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Tokiko ekonomiaren testuingurua irudikatzen
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Hazkundearen mugak eta zientzia eta teknologