hitzarmenen, ebazpen 
j u d i z i a l e n ,  p l a n e n , 
gomendioen, erreskateen, 
zor publikoen, herrialdeen 
arrisku-adierazleen, merkataritza-itunen, inbertsio-
akordioen, arbitraje-laudoen eta abarren batura bat 
da. Espainiako Konstituzioaren 135. artikuluaren 
erreformatik hasi eta belaunaldi berriko6, merkataritza-
itunen bolada berri bateraino, berritu egin da 
esparru instituzionala, merkatua, jabetza pribatua, 
pribatizazioa eta eskubide sozialen desarauketa 
indartzeko. Aldi berean, menderatzearen armazoi 
juridikora egonkortasun monetarioa, inflazioaren 
kontrola, zerga-austeritatea, zorpetzerik eza, banku 
zentralen independentzia, zorraren ordainketa eta 
abar txertatzen dituzten ekintza publikoak egon 
dira. Konstituzio bihurtutako arau pribatuak dira, 
ordezkaritzako demokraziaren gorabeherak edozein 
izanda ere, mundu osoak obeditu beharrekoak. 
Eta berrikuntza nagusia da klase menderatzaileen 

6. Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, Mercado o democracia. 
Los tratados comerciales en el capitalismo del siglo xxi, 
Barcelona, Icaria, 2018.

Esparru horretan, gehiengo sozialen 
zapalkuntzarako mekanismoen parte 
izatera igaro da Zuzenbidea, eta 
demokraziaren merkantilizazioa da 
horren adierazpen kezkagarrienetako 
bat. Arau pribatuak araudi-
piramidearen goiko erpinean egotera 
igaro dira, eta nagusi den konstituzio 
ekonomiko bihurtu dira —gehienetan, 
gobernuen oposiziorik gabe—. Botere 
exekutibo eta legegilearen gainetik 
dago konstituzio ekonomiko hori, eta 
herritarren subiranotasuna sistema 
kapitalistaren mende jartzen du. Botere 
judiziala, berriz, konstituzio ekonomiko 
sakrosantu horren interpretazio 
hutsera atxikita geratzen da. 
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transnazionalak modu eraginkorrean kontrolatu 
ahal izateko tresna politiko eta normatiborik; 
izan ere, merkataritzari eta inbertsioei buruzko 
nazioarteko arauek —eta herrialde zentralek haiek 
hain indartsu betearazteak—armadura juridiko 
oso sendoa osatzen dute, eta oso zaila estatuaren 
eremutik bakarrik haustea.

Gaur egungo koiunturan, enpresa transnazionalek 
aberastasuna ateratzeko eta aberastasunaz jabetzeko 
dituzten mekanismoak erregulatzeko edozein saiakera 
neurri erradikal bihurtzen da, enpresen irabazien 
sorburuari eraso egiten diolako zuzenean. Argi dago 
estatuko legedi batek beren interesei kalte egiten diela 
ikusiz gero, korporazio handiek lex mercatoria-k 
ematen dizkien tresna guztiekin egingo luketela 
presioa, neurri horiek atzera botatzeko. Alabaina, 
liskar honen erdigunean ez dago teknika juridikoa, 
borondate politikoa dago; beste era batera esanda, 
erreformak gizarte-mobilizazio sendo batekin 
sostengatzeko eta herritarren babes zabala lortzeko 
gaitasuna dago erdigunean. 

Zuzenb ide  o f i z i a l a  mendera tze -eg i tu ra 
hegemonikoaren parte denez, ekintza politikoaren 
mende jartzen bada bakarrik bihurtuko da 
hegemoniaren aurkako bide. Hiru gakok gida 
dezakete ekintza hori: 1) nazioarteko zuzenbidea 
«behetik hasita» indartzea, hau da, erakundeek 
eta gizarte-sareek, transnazionalek kaltetutako 
komunitateek eta akademiako sektore kritikoek 
eraikitako zuzenbide alternatiboa erabiliz 9; 2) elite 
ekonomikoen aberastea mugatzea giza eskubideak 
nahiz ingurumen- eta lan-eskubideak kapital-
metaketatik kanpo utziko dituen nazioarteko 
akordio berri baten bidez; 3) eta, azkenik, 
nazioarteko piramide juridikoa iraultzea, giza 
eskubideen nazioarteko zuzenbidea hierarkian 
merkataritzari eta inbertsioei lotutako araudien 
gainetik dagoela argi eta garbi esaten duen araudi-
esparru bat sortuz. n

9. Balakrishnan Rajagopal, El Derecho Internacional desde 
Abajo. El desarrollo, los movimientos sociales y la resisten-
cia del Tercer Mundo, Bogota, Ilsa, 2005.

nolabaiteko maniobra-marjina. Estatuek badute legeak 
eta transnazionalekin egindako kontratuak aldatzeko 
ahalmena baldin eta horiek herritar gehienen oinarrizko 
eskubideak urratzen dituen tratu bat ezartzen badute, 
funtsean, giza eskubideei eta ingurumen-eskubideei 
buruzko aginduzko arauek merkataritza- eta inbertsio-
legeen gainetik egon behar luketelako. 

Indarrean dagoen eredu sozioekonomiko horren 
esparruan izanda ere, ikuspegi bikoitz batetik 
abiatuko den neurri-sorta bat bultzatzeko aukeraz 
ari gara: hobekuntzak sartzea eta indarrean dagoen 
legedia betearaztea, eta, aldi berean, enpresen 
jardunbideak kontrolatzeko araudi berriak sortzea. 
Ildo horretatik, zenbait neurri aipa daitezke, esate 
baterako, hauek: lurraldez gaindiko obligazioak 
eskatzea multinazionalei beste herrialde batzuetan 
egiten dituzten jarduerengatik; birbanaketa 
ekonomikorako edo lurraldea berriz ere orekatzeko 
mekanismoak ezartzeko eskatzea; irabaziak dituzten 
enpresetan kaleratzeak debekatzea eta banku eta 
konpainia estrategikoak nazionalizatzea. Plano 
zabalagora joanez gero, enpresa handiei eta errenta 
altuei zergak handitzea, f inantza-transakzioak 
erregulatzea, gehienezko soldata bat f inkatzea, 
oinarrizko eskubideen eta ondasun komunen 
merkantilizazioa debekatzea eta beste hainbat aukera 
daude. 

Hain zuzen, arautze-esparruak sendotzeari begira, 
enpresaren helbidearen irizpidea ez da aski, erabakiak 
hartzen direnean funtsezko ardura non kokatzen den 
jakiteko aukerarik ez duelako ematen. Horregatik, 
beharrezkoa da konglomeratu ekonomiko handien 
konplexutasun osoa hartzeko gai diren nazioarteko 
erregulazioetan aurrera egitea, nazio bakoitzeko 
legediak gaindituko dituzten, enpresa nagusiaren 
eta mendekoen itxurazko banaketa hautsiko duten 
eta «belo korporatiboa altxatzea» juridikoki 
babestuko duten irizpideen bidez8. Muinean 
dagoen kontua da estatuek ez dutela enpresa

8. Belo korporatiboa altxatzearen teknika juridikoak filialek, 
kontratatutakoek eta hornitzaileek egindako kalteengatik 
enpresa transnazionalaren jatorrizko enpresa inputatzeko 
aukera ematen du. Helburua da, sozietate autonomoek plu-
raltasun-itxura eta hainbat naziotasun izan arren, taldea 
koordinatzen eta zuzentzen duenari eta unitate ekonomiko 
baten gisa aritzen denari egoztea ardura.
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Nolakoa da Garapen Iraunkorrerako Helburuen 
(GIH) finantzaketari buruzko eztabaidan nagusi den 
diskurtsoa?

Garapen Iraunkorrerako Helburuak gauzatzeak izango 
dituen kostu izugarriei buruzko zenbait uste daude. 
Urtean zenbait bilioi dolarrekoa izango dela gastu 
hori kalkulatzen dute ia horiek guztiek. Alabaina, 
kalkulu horiek erabili beharreko ereduari eta tresna 
ekonomikoei buruzko premisa zalantzagarrietan 
daude oinarrituta2.

Instituzio gehienek neurri tradizionalak jartzen 
dituzte oraindik erdigunean, hala nola hazkundearen 
sustapena (orain «hazkunde inklusiboa» izenarekin 
bataiatu den arren), merkataritza eta garapenerako 
laguntza ofiziala. Adis Abebako goi-bileratik herrialde 
bakoitzeko barne-baliabideen mobilizazioak toki 
garrantzitsua hartu duen arren eztabaidan, definizioak 
nahiko anbiguoa izaten jarraitzen du oraindik. 
Finantzaketa pribatuan jartzen den enfasia, berriz, 
nahiko berria da. Pribatizazio klasikoa, lankidetza 
publiko-pribatua (ingelesezko siglekin, PPP) eta 
kontzeptu berriagoak hartzen ditu horrek, hala 
nola finantzaketa mistoa (blended financing) eta 
Munduko Bankuaren ur-jauzi ikuspegia («cascade» 
approach)). Eztabaida horietan, sektore pribatuaren 
eta finantzaketa pribatuaren ikuspegi nahiko sinplista 
marrazten da gehiegitan, GIHen erreskatera datorren 
aldeztaile sutsutzat hartzen baita. Aldi berean, gizarte-
mugimenduetako eta gizarte zibileko pertsona askok 
egiten dituzte galdera hauek: planteamendu horiek 
koherenteak al dira 2030 Agendaren oinarrian dauden 

1. Agrupacion de Interpretes de Madrid enpresako Beth 
Gelbek itzulia. 2019ko otsailean aurkeztu da dokumentu 
honen bertsio bat, NBEko Emakumeen Sailak, Drogaren 
eta Delituen aurkako Nazio Batuen Bulegoak eta Klima 
Aldaketari buruzko Nazio Batuen Konbentzio Esparruak 
antolatutako bilera baten barruan.

2. NDFren dokumentu berria, argitalpenak, esate baterako, 
osasunari, ur eta saneamenduari, lurreko komunikaziorako 
errepideei eta argindar hornidurari lotutako GIHetan 
«aurrerapauso esanguratsuak» egiteko urtean egin beharko 
litzatekeen aparteko gastua kuantifikatzen du.

printzipioekin, esate baterako, giza eskubideekin eta 
inor atzean ez uztearen ideiarekin? Bateragarriak al 
dira genero-berdintasunarekin?

Agenda hasi zenetik hiru urte igaro diren honetan, 
zein da garapen iraunkorrerako finantzaketaren 
errealitatea?

Noski, panorama orokorra konplexua da, eta egoera 
dezente aldatzen da herrialde batzuetatik besteetara. 
Alabaina, esan daiteke oro har ez dela ikusten gaur egun 
bizi ditugun krisi sozial, ekonomiko eta ingurumen-
krisiak ekarri dituen eredu ekonomikoaren inolako 
aldaketa edo funtsezko erreformarik. Are gehiago, 
kontrakoa ari da gertatzen. Neurri handi batean, 2015. 
urtearen aurretik ezarritako joera batzuk indartzen ari 
direla ikusten dugu, esate baterako, mundu osoan ari 
direla zabaltzen austeritate-neurriak, hain onartuta 
ez egon arren, baita testuinguru hauetan ere: Hego 
Afrikan , Brasilen, Perun eta Colombia. Eta jakinekoa 
da hori ez dela bateragarria GIHekin.

YAusteritatearen eta pobreziaren, diru-sarreren 
eta genero-desberdintasunaren murrizketa 
esanguratsuaren arteko bateragarritasunik ezari 
buruzko proba irmoak daude dagoeneko, ez hitz 
egiteagatik logika osoz GIHek eskatzen duten 
zerbitzu publikoen katalogoaren zabalpenari buruz. 
Hala eta guztiz ere, herrialde askok zalaparta handiz 
aldarrikatzen dute GIHekiko beren konpromisoa; aldi 
berean, ordea, zerga-igoera erregresiboak ezartzen 
dituzte, eta murrizketa sakonak egiten dituzte 
gastu publikoan3. Diru-sarrera handiko herrialdeek 
eta instituzio aldeaniztunek, tartean NBEak eta 
nazioarteko finantza-erakundeek, «barne-baliabideen 
mobilizazioan» jartzen dute dezenteko indarra oraindik, 
eta ez dute aitortzen diru-sarrera txikiko nahiz diru-
sarrera ertaineko herrialdeen zerga-maniobretarako 
eta maniobra politikoetarako marjina erabat mugatzen 

3. Ikusi, esate baterako, Brasili eta Egiptori dagozkien 2017ko 
eta 2018ko borondatezko txosten nazionalak.

Kate Donald 
Center for Economic and Social Rights, CESR

GARAPEN IRAUNKORRERAKO HELBURUAK GENERO IKUSPEGIAREKIN FINANTZATZEA:  
ZERGA POLITIKEN EZINBESTEKO ROLA1

http://documents.worldbank.org/curated/en/859191517234026362/Optimizing-finance-for-development
http://documents.worldbank.org/curated/en/859191517234026362/Optimizing-finance-for-development
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/18/Fiscal-Policy-and-Development-Human-Social-and-Physical-Investments-for-the-SDGs-46444
http://www.cesr.org/factsheet-austerity-midst-inequality-threatens-human-rights-south-africa
http://www.cesr.org/factsheet-austerity-midst-inequality-threatens-human-rights-south-africa
http://www.cesr.org/factsheet-brazils-human-rights-advances-imperiled-austerity-measures
http://www.cesr.org/fighting-fiscal-injustice-across-andean-region
https://www.brettonwoodsproject.org/2017/09/imf-gender-equality-expenditure-policy/
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fiskalitatea nahitaezko abiapuntua da, gobernuek 
desberdintasunak murrizteko eta giza eskubideak 
gauzatzeko duten birbanaketa-tresna nagusia delako. 
Alabaina, «barne-baliabideen mobilizazioa» GIHak 
finantzatzeko tresnatzat modu zabal batean onartzen 
den bitartean, inoiz gutxitan aurkezten da berdintasuna 
lortzeko eta eskubideak gauzatzeko tresnatzat.

Genero-ikuspegia duten zergak

Ekonomialari feminista batzuek aspalditik aitortu 
izan duten bezala, eta eremu kontserbadoreagoetan ere 
gero eta gehiago aitortzen den bezala, zergek zerikusi 
handia dute genero-berdintasunarekin. Zerga batzuek 
zoritxarrez, esate baterako, nazioarteko finantza-
erakundeek gehien sustatzen dituztenek eragin oso 
kaltegarriak dituzte emakumeen diru-sarreretan, 
aberastasunean eta egin behar izaten dituzten ordaindu 
gabeko lanetan, bai eta soldata duineko enplegu bat 
izateko duten aukeran ere. Neurri batean, orokortuta 
dagoen behar baino zergapetze txikiagoren ondorioa 
da hori, zerbitzu publikoak eskaini ahal izateko eta 
genero-berdintasuna sustatuko duten erakunde eta 
mekanismo eraginkorrak martxan jarri ahal izateko 
behar diren baliabideak baino gutxiago sortzen 
baitituzte. Zerga subjektuaren eta haren ordaintzeko 
gaitasunaren ondorioa ere bada. Kontsumo- eta 
lan-zergekiko mendekotasuna da nagusi, eta, aldi 
berean, errenta altuak (pertsona fisikoenak nahiz 
juridikoenak) behar baino gutxiago zergapetzen 
dira. Zerga-mota bakoitzaren birbanaketa-emaitzak 
asko aldatzen dira arrazaren5, klase sozialaren eta 
generoaren arabera. Salmenten eta kontsumoaren 
gaineko zergak askotan aipatzen dira horren adibide 
moduan, esate baterako BEZa. Diru-sarrera txikiko 
eta ertaineko herrialde gehienak zerga horien mende 
daude, beren bilketa-saskiko zatirik handiena osatzen 
dutelako –sarri, Nazioarteko Diru Funtsak hala 
gomendatuta–. Alabaina, ia ziurtatu egin daiteke 
zerga horiek eragin ezberdinak dituztela generoaren 
arabera, eta erregresiboak direla, pobrezia-egoeran 
dauden pertsonentzat proportzio askoz handiagoa 
osatzen dutelako pertsona dirudunentzat baino. Hain 
zuzen, BEZarekiko mendekotasun handi horrek 
are gehiago eramaten ditu mugara desabantaila-
egoera handian dauden pertsonak. Bien bitartean, 
aberastasunaren eta ondasunen gaineko zergak (esate 
baterako, etxebizitza-jabetzaren gainekoak), batik 
bat gizonei eragiten dietenak, gutxiegi erabiltzen 

5. Ikusi, esate baterako, ITEPen ikerketa berria AEBetako arra-
zari eta zergei buruzkoa.

duela testuinguru politiko globalak. Hiru urte baino 
gehiago igaro dira martxan jarri zirenetik, eta GIHak 
ezartzeko planetan arreta askoz txikiagoa jarri zaie 
«baliabide transnazionalen mobiliziazioari» eta 
zerga-, merkataritza- eta inbertsio-arloko nazioarteko 
akordioek eragiten dituzten desoreka sistemikoei. 
Horiek diru-sarrera txikiko herrialdeen baliabideak 
agortzen dituzte, neurri batean, 16. eta 17. helburuei 
lotutako konpromisoak betetzeari buruzko konturik 
ez delako ematen.

Orduan, nolakoa izango litzateke GIHak 
finantzatzeko estrategia bat genero-ikuspegiarekin, 
bereziki 5., 10., 13. eta 16. helburuak kontuan 
hartuta?

Zoritxarrez, ez dago konponbide errazik. Esate 
baterako, ez da aski gaur egungo politiketan 
genero-ikuspegiaren zeharkakotasuna txertatzea. 
Kontrakoa: ezinbestekoa da erdigunean hazkunde 
ekonomiko azkarra jartzen duten planteamendu 
miopeetatik urruntzea, ez baita iraunkorra ez ikuspegi 
ekonomikotik, eta ez ingurumenaren ikuspegitik. 
Gainera, ia segurutzat jo daiteke planteamendu 
horiek emakumeei kalte egingo lieketela, eta ez 
modu hutsalean. Ez bakarrik gaur egungo hazkunde-
ereduak karbono-intentsitate handikoak izaten 
direlako eta klima-aldaketak neurriz kanpoko eragin 
negatiboak dituelako emakumeen artean, bazik eta 
baita nagusi diren hazkunde-estrategiengatik ere. 
Izan ere, estrategia horiek eskulan handikoak izaten 
dira, eta esportazioek eta atzerriko inbertsioek 
sustatzen dituzte, eta horiek emakumeak txertatzeko 
baino emakumeak esplotatzeko joera handiagoa 
duten ereduak sortu ohi dituzte4. Emakumeak 
«ahaldundu» beharrean, eredu horiek okertu egiten 
dituzte emakumeen lan-baldintzak gehiegitan, eta 
ordaintzen ez diren zaintza-lanen karga handitzen 
diete. Hazkundeari balio absolututan erreparatu 
beharrean, ikuspegia berriz bideratu behar litzateke, 
birbanaketan zentratuz eta eredu ekonomikoak berriz 
planteatuz, emakumeei emaitzak eman ahal izateko. 
Birbanaketa-neurri garrantzitsuenetako bat politika 
fiskala da, bereziki zergak. Zalantzarik gabe, badaude 
garrantzi handia duten beste arlo garrantzitsu batzuk 
ere –esate baterako, ez da txikikeria bat biltzen 
duen dirua nola gastatzen duen gobernuak–, baina 

4. Ikusi Elson eta Seth (2019) NBEko Emakumeen Sailaren 
duela gutxiko argitalpenean: hazkunde inklusiboari buruzko 
argitalpena.

https://itep.org/the-illusion-of-race-neutral-tax-policy/
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/gender-equality-and-inclusive-growth-en.pdf?la=en&vs=3753
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/gender-equality-and-inclusive-growth-en.pdf?la=en&vs=3753
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mugaz gaindiko zerga-gehiegikeriak ere8), zerga-
paradisuak eta zerga-tasak murrizteko lehia ere 
kontuan hartzeak, enpresa handiei ematen zaizkien 
zerga-pizgarriekin batera. Arazo sistemiko global 
horrek eragina du, eta handia, herrialdeen arteko 
desberdintasuna murrizteko 10. helburua nahiz zilegi 
ez diren finantza-fluxuak murrizteari buruzko 16. 
helburua integratzeari buruzko eztabaidan ere. Diru-
sarrera handiko herrialdeek dute bereziki arauak eta 
nazioarteko zerga-sistema aldatzeko erantzukizuna, 
gaur egun asko mugatzen baitute diru-sarrera txikiko 
nahiz ertaineko herrialdeen maniobra-marjina, eta 
horrek arriskuan jartzen baitu GIHak betetzeko 
beren gaitasuna. Zerga-arloko muga horrek eta 
zilegiak ez diren f inantza-fluxuek eragindako 
baliabideen etengabeko ihesaren ondorioek ere 
badute genero-aldagaia, askotan emakumeak izaten 
direlako ondorioak gehien sufritzen dituztenak9. 
10. helburuaren erronka da garapen-bidean diren 
herrialdeen ordezkaritza handitzea erabaki ekonomiko 
globalak hartu behar direnean (adib., Nazioarteko 
Diru Funtsean), eta 16. helburuak esaten du «maila 
guztietan erakunde eraginkorrak, arduratsuak eta 
gardenak» garatu behar direla, «maila guztietan 
erabaki sentiberak, inklusiboak, partaidetzazkoak eta 
ordezkaritzazkoak» bermatzen dituztenak. Gaur egun, 
«joko-arauak» finkatzeko herrialde aberatsek duten 
gaitasunak, eta, ondorioz, GIHen finantzaketarako 
ekosistema orokorra finkatzeko duten gaitasunak 
erronka horien aurka egiten du zuzenean.

Zein dira gomendio nagusiak?

■n Austeritatearen dogma haustea. Gaur egun, 
austeritateak genero-desberdintasuna, pobrezia 
eta beste hainbat kontu larriagotu egiten dituela 
erakusten duten proba asko daude –austeritateak, 
seguru asko, zentzu ekonomiko tradizionalean 
ere ez duela onurarik ekarriko aparte utzita–. 
Austeritate neurri gogorrak ezarrita, giza 
eskubideen arloan dituzten obligazioak urratzeko 

8. Gaur egun, 16.4 GIHa neurtzeari begira, zilegi ez diren 
finantza-fluxuak (IFF) definitzeko moduari buruzko 
eztabaida bat badago. Egilearen eta CESR erakundearen 
ustez, ezinbestekoa da definizioak, eta ondorioz adierazleak 
ere bai, mugaz gaindiko zerga-gehiegikeriak txertatzea. 
GIHei lotuta IFFak definitzeko eta neurtzeko moduari 
buruzko proposamen bikain bat ikusteko: Alex Cobham 
adierazpena.

9. Ikusi, adibidez, CESR, Tax Justice Network et al., 
aurkezpena, CEDAW batzordearena, Suitzari buruzkoa.

dira herrialde guztietan, hau da, errenta handikoetan, 
ertainekoetan nahiz txikikoetan. Azken hogeita hamar 
urteetako zerga-joera globalek erakusten dute gero 
eta gehiago jotzen dela BEZera, eta, bien bitartean, 
etengabe gutxitu direla sozietate-zergaren tasak, 
diru-sarrerarik handieneko tarteetako PFEZaren 
tasak, eta ondasun higiezinen eta ondarearen gaineko 
zergak6.

Oso kezkagarria da GIHak martxan jartzeko 
gobernuen planetan orain arte zerga-erreforma 
aurrerakoiek rol oso txikia, edo hutsala, eduki izana. 
Baldin eta ez bada aldaketa erabakigarririk gertatzen 
estatuek biltzen dutenaren eta gastatzen dutenaren 
arteko ekitatean, ez dugu lortuko GIHak betetzerik. 
Hori bezain sinplea da kontua. Gaur egun, gizarte-
programa nahiko sendoak dituzten gobernuek ere 
zerga erregresiboen bidez f inantzatzen dituzte 
askotan programa horiek, eta birbanaketarako 
aukera guztiak alferrik galtzen dituzte horrela. Esate 
baterako, desberdintasunaren aurkako borrokan 
Brasilek egindako erakusten dute hainbeste txalotu 
diren transferentzia sozialek, hala nola Familia 
Poltsak, ez dutela lortu desberdintasunak murriztea 
–pobrezia murriztea lortu duten arren–, herrialdeko 
zerga-egitura erabat erregresiboa delako.

2030 Agendaren lelo nagusia, hain justu, «Inor ez utzi 
atzean» da. Eta zergak faktore erabakigarriak dira 
atzean nor geratzen den eta aurrera nork egiten duen 
erabakitzeko orduan. Biztanleriaren %1 aberatsenaren 
aberastasunaren eta diru-sarreren neurriz kanpoko 
hazkundea da azken hamarkadetan bizi izan dugun 
desberdintasunen igoera esponentziala sustatzen duen 
ardatz nagusia, eta, gainera, hazkunde horrek kalte 
egiten die klimari (13. helburua) eta bakeari nahiz 
gizarte-inklusioari buruzko (16. helburua) ekintza-
programa bat7. Ondare handia duten pertsona fisikoei 
eta enpresa multinazionalei ezartzen zaizkien zerga-
tasa txikiek ere kalte egiten diete emakumeei, neurri 
horien onuradun gehienak gizonak direlako. Bien 
bitartean, pobrezia-egoeran dauden emakumeek 
gehien behar izaten dituzten zerbitzuak kendu egiten 
dira.

Berebiziko garrantzia du genero-ikuspegia eta zerga-
ekitatea txertatzen dituen edozein planteamenduk 
ezinbestean nazioarteko dimentsioa hartu behar duela 
kontuan nabarmentzeak, eta, horrekin batera, zilegi 
ez diren finantza-fluxuen gaia (hor sartzen dira 

6. Ikusi, esate baterako, Ortiz et al., 2017, 3. atala.
7. Ikusi Spotlight report 2018, 1. kapitulua.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/cbdd779a-ba6f-4610-a1d3-64b79052735a/ARI81-2018-Cobham-Target-2030-illicit-financial-flows.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cbdd779a-ba6f-4610-a1d3-64b79052735a
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/cbdd779a-ba6f-4610-a1d3-64b79052735a/ARI81-2018-Cobham-Target-2030-illicit-financial-flows.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cbdd779a-ba6f-4610-a1d3-64b79052735a
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/cbdd779a-ba6f-4610-a1d3-64b79052735a/ARI81-2018-Cobham-Target-2030-illicit-financial-flows.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cbdd779a-ba6f-4610-a1d3-64b79052735a
http://www.cesr.org/sites/default/files/downloads/switzerland_cedaw_submission_2nov2016.pdf
https://www.theglobeandmail.com/news/world/the-illusion-of-brazils-incomeequality/article37536515/
https://www.theglobeandmail.com/news/world/the-illusion-of-brazils-incomeequality/article37536515/
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=51537
https://www.2030spotlight.org/en/book/1730/chapter/1-increasing-concentration-wealth-and-economic-power-obstacle-sustainable
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edozein izanda ere); eta b) dagozkion zerga 
guztiak ordaintzea aritzen den eta irabaziak 
dituen jurisdikzio guztietan.

 — Gure zerga-sistemak berriro bideratuz gero 
lehentasun gisa birbanaketa hartuz (ikusi 
beherago), mendekotasun kaltegarri eta 
desorekatuaren gaineko premia txikiagoa 
egongo da sektore pribatuano.

■n Finantzaketa arloko gure ikuspegia berriz 
bideratzea, birbanaketak hazkunde absolutuak baino 
pisu handiagoa izan dezan.

 — Zerga-sistemak funtsezko eran erreformatzea, 
progresiboagoak izan daitezen eta genero-
ikuspegia txerta dezaten, esate baterako, 
neurri hauen bidez:

 n Aberastasunaren eta ondasunen gaineko 
zerga zorrotzagoak ezartzea.

 n Salmenten/kontsumoaren gaineko zergak 
ez direla zerga-sistemako gehiegizko zatia 
egiaztatzea.

 n Gehien irabazten dutenen zerga-tasa 
marjinalak handitzea.

 n Enpresen zerga-tasa marjinalak handitzea, 
eta multinazionalei ematen zaizkien 
pizgarriak eta opor fiskalak kentzea.

 n Zerga-arauek ez dutela emakumea 
diskriminatzen ziurtatzea, ez modu 
esplizituan, ez inplizituan, adibidez, 
emakume ezkonduei baterako aitorpena 
egiteko eskatzen zaienean bezala.

 — Kontsumotzat hartzen denari eta inbertsiotzat 
hartzen denari buruzko zerga-arauak berriz 
definitzea. Gaur egun, giza garapeneko 
inbertsioak, hala nola osasunarekin, 
hezkuntzarekin eta haurren zaintzarekin 
lotutakoak, kontsumo-gastutzat hartzen dira 
finantza publikoetan12.

 — Gastuaren lehentasunak berriz bideratzea. 
Esate baterako, hain handiak diren aurrekontu 
militarren zati bat genero-beharrei erantzuten 
dieten zerbitzu unibertsalei esleitzea, hala 
nola haurren zaintzari, osasunari eta klima-
aldaketa arintzeko eta klima-aldaketara 
egokitzeko neurriei lotutakoei.

 — Emakumeen giza eskubideen arauak 
txertatzea, hala nola benetako berdintasuna 
eta diskriminazio intersekzionala, zerga-

12. Ikusi UN Women inclusive growth report txosten berria, 4. 
kapitulua.

arriskua dute gobernuak10. GIHak betetzeko 
aukeraren bat izatea nahi badugu, ezinbestekoa da 
joera hori aldatzea.

 — Nazioarteko finantza-erakundeek funtsezko 
rola izan dute austeritatearen doktrina-
ren mundu osoko zabalkundean ( Batik bat 
NDFk) Nazioarteko Diru Funtsaren gene-
ro-berdintasunari buruzko erretorikaren eta 
haren politikek praktikan dituzten ondorioen 
arteko arrakala handia plazaratzen jarraitu be-
harko dute mundu feministak nahiz emaku-
meen giza eskubideen eta justizia ekonomi-
koaren alde borroka egiten duten pertsonek.

■n Finantzaketa pribaturako berme zorrotzen 
mekanismoak ezartzea. Gobernuek gero eta 
gehiago jotzen dute erabateko pribatizaziora, 
lankidetza publiko-pribatura edo finantzaketa 
mistora (blended finance). Alabaina, kostuaren eta 
eraginkortasunaren arteko loturarik eza eta neurri 
horien eragin bidegabea erakusten duten proba 
irmoak daude. Argi eta garbi esanda, hornitzaileek 
ez dute baztertutako pertsonei kalitate oneko 
zerbitzuak emateko inolako pizgarririk –askotan, 
zerbitzu horiek ordaindu ezin dituzten emakumeak 
izaten dira–.

 — Edozein finantzaketa-mekanismo pribatuk 
(nazioartekoek zein nazio barrukoek) 
giza eskubideetan, genero-berdintasunean 
eta ingurumenean duen eraginari ex ante 
ebaluazioak egin behar zaizkio, bai eta 
erabateko gardentasunean oinarritutako 
azterketa publikoak ere (ikusi 16. helburua).

 — Genero-ikuspegia duten kontuak emateko 
mekanismoak ezarri behar dira, eskubideen 
jabeek, eskubide horiek urratuz gero, kexa 
formalak eta errekurtsoak jartzeko aukera 
dutela ziurtatzeko11.

 — Baldin eta askok baieztatzen duten bezala 
multinazional handiek GIHak betetzen 
lagundu nahi badute, hauek dira egin 
ditzaketen gauzarik baliagarrienak: a) 
lanpostu duinak eta ondo ordaindutakoak 
sortzea, batik bat emakumeentzat (ziurtatuz 
pertsona orok har ditzakeela bere gain bere 
zaintza-erantzukizunak, haren generoa 

10. Ikusi adierazpen hau, NBEaren Eskubide Ekonomiko, Sozial 
eta Kulturalen Batzordearena, zor publikoari eta austeritate-
neurriei buruzkoa.

11. Ikusi CESR, Rendir cuentas sobre los derechos de las muje-
res mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2017.

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/gender-equality-and-inclusive-growth-en.pdf?la=en&vs=3753
https://www.brettonwoodsproject.org/2017/09/imf-gender-equality-expenditure-policy/
https://www.brettonwoodsproject.org/2017/09/imf-gender-equality-expenditure-policy/
https://eurodad.org/HistoryRePPPeated
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23740&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23740&LangID=E
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2F2016%2F1&Lang=en
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 — Herrialde bakoitzeko txostenen, 
informazioaren truke automatikoaren, 
benetako jabetzaren argitalpenaren eta beste 
neurri batzuen bidez, zilegi ez diren finantza-
fluxuen amaierari lehentasuna ematea (tartean 
mugaz gaindiko zerga-gehiegikeriei). Mugaz 
gaindiko zerga-gehiegikeriak biltzen dituen 
eta fluxu horien jarraipen eraginkorra egiten 
has daitekeen 16.4 erronkaren adierazle bat 
izatea aurrerapauso handia litzateke.

 — Giza eskubideen lurraldez kanpoko 
obligazioak eskatzeak lurraldeen arteko 
desberdintasunak gutxitzeko tresna bat 
emango du, 10. helburuarekin bat eginez.

■n Eztabaida eta finantzaketa-programa guztietan 
ingurumenean, giza eskubideetan eta generoan 
eragina duten kanpo-efektu guztiak modu 
sistematikoan kontuan hartzea. 2030 Agendak 
asko hitz egiten du «politiken koherentzia» gaiaz, 
eta hura serio hartzen hasi behar dugu. 2030 
Agendaren espirituaren eta asmoen kontrakoak 
diren finantzaketa-politikak nabarmen ari dira 
murrizten GIHak lortzeko aukerak. Helburuek 
ez dituzte justifikatzen bitartekoak. Hain zuzen, 
bitartekoek egiten dituzte lorrezin helburuak. n

politikaren helburuak hobeto egituratzeko eta 
komunikatzeko eta birbanaketaren emaitzak 
ulertzeko eta ebaluatzeko (gertagarriak eta 
benetakoak). Horrez gain, «berdintasuna» 
eta «progresibitatea» txertatzea zerga-
politikaren printzipio nagusitzat garapenaren 
finantzaketari buruzko eztabaidetan, horietan, 
gehiegitan, «eraginkortasuna» izaten baita 
kezka nagusia, edo bakarra.

■n Diru-sarrera txikiko eta ertaineko herrialdeek 
beren zerga-sisteman erreformak egiteko 
maniobretarako behar adinako tartea dutela 
ziurtatzea, eta multinazionalek eta aberastasun 
handieneko pertsonek neurri fiskal aurrerakoiak 
saihesteko edo ahultzeko aukerarik ez izatea. Hau 
egin behar da horretarako:

 — Nazioarteko gobernantza ekonomiko aldaketa 
esanguratsu bat egiteko presioa egitea 
(16. helburuari lotuta, 10.6, 16.6 eta 16.7 
erronkei), gardentasun handiagoa izateko 
eta «garapen-bidean» diren herrialdeen 
nahiz emakumeen partaidetza handiagoa 
bermatzeko.



23

Jatorriaren emaitza den sistema bertikal  
eta instrumental baten naturalizazioa

Nazioarteko lankidetzaren jatorria Bigarren Mundu 
Gerraren ostekoa da, 1950eko hamarkadakoa. 
Marshall plana izan zen nazioarteko lankidetzaren 
lehen egitasmoa, eta handik abiatuta, sistematizatzen 
eta konfiguratzen joan ziren zenbait jardunbide. 
Iparraldeko herrialdeen edo «garatuta herrialde» gisa 
hartzen direnen eta «garapen-bidean» diren herrialdeen 
arteko konbergentzia, batik bat ekonomikoa, lortzea 
zen haien helburua. Hurrengo hamarkadetan, 
jardunbideen eta harremanen sistema oso bat eratu 
zen, eta OCDEren Garapenerako Laguntza Batzordea 
sortu ostean, sistema hura instituzionalizatu egin zen 
azkenean. xx. mendeko bigarren erdia, gutxienez 
1980ko hamarkadara arte, nazioarteko sistema eta 
nazioarteko harremanak zehaztu eta konfiguratu 
zituzten bi gatazka handien garaia izan zen: alde 
batetik, Ekialdea-Mendebaldea gatazka zegoen, eta, 
bestetik, Iparra-Hegoa gatazka (azken hori garapena-
azpigarapena alderdiari erreparatuta ez ezik, baita 
alderdi politikoari erreparatuta ere, testuinguru 
kolonialarean eta deskolonizazio-prozesuei lotuta). Bi 
elementu horiek arrasto sakona utzi zuten nazioarteko 
lankidetza-sistemaren izaeran. Garapenaren 
dimentsio bakarreko ideia finkatzen du izaera horrek, 
dimentsio ekonomikoak mugatutakoa, eta izaera 
instrumentala izatea da haren beste ezaugarrietako 
bat. Hau da, behin eta berriz esan arren nazioarteko 
lankidetzaren helburua «garatutako» herrialdeen eta 
«azpigaratutako» herrialdeen arteko konbergentzia 
ekonomikoa lortzea dela, inongo momentutan ez 
da lortzen izaera instrumental hori kentzea, batik 
bat nazioarteko lankidetza-sistema sustatzen duten 
herrialde emaileentzat. Adierazgarria da 1990eko 
hamarkadan, hau da, nazioarteko lankidetzak emaileen 
interesen presiorik txikiena izan zuen garaian (izan 
daiteke Ekialdea-Mendebaldea eta Iparra-Hegoa 
gatazkak samurtu egin zirelako) eta Garapenerako 
Laguntza Ofiziala gehien gutxitu zen urteetan 
(laguntza-nekea deitu izan zitzaien urteak dira) hartu 
izana emaileen helburuekin lotura zuzenik ez duten 
garapen-helburu gehien.

Nazioarteko lankidetza duela zazpi hamarkada 
sortu zen, gaur egungoaren oso ezberdina zen 

testuinguru sozial, politiko eta ekonomiko batean. 
Erabat aldatu da mundua ordutik. Alabaina, 
nazioarteko lankidetza ez da errealitatearen neurri 
berean aldatu, eraldaketa esanguratsuak izan 
dituen arren. Horregatik, egokia dirudi nazioarteko 
lankidetzak bizi duen momentuari, jasaten ari 
den krisi sakonari eta gaur egungo erronkei aurre 
egiteko ezinbestean behar duen berrikuspen sakonari 
buruzko galderak egitea geure buruari.

Hala, nazioarteko lankidetzan paradigma-aldaketa 
bat egiteko premiaren aurrean gaude, aldaketak eta 
erronkak hainbestekoak direnez, haren ikuspegiari, 
diskurtso-, arau- eta instituzio-esparruari, parte 
hartzen duten eragileei, helburuei nahiz nazioarteko 
lankidetzaren zentzuari berari eragiten baitiete. Beraz, 
beharrezkoa da nazioarteko lankidetzaren nahiz haren 
politika eta eragile guztien azterketa eta berrikuspen 
zabal bat egitea. Gai hori lantzeko, sistema horren 
azterketa labur bat proposatzen du testuak, hiru 
elementutatik abiatuta: lehenik eta behin, begirada 
azkar bat egingo zaie lankidetza-sistemaren jatorriari 
eta jatorri horretatik eratorritako haren ezaugarri 
oinarrizkoenetako batzuei; ondoren, modu sintetikoan, 
lankidetza-sisteman tentsioa eragiten ari diren eta hura 
gaindikatzen ari diren elementu nagusietako batzuen 
berri emango da; eta, azkenik, aldaketa sakon horien 
aurrean lankidetza-sistema zein erantzun nagusiren 
bidez ahalegindu den erreakzionatzen planteatuko 
da. Ondorio gisa, nazioarteko lankidetzak gaur egun 
dituen erronka garrantzitsuenak aipatuko dira.

1. 2019ko maiatzaren 21ean Madrilgo Konplutentse Unibert-
sitateko Politika eta Administrazio Zientzien Departamen-
tuaren ikerketa-mintegian aurkeztutako txostenari dagokio 
artikulu hau. Egilearen doktore-tesiaren zati bat laburbiltzen 
du edukiak.

2. Polika eta Administrazio Zientzien Departamentuko irakas-
lea Madrilgo Konplutentse Unibertsitatean, La Mundial 
kolektiboko ikertzailea eta Hegoa (EHU) erakundearen ga-
rapen-politikei eta nazioarteko lankidetzari buruzko ikerke-
ta-taldeko kidea.

Ignacio Martínez2

Universidad Complutense de Madrid, Colectivo La Mundial e Instituto Hegoa, UPV/EHU

NAZIOARTEKO LANKIDETZA ALDAKETEN TESTUINGURU GLOBAL BATEN AURREAN.  
PARADIGMA BERRI BATERANTZ?1
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a. Kontraesan-forma duten globalizazioaren joerak
Globalizazioak planteatzen dituen kontraesanek 
zuzenean interpelatzen dute nazioarteko lankidetza-
sistema. Alde batetik, bizi garen munduaren 
errealitatearen osaera finkatzen duten globalizazioaren 
elementuek. Dinamika globalizatzaileen joera 
geldiezina da, eta agerian jartzen dute elkarrekiko 
mendekotasun gero eta handiagoa eta errealitatearen 
nazioz haraindikotasuna. Gaur egun, jada ezin dugu 
identifikatu modu independentean nazioarteko gizartea 
edo gizarte globala konfiguratzen duen eragilerik. 
Eragileak elkarrekiko mendekoak dira, eta elkarrekiko 
mendekotasunaren sare eta logika horiek gero eta 
handiagoak dira, eta gero eta transnazionalagoa den 
enpresa nagusiari erantzuten diete.

Eraldaketa hori  oso 
garrantzitsua da alderdi 
politikoari dagokionez 
(arazoei politikatik erantzunak 
emateari dagokionez), bai 
eta ezagutzari dagokionez 
ere. Nazioz haraindikoa 
bihurtzen ari den errealitatea 
dugu aurrean, eta agerian 
jartzen du handitzen ari dela 
haren askotariko alderdien 
ar teko mendekotasuna 
( a l d e r d i  s o z i a l a r e n , 
ekonomikoaren, politikoaren 
e t a  i n g u r u m e n a r e n 
artekoa). Alabaina, ez 
daukagu errealitatearen 
nazioz haraindikotasun eta 
elkarrekiko mendekotasun 
horretara behar bezala 
egoki tutako erantzun 
politikoak emateko gaitasuna 
duen ekintza kolektiborako 
instituziorik eta esparrurik. 
Beraz, erronka politiko 
bat dugu aurrean, bai eta 
jakintzen arteko ezagutza 
eta elkarrizketa interpelatzen 
dituen erronka intelektual 

bat ere, errealitatearen dinamika horiek behar adina 
ulertzeko gaitasunik ere ez baitaukagu.

Aldi berean, boterearen berregituraketa sakon bat 
ikusten dugu, eta lehen mailako erronka politikoa da 
hori. Hain zuzen, nazioarteko esparruan, norabide 
horizontalean berregituratzen da boterea. Boterea 
nazio-estatuen artean gehiago banatzearen emaitza 

Horiek horrela, oraindik ere nazioarteko lankidetza-
sistemaren izaera bereizten eta eratzen duten 
elementuetako batzuek tentsioak eta mugak sortzen 
dituzte, eta berriz oinarritik definitu eta aztertu 
behar da sistema. Haren izaera borondatezkoak, 
desarautuak, zatikatuak eta zurrunak mugatu egiten 
du jardunbideen, proposamenen eta nazioarteko 
lankidetzaren diskurtsoaren beraren bilakaera. Are 
gehiago, gaur egungo testuinguru globala ikusita, 
nazioarteko lankidetza-sistemak sustatu nahi duen 
garapen-ideia hori bera da sakon berrikusi beharrekoa, 
oraingo eredua ez baita iraunkorra. 

Nazioarteko lankidetza-sistema instituzionalizatu 
zen testuinguru historikoa, zeinean taxutu baitziren 
haren oinarrizko ezaugarriak, azterketarako 
funtsezko elementuetako 
bat da; izan ere, azken 
hamarkadetan aldaketa 
garrantzitsuak izan diren 
arren testuinguru globalean, 
eratu zeneko ezaugarri eta 
muga instituzional askotan 
ainguratuta jarraitzen du 
lankidetzak.

B e r a z ,  n a z i o a r t e k o 
lankidetzaren bizitzako 
hirurogeita hamar urteetan 
munduan izandako aldaketa 
ugariek eta sakonek, batik 
bat azken urteetan eta 
modu trinkoagoan azken 
hamar urteetan izandakoek, 
tentsioak eragiten dituzte eta 
gainezka eginarazten diote 
nazioarteko lankidetza-
sistemari, erreakzionatzeko 
zailtasun handiak baititu.

Nazioarteko lankidetza-
sistemari gainezka 
eginarazten dion 
testuinguru globala

Lankidetza-sistemari gainezka eginarazten dioten 
funtsezko bi elementu aipa daitezke gutxienez, 
izugarrizko garrantzia dutelako. Alde batetik, 
kontraesan-forma duten globalizazioaren joerak; eta, 
bestetik, garapen iraunkorrerako 2030 Agendaren 
eraikuntza, lanketa eta onarpena.

Globalizazioak planteatzen dituen 
kontraesanek zuzenean interpelatzen 
dute nazioarteko lankidetza-sistema. 
Alde batetik, bizi garen munduaren 
errealitatearen osaera finkatzen 
duten globalizazioaren elementuek. 
Dinamika globalizatzaileen joera 
geldiezina da, eta agerian jartzen 
dute elkarrekiko mendekotasun gero 
eta handiagoa eta errealitatearen 
nazioz haraindikotasuna. Gaur egun, 
jada ezin dugu identifikatu modu 
independentean nazioarteko gizartea 
edo gizarte globala konfiguratzen 
duen eragilerik. Eragileak elkarrekiko 
mendekoak dira, eta elkarrekiko 
mendekotasunaren sare eta logika 
horiek gero eta handiagoak dira, 
eta gero eta transnazionalagoa den 
enpresa nagusiari erantzuten diete.
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da hori, eta mundu «post-mendebaldarrari» bide 
ematen dio. Era berean, eragileen ikuspegitik eta 
ikuspegi bertikal batetik, ikusten dugu boterearen 
transferentzia-prozesuak gertatzen direla gorantz. 
Prozesu horietako batzuek izaera demokratikoa dute, 
eta transferentzia-prozesuei erantzuten diete; beste 
batzuek, berriz, ez dute zilegitasun demokratikorik, 
atzemate- edo kooptazio-prozesuen ondorio direlako. 
Beherantz egindako boterearen transferentzia- eta 
hedapen-prozesuak ere ikusten dira, gizarte zibileko 
eragileei nahiz estatuz azpiko gobernuei egindakoak, 
hain zuzen, askotariko eragileen maila askotako 
partaidetza eskatzen duten elkarrekiko mendekotasun-
logika horiengatik. Elementu horiek mundu «post-
estatala» osatzen dute, nahiz 
eta berriki kontrako joerak 
ere ikusten diren mundu 
estatuzentrista berreskuratu 
nahi dutenen aldetik, 
subiranotasun nazionalaren 
e t a  n a z i o n a l i s m o 
metodologikoaren 
baieztapenetan oinarrituta. 
Horrek guztiak Danik 
Rodrikek La paradoja de 
la globalización lanean 
planteatutako hiru aukeretatik 
okerrenean kokatzen gaitu; 
hau da, globalizazio eta 
subiranotasun gehiagoko 
baina demokrazia gutxiagoko 
testuinguru batean.

Globalizazioko boterea 
berregituratzeko logika horri 
lotutako prozesu-sortak 
asimetria globalen gorakada 
eragiten du. Saskia Sassenek 
azaldu bezala, kanporatzeen 
garaian bizi gara. Egilearen 
esanetan, gizarte globaleko 
arazo ia guztiak kanporatze-gakoetan uler daitezke. 
Klima-aldaketari, pobreziari edo desberdintasunei 
buruz hitz eginda ere, gizarte-harremanen eta 
talde sozialen arteko arrakala handitzen duen 
merkantilizazio-prozesu bat igartzen da.

Horrek guztiak arlo sozialean, politikoan eta 
ingurumenaren arloan inondik inora iraunkorra ez 
den bizikidetza-eredu global bat sortzen du, eta oso 
zaila da handik ateratzea, metaketara eta norbere 
erreprodukziora jotzen duen eredu ekonomiko baten 
emaitza delako.

Aitzitik, aipatutako dinamika globalizatzaile horien 
aurrean, atzerapauso bat gertatzen da erantzukizun 
globalak hartu behar direnean. Bi elementu 
zehatzen bidez ikusten da hori argi: alde batetik, 
multilateralismoaren atzerapausoaren bidez; bestetik, 
askotarikoa eta demokratikoa den gobernantza global 
bat eraikitzeko apustuaren atzerapausoaren bidez. 

Prozesu hori zuzentzen duten bi elementu azken 
hamarkadetan orain arte ezagutu gabeko indarra 
hartzen ari direlako (eta seguru asko espero gabekoa) 
ari da gertatzen hori batik bat. Harreman sozialei 
heltzerakoan dagoen lehia-paradigmaren nagusitasuna 
eta nazioarteko politikari nahiz etxekoari heltzerakoan 

dagoen nazional ismo 
metodologikoaren 
paradigmaren nagusitasuna 
dira bi elementu horiek. Ez 
gara identitate-nazionalismo 
partikularrei buruz ari, 
baizik eta gizarteko arazoei 
eman beharreko erantzun 
politikoak estatu-naziora 
mugatzen direla uste izateaz; 
izan ere, ikusten ari garen 
bezala, errealitatea nazioz 
haraindikoa bihurtu da, eta 
estatu-nazioen lurralde-
mugek utzi egin diote 
fenomeno politiko, sozial 
eta ekonomikoen nahiz 
ingurumen-fenomenoen 
edukiontzi izateari. Beraz, 
gizarteak aurrean dituen 
arazoei aurre egiteko 
behar diren erantzunen 
kontrako norabidean doaz. 
Eta elementu horiek modu 
zuzenean interpelatzen dute 
nazioarteko lankidetza.

b. Garapen iraunkorrerako 2030 Agendaren eraikuntza, 
lanketa eta onarpena

Nazioarteko lankidetza gaindikatzen eta tenkatzen 
duen bigarren elementua garapen iraunkorrerako 
2030 Agenda da. Pentsatu ohi denaren aurka, 2015ean 
onartu zen agenda hori ez da Milurtekoko Garapen 
Helburuen agendaren jarraipena, baizik eta askoz 
agenda konplexuagoa da. Garapenaren askotariko 
ikuspegietatik abiatuta, bat egin, ahokatu, gainjarri 
eta bizikide bihurtzen dira apustu ezberdinak. Aldi 
berean, ekintza kolektibo global baterako gaur egun 

Harreman sozialei heltzerakoan 
dagoen lehia-paradigmaren 
nagusitasuna eta nazioarteko politikari 
nahiz etxekoari heltzerakoan dagoen 
nazionalismo metodologikoaren 
paradigmaren nagusitasuna dira bi 
elementu horiek. Ez gara identitate-
nazionalismo partikularrei buruz ari, 
baizik eta gizarteko arazoei eman 
beharreko erantzun politikoak estatu-
naziora mugatzen direla uste izateaz; 
izan ere, ikusten ari garen bezala, 
errealitatea nazioz haraindikoa bihurtu 
da, eta estatu-nazioen lurralde-
mugek utzi egin diote fenomeno 
politiko, sozial eta ekonomikoen nahiz 
ingurumen-fenomenoen edukiontzi 
izateari.



26

baikara sistema horren periferian egon direla erronken 
neurriko erantzunak lantzeko ahaleginak, Hegoa-
Hegoa lankidetza, lankidetza deszentralizatua, 
gizarte zibila eta beste zenbait eragile saiatu baitira 
nazioarteko lankidetza-sistema birplanteatzen eta 
demokratizatzen.

Orokorrean, lau erantzun handi eman dira.

Lehenik eta behin, laguntzaren eraginkortasunaren 
agenda dago, nazioarteko lankidetzaren emaitzetan 
jartzen duena arreta, jardunbideak eta laguntza-
prozedurak hobeto antolatzearen bidez. Alabaina, ez du 
nazioarteko lankidetzaren izaerari buruzko sakoneko 
berrikuspenik planteatzen, eta ez du gogoetarik 
egiten lankidetza-sistemak tradizioz sustatu izan duen 
garapenaren ideiari buruz. Ondorioz, nazioarteko 
lankidetzaren ezaugarri diren muga nagusiei aurre 

egiteko gaitasunik ez du.

Bigar ren  e lementuak 
nazioarteko lankidetzaren 
instrumentalizazioa 
sakontzearekin du lotura. 
Hori lehen ere gertatzen 
zen lankidetza-sisteman, 
baina arindu egin zen 
1990eko hamarkadan. 
Berriz ere azaleratu da, 
batik bat 2007an hasitako 
finantza-krisiari emandako 
erantzunaren ondorioz. 
Une horretatik aurrera, 
pribatizazioaren aldeko 
eta nazioarteko lankidetza 
emaileen interesen alde 
lerratzeko joerak ikusi dira 
(politika ekonomikoari 
eta merkataritza-politikari 
lotutako interesak batik bat). 
Gai hori eragile pribatuen 
partaidetzan, eta, batik bat, 

sustatzen diren tresnetan ikusten da, lotura estua 
baitute finantza-merkatuekin eta askotan garapenaren 
logikarekin eta helburuekin uztartzeko oso zailak 
baitira.

Hirugarren erantzuna garapenaren finantzaketaren 
metrikari dagokio, eta, eduki tekniko konplexua duen 
gaia izan arren, eztabaida politiko garrantzitsu bat 
ere biltzen du. Azken urteotan, 1960ko hamarkadan 
sortutako garapenerako laguntza of izialaren 
kontzeptua berrikustea proposatu da, denbora joan 

dagoen egitasmo bakarrenetako bat da. Hau da, 
multilateralismoa eta ekintza kolektiboa mugatzen 
duten eta nazionalismo metodologikoan oinarritzen 
diren joeren aurrean, ahultasun eta hutsune ugari 
izan ditzakeen arren, gaur egungo garapen-eredua 
eraldatzeko ekintza kolektiboa egituratzeko aukerak 
ematen dituen agenda onartu zen.

Neurri handi batean horregatik, nazioarteko lankidetza 
modu oso zuzenean interpelatzen duen agenda bat da; 
izan ere, dagoeneko ez da nazioarteko lankidetzarako 
agenda bat, are gehiago, funtsean ez da hori 
(Milurtekoko Garapen Helburuen agenda hala baitzen), 
baizik eta erronka kolektiboei heltzeko nazioarteko 
lankidetzak izan beharreko rolari buruzko gogoeta 
sakon bat egitera deitzen duen izaera integraleko 
agenda bat da. Tentsio-elementu garrantzitsua da 
hori nazioarteko lankidetza-sistemarentzat. Aurrez 
laburbildu dira haren jatorria 
eta bilakaera.

Garapen-arazoak jada 
ezin badira azaldu Iparra-
Hegoaren arteko arrakala 
baten existentziarekin —
noizbait egin bazen—, 
baizik eta arazo globalak 
eragiten dituen garapen-
eredu baten ondorio direla 
esaten bada, arazo horiei 
modu sistemikoagoan, 
e s t r uk tu ra lagoan  e ta 
globalagoan heldu behar 
zaie. Horren ondorioa da 
nazioarteko lankidetzaren 
helburuek eta haren eragileen 
jardunbideek ezinbestean 
gainezka egitea, eta sistema 
osoa zuzenean interpelatzen 
da erreakzionatzera, bere 
gain hartzeko beharrezko 
paradigma-aldaketa bat. 

Lankidetza-sistemaren erantzun urriak

Garrantzitsua da nazioarteko lankidetza-sistema 
gainezkatze-elementu horien guztien aurrean zein 
erantzun nagusi ematen ahalegindu den ulertzea. 
Zehaztu behar dugu, aurrerantzean, azken hamarkada 
eta erdian nazioarteko lankidetza-sistemaren muinetik 
sustatu diren erreakzioei buruz ariko garela, jabetzen 

Garapen-arazoak jada ezin badira 
azaldu Iparra-Hegoaren arteko 
arrakala baten existentziarekin 
—noizbait egin bazen—, baizik 
eta arazo globalak eragiten dituen 
garapen-eredu baten ondorio direla 
esaten bada, arazo horiei modu 
sistemikoagoan, estrukturalagoan eta 
globalagoan heldu behar zaie. Horren 
ondorioa da nazioarteko lankidetzaren 
helburuek eta haren eragileen 
jardunbideek ezinbestean gainezka 
egitea, eta sistema osoa zuzenean 
interpelatzen da erreakzionatzera, 
bere gain hartzeko beharrezko 
paradigma-aldaketa bat. 
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Lankidetzaren paradigma berri batentzako 
orientabideak

Ante la evidencia de que hay una necesidad de 
Nazioarteko lankidetzaren rola berriz planteatzeko 
premia dagoela agerikoa denez, garrantzitsua da 
ulertzea horretarako haren zentzua, helburuak eta 
jardunbideak birplanteatu behar direla. Beraz, 
izaera normatiboko elementuak izaera positiboko 
beste batzuekin uztartu behar dira. Alde batetik, 
beharrezkoa da nazioarteko lankidetzaren helburu 
handiak berrikustea; hain zuzen, gizarte globaleko 
garapen-arazoei erantzuna emateko gaitasuna 
handitzeko ahalegina egin behar dute haiek, eta, aldi 
berean, arazo horiek sortzen dituzten egiturazko 
arazoak eraldatzeko gaitasunean egin behar dute 

eginahal berezia.

Hor rek ,  ez inbes tean , 
lankidetza-politika 
t r ad i z iona lk i  u l e r tu , 
ins t i tuzional izatu  e ta 
egituratu izan den moduan 
aldaketak egitea eskatzen 
du. Jarraian, ezinbesteko 
paradigma-aldaketa horri 
buruzko lau orientabide 
proposatzen dira modu 
eskematikoan:

■n Gizar tearen eta 
garapenaren arazoak 
ulertzeko orduan, Iparra-
Hegoa ikuspegia gainditzea, 
eta horrek diskurtsoetan 
eta arauetan aldaketak 
egitea eskatzen du, baina 
baita instituzioetan eta 
jardunbideetan aldaketak 
egitea ere.

■n Ikuspegi integral batetik jorratzea lankidetza-
politikak, ulertuz haien rola jada ez dela garapen-
arazoei erantzutea bakarrik (hori egiten ere jarraitu 
behar duten arren), baizik eta arazo horien eragile 
diren elementu, dinamika eta joeretan ere eragin 
behar dituztela aldaketak, eta, ondorioz, garapen-
ereduan aldaketak sortzeko palanka politiko gisa 
aritu behar dutela.

■n Eragile eta maila askotako ikuspegi bat hartzea. 
Gaur egun, lankidetza deszentralizatua, gizarte 
zibileko eragileak eta Hegoa-Hegoa lankidetzako 

ahala garapenerako finantzaketan egindako ahaleginak 
neurtzeko muga gero eta handiagoak erakusten baititu. 
Alde batetik, garapenerako laguntza ofizialaren 
kontzeptuaren gehigortasun handiagoa proposatzen da; 
bestetik, herrialdeek garapenerako finantzaketarekin 
duten konpromisoa neurtzeko kontzeptu berri bat 
sortzea, Garapen Iraunkorrerako Erabateko Babes 
Ofiziala izenekoa (TOSSD, ingelesezko siglekin). 
Alabaina, aurreko planteamenduekin gertatzen den 
bezala, bere jardunbideen demokratizazio handiagoa 
lortzeko eta garapenaren arazoak eragiten dituzten 
egiturazko arrazoiak erdigunean jartzeko saiakeran, 
proposamen horrek ere ez du ukitzen nazioarteko 
lankidetzaren izaera. Aitzitik, jarduteko modu eta 
harreman berriei ateak irekitzen dizkien proposamen 
bat da, eta «garapenaren finantzaketaren» perimetroa 
zabaltzen duen arren, 
n a b a r m e n  m u g a t z e n 
du printzipioekiko eta 
helburuekiko konpromisoa.

Eta, azkenik, nazioarteko 
lankidetza azken urteotan 
asko aukera tzen ar i 
den erantzun bat dago: 
nazioarteko lankidetza-
politiken «segurtatzea». 
2001eko irailaren 11ko 
atentatuen harira, eta hari 
izuaren aurkako gerra 
global gisa emandako 
erantzunaren harira, lehen 
segurtatze-biraketa izan 
zen, eta, gaur egun, beste 
segurtatze-olatu bat dugu; 
ez da batik bat nazioarteko 
terrorismoari aurre egiteko 
logikak finkatutakoa, baizik 
eta migrazio-fluxuekin 
eta Estatu Batuak eta 
Europar Batasuna gaizki 
izendatutako «migrazio-krisi»-ari ematen ari zaizkion 
trataerarekin du zerikusia.

Nazioarteko lankidetza-sistemak eta haren eragileek 
huts egin dute aipatutako erantzun horiekin, gaur 
egungo nazioarteko gizarteak aurrean dituen 
arazoei aurre egiten lagundu beharrean, are gehiago 
sakondu baitute nazioarteko lankidetza-sistemaren 
gainezkatzean, bai eta sistema horri berari kalte egiten 
dien nortasun-krisian eta emaitzetan ere.

Eta, azkenik, nazioarteko lankidetza 
azken urteotan asko aukeratzen ari 
den erantzun bat dago: nazioarteko 
lankidetza-politiken «segurtatzea». 
2001eko irailaren 11ko atentatuen 
harira, eta hari izuaren aurkako gerra 
global gisa emandako erantzunaren 
harira, lehen segurtatze-biraketa 
izan zen, eta, gaur egun, beste 
segurtatze-olatu bat dugu; ez da batik 
bat nazioarteko terrorismoari aurre 
egiteko logikak finkatutakoa, baizik 
eta migrazio-fluxuekin eta Estatu 
Batuak eta Europar Batasuna gaizki 
izendatutako «migrazio-krisi»-ari 
ematen ari zaizkion trataerarekin du 
zerikusia.
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Lankidetzaren Forora aldatzen ari den arren, 
aldaketa hori hasiberria da, eta nekez igartzen da 
oraindik.

Amaitzeko, dualtasun latente bateko egoeran gaude gaur 
egun nazioarteko lankidetza-sisteman. Garapenerako 
Laguntzaren Batzordearen eta Garapenerako Laguntza 
Ofizialaren bueltan egituratutako sistemarekin batera, 
gero eta jardunbide eta eragile gehiago bilduko dituen 
lankidetza-paradigma berri baten beharra azaleratu 
da, horiek Garapenerako Laguntzaren Batzordetik 
eta haren bereizgarri diren lankidetza-jardunbide 
tradizionaletatik urruntzen ari diren orbitetan hasi 
baitira grabitatzen. Seguru asko, paradigma-aldaketa 
gauzatzea da nazioarteko lankidetzak gaur egun 
aurrean duen erronka nagusietako bat. n

eragileak sistemako partaide dira, baina, oro 
har, ikuspegi abiarazle eta oso periferiko batetik 
parte hartzen dute. Elkarren mendekoa eta nazioz 
haraindikoa den mundu batean, maila askotako 
ekintza kolektiboak eta ikuspegi berriak eskatzen 
dituen mundu batean, lankidetza-sistemak 
irekiagoa izan behar luke eragile horien rol 
handiago batekiko. 

■n N a z i o a r t e ko  l a n k i d e t z a - s i s t e m a r e n 
demokratizazioan aurrera egitea. Gaur egungo 
sistemak Garapenerako Laguntzaren Batzordearen 
inguruan grabitatzen du; beraz, ez da nazioarteko 
gizartea ordezkatzen duen sistema bat, eta 
defizit demokratiko handiak ditu. Gaur egun 
grabitate-zentroa Nazio Batuen Garapenerako 
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GARCÉS, M., NUEVA ILUSTRACIÓN RADICAL (ANAGRAMA, BARTZELONA, 2017)

GOMENDATUTAKO LIBURUA

Hirurogeita hamar orri baino gehixeagotan, Marina 
Garces Bartzelonako filosofoak zehaztasun eta hitz-
jario erakustaldia egiten du hizkuntzarekin, gizateriak 
aurrean dituen oinarrizko erronka filosofikoen 
hurbilketa bat aurkezteko. Laburra bezain handizalea 
da Nueva ilustración radical (Nuevos Cuadernos 
Anagrama, 2017) saiakera.

Gaur egungo garapen-eredua («hau» esaten dio berak, 
berdin du hazkunde ekonomikoa, kapitalismoa, 
produktibismoa, kontsumo-gizartea edo beste zerbait 
izan, badakigu gauzen gaur egungo egoerari buruz 
ari garela) iraunkorra ez denaren kontzientzia gero 
eta handiagoa izanik, etorkizunik gabeko denboran 
kokatzen gaitu Garcesek, geure amaieraren aukera 
erreala onartu dugunon denboran. Luzapen-denbora 
da, gure kondizio postumoa definitzen duena. 
Kontzientzia horrek erabateko aurkaratzea dakar, 
eta horrekin bizi gara, eta normalizatzera ere iritsi 
gara modu arriskutsu batean. Egileak abiapuntu hori 
proposatzen digu modu filosofikoan pentsatzeko gaur. 

Kondizio postumo horren aurrean, tradizio ilustraturik 
onena berreskuratzea da Garcesen proposamena. Ez 
proiektu komun gisa ulertzen duen hura, modernitateari 
eta aurrerabide materialari dagokiona, baizik eta 
jarrera gisa ulertuta, autoritarismo-mota guztien 
arbuio komun gisa. Hau da, ilustrazioa bultzada 
askatzailetzat ulertuta, eta ez ondoren idealismoak eta 
positibismoak inposatzea lortu zuten modernitatearen 
proiektu menderatzailetzat hartuta. Kritikaren bidez, 
ezarritako boterea arbuiatzea da batik bat jarrera 
ilustratua, eta ez dakigula ezer bakarrik dakigunaren 
aitortza sokratikotik sortzen da, hau da, gizakiaren 
kontzientzia mugatu eta prekariotik. Alabaina, ez 
dakigula ezer jakitea eta ezer ez jakitea ez dira gauza 
bera; horregatik, kritikak ez du sineskortasuna esan 
nahi, ez eta etsipena ere, baizik eta bi horien aurka 
egitea.

Askatasunaren eta duintasunaren bilaketa komunerako 
ilustrazioa berreskuratzeak eta haren arma nagusia 
kritika izateak, Garcesek proposatzen duen bezala, 
erabateko zentzua du, eta egokia da garai hauetan. 

Izan ere, ekonomia politikoak emantzipazioaren 
zentzua ordezkatu zuen historikoki, giza aurrerapena 
aberastasuna handitzearekin identifikatzen joan 
baitzen pixkanaka, eta horrek ilustrazioaren apustu 
kritikoaren erradikaltasuna neutralizatzea ekarri 
baitzuen. Hori berreskuratzea proposatzen zaigu. 

Hain zuzen, nazio-identitatea eta oparotasun 
ekonomikoa dira gaur egungo kontratu sozialaren 
argudio nagusiak, eta horrek kultura-morrontza 
cbat dakar. Garcesek La Boetieren morrontza 
boluntarioaren ideia eguneratzen du lau mende 
geroago. Haren aurrean, izugarrizko erronka ilustratua 
dugu erreguka. Ez da mugatzen beharrezkoa den kultur 
kritikara, baizik eta esaten digu aitortzeko, Rousseauk 
eta Diderotek beren garaiko kulturarekin egin zuten 
bezala, botere-sistema hipokrita eta balakari baten 
zurigarri nagusia dela, aurreko botere-harremanak 
erreproduzitzen dituena, haiek ordezkatuz.

Apustu askatzailearen eta haren arriskuen arteko 
harreman errukigabearen kritikaren aurrean kokatzen 
gaitu kritika ilustratuak, eta gaur egun ilustratuak eta 
analfabetoak izanik aldi berean, eguneratu egin behar 
dugu hura. Asko dakigula eta gutxi egin dezakegula 
gogorarazten digu Garcesek. Krisi multidimentsionalari 
(ingurumenarena, soziala, ekonomikoa, politikoa) 
buruzko behar adina informazio eta analisi dugu, 
baina ez dugu lortzen krisi horien kausak eraldatzeko 
eta gainditzeko gehiengoen apustuak eratzerik. 
Edukien eskuragarritasuna inoiz ez da izan gaur egun 
bezain zabala eta bizkorra, nahiz eta eduki horiekin 
ia ez dugun lortzen munduarekin dugun harremanari 
eta gure izateari zentzua ematerik. Akaso, kritikarik 
gabe, ezagutza eskuragarri izatea alferrikakoa delako, 
ez dakigulako nola eta nondik erlazionatu edukiekin. 
Garcesek zorrotz azaltzen ditu berak kritikaren 
neutralizatzaile esaten dien mekanismoak. Gaur 
egun indarrean daude askotariko mekanismo horiek, 
eta pentsamendu kritikoa eragozten eta mugatzen 
dute, eta prestigioa ere kentzen diote hari. «Arretaren 
saturazioa, publikoen segmentazioa, hizkuntzaren 
estandarizazioa eta soluzionismoaren hegemonia» 
dira, egileak biltzen ez dituen beste batzuekin batera, 
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irtenbideak? Modernitatearen kritikatik ikasiz, alde 
batera utzi behar dugu unibertsal batzuen nagusitasuna 
beste unibertsal batzuen nagusitasunarekin 
ordezkatzeko proiektu hegemoniko komun bat eratzeko 
aukera. Era berean, alde batera utzi behar da zentzuari, 
askatasunari eta duintasunari unibertsal gisa egindako 
uko postmodernoa ere. Garcesek trantsizioan diren 
humanitateei buruz gogoeta egiteko zenbait hipotesi 
proposatzen dizkigu, eta, haien bidez, desagertzen ari 
diren humanitateei aurre egiteko zeregin filosofiko 
eta jardunbide sozial batzuen oinarrizko zutabeak 
erakusten ditu. 

Humanitatetzat ez ditugu «letretako» zenbait 
jakintza bakarrik hartu behar, baizik eta hizkuntzak, 
jardunbideak eta askotariko gaitasunak zeharkatzen 
dituzten askotariko ezagutza-moduak ere hartu behar 
ditugu. Giza esperientziaren zentzua eratzea eta haren 
duintasuna eta askatasuna berrestea dira humanitateen 
helburuak eta balioa. Humanitateak trantsizioan 
egoteak esan nahi du humanoa den horren zentzua 
disputan dagoela. Gaur egun, beharrezkoa denaren 
eta inperatibo gisa aurkezten zaigunaren arteko lehia 
da hori.

Garcesen arabera, kapitalismoak hezkuntza- eta 
epistemologia-proiektu global bat du, gizakiaren 
adimenak deslotzean datzana. Hala, humanistikoaren 
pixkanakako desinstituzionalizazioak –publikoa 
talentuen lehia-sustapenera, ekintzailetzara eta abar 
bideratuz, kultura-politikak despolitizatuz, lan-
prekarietatea akuilatuz eta ondorioz instituzioetako eta 
proiektuetako kide izateko eta inplikatuta sentitzeko 
mugak zabalduz– emantzipazio-proiektu kolektibo 
baterako aukerak urruntzea dakar. 

Izan ere, asko aurreratu dugu jakintza orok atxikita 
duen botere-harremanen azterketan, baina ez 
hainbeste jakintzaren eta emantzipazioaren arteko 
harremanean. Zer jakintza eta jardunbide kultural eratu 
eta partekatu behar ditugu planeta osoan gizarte hobe 
baten alde lan egiteko? Zerbaitegatik erakusten digu 
Garcesek modu gordinean pentsamendu kritikotik eta 
iraultzailetik sortutako proposamenek ere ez zutela 
lortu mendekotasunetik askeago ziren gizarteak 
sortzerik. Kritikak tradiziorik hurbilekoenak akuilatu 
zituen saiakeretara ere iritsi behar du. 

Humanismoa -besteak beste, kulturaren kritiko 
diren Nietszschek eta Foucaultek eta Butler 
eta Braidotti egile feministek alderdi askotan 
erakutsi diguten bezala- gizon europar eta zuriak 

gaur egungo jardunbide hegemonikoak, eta posible 
denaren eta ez denaren nahiz desiragarria denaren eta 
ez denaren arteko esparrua inposatzen dute. Duela 
hirurehun urte, teokrazia, erlijioa eta absolutismoa 
izan ziren autoritarismoaren adierazpideak.

Hain zuzen, ideologia soluzionista hegemoniko 
bihurtzen ari den garaiotan, gizateria arazorik 
gabeko mundu batera eramatea da haren utopia. 
Garcesek Evgeny Mozoroven ikerketetara jo du 
teknologiak politikan eta gizartean dituen ondorioei 
buruz ohartarazteko, nolabait adimena makinen 
eta haien algoritmoen esku uztea baitakar, eta, 
ondorioz, ardurak hartzeari uztea eta despolitizazioa. 
Soluzionismo-promesaren truke, subjektibotasun 
kritikoa desaktibatzea da hori; gaur egun, oso 
presente dago egin daitekeena teknologien eta haiek 
kontrolatzen dituzten eliteen esku uzteko gonbidapena. 
Honela laburbiltzen du Garcesek: «Mundu smart bat 
ezinbestean ergelak diren biztanleentzat».

Nazioarteko harremanen eta ekonomia politikoko 
iturri epistemologikoetara ere jo zezakeen Garcesek, 
duela zenbait hamarkada ohartarazi baitziguten 
haiek ere zenbait pentsamendu-mota soluzionista 
hegemonia hartzen ari zirela akademian eta 
erabakigune politikoetan. Robert W. Coxek, arazoen 
gaineko eraginkortasun erabakitzailearen itxura 
emateko subjektibotasun kritiko oro kentzen zuten 
problem solving theories delakoen aurrean, teoria 
kritikoa defendatu zuen munduko ordenari buruzko 
diziplina anitzeko ikerketa-programak lantzeko. Hain 
zuzen, ikuspegi kritikoa kentzen zuten, gatazkak 
testuinguru historikotik ateraz eta despolitizatuz, 
itxura teorikoa zuten formatuen bidez harreman 
politikoak eta pribilegioak, hau da, historia, aldatzea 
eragozten zuten konponbideak emanez.

Saiakeraren hasieran, Garcesek ohartarazten digu 
haiekiko argudio terminologikoak eta proposamen 
soluzionistak zurigarri hutsak direla. Esate baterako, 
esaten du 1970eko hamarkadatik kapitalismoarekiko 
kritika erradikala geldiarazteko estrategia nagusietako 
bat iraunkortasunaren kontzeptua izan dela, eta, 
zehatzago esanda, garapen iraunkorra. Kontzeptu hori, 
garapenaren aurka modu erradikalean aritu beharrean 
(ez delako iraunkorra), garapenaren iraunkortasunetik 
sistemaren iraunkortasunera joan da pixkanaka. 

Zein dira Garcesek ilustrazioan inspiratutako kritika 
erradikal berritik abiatuta kondizio postumo hori 
pentsatzeko, bizitzeko eta aldatzeko proposatutako 
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logika nola joan zen inposatzen errealitatearen ikuspegi 
distortsionatu bat, baina iraunkortasunik ezaren 
erronkak, kondizio postumoarenak, gogoeta ez hain 
bakunak eta orokorrak beharko ditu, ausartagoak, hala 
ez diren botere-harremanei horizontalak eta albokoak 
esatera baino haratago doazenak.

Aurrekoak ez du eragozten egilea zereginak dituen 
zailtasunez jabetzea, ez eta bakuntasuna ez dela 
ondorio bat, baizik eta seguru asko gehiago dela 
pentsamenduaren mugekiko abiapuntu zuhur eta 
errespetuzko bat ikustea ere. Horregatik, Garcesek 
ilustrazio erradikal berria aldi berean menderakaitz, 
sinesgabe eta fidakorrak diren ehungailuen zeregintzat 
hartzen du: «Ez dizuegula sinesten esatera ausartzen 
gara, eta, aldi berean, leku askotan denboraren eta 
munduaren hariak berregiten ditugu, tresna zorrotz 
eta agortezinekin».

Hitzaurrean, Marina Garcesek iragartzen digu 
etortzeko dauden lanen aurrerapen bat baino ez dela 
saiakera. Eskertzekoa da ikerketa- eta gogoeta-lan 
zirraragarri baten itxura duen lan baten testu batzuk 
argitaratu izana abiapuntutzat. Zalantzarik gabe, 
ahots, ikuspegi eta diziplina gehiago beharko dira 
modu amaigabean -lan filosofikoa hala definitzea 
gustatzen zaio egileari- jarraitzeko jakintzaren eta 
emantzipazioaren arteko harremana ikertzen eta hari 
buruz ikasten, gure garaiko erronkei erantzun egokiak 
eskaini ahal izateko. n

sortutako inperialismo patriarkala izateak ez gaitu 
desenkusatzen gure garaiko unibertsalak aurkitzeko 
eta munduko testuinguru berrian askatasunaren eta 
duintasunaren zentzua berregiteko erronkatik. Puntu 
horri dagokionez, unibertsalek elkarrekikoak, edo 
zeiharrak izan behar dutela esatera mugatzen da 
Garces, Merleau-Pontyk iradokitzen zuen bezala, hau 
da, albokotasunetik eta horizontaltasunetik eraikiak. 
Azpiko botere-harremanik gabeko giza harremanak 
eskatzearen gauza bera da hori. Noski, puntu horri 
dagokionez gogoeta eta eztabaida askoz gehiago behar 
ditugu oraindik, humanismoak etxeko nagusitasunen 
eta nagusitasun sinboliko eta politikoen hedapen-
plataforma gisa erakutsi dituen mugak gainditzeko. 

Oraingo gertaera epistemologiko garrantzitsuena 
natura-kulturaren arteko jarraipenaren berraurkitzea 
dela dio Garcesek. Ingurumenaren diskurtso 
zientifikoetan, geologikoetan, klimatikoetan eta abar 
geratzen bagara, datu eta joera berri eta kezkagarri 
ugari aurkitzen ditugu. Horietako batzuek badirudi 
bizitzaren kolapsora garamatzatela konponbiderik 
gabe, gutxienez giza bizitzaren kolapsora, gure 
ekosistemen ahitzearen, degradazioaren eta heriotzaren 
eragile nagusia hura izanik. Gaur egun, askok 
dagoeneko Antropozenoa esaten dioten garai honetan, 
presazkoa da naturaren eta kulturaren arteko antzinako 
dualtasunak gainditzea, baina esplotazio-logikak 
gaindituz eta harremanarentzako zentzu berri bat 
artikulatuz. Garcesek ia ez du aipatzen dualtasunaren 
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34. zk., 2019ko uda

Argitalpen honek Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) erakundearen

laguntza finantzarioa jaso du, «La Agenda 2030 y los ODS:
cambiar la economía para transformar el mundo II (2018/
PRYC/001418)» proiektuaren kontura».
 
Argitalpenaren edukia egileen
erantzukizun esklusiboa da
eta ez du nahitaez AECIDen
iritzia islatu behar.
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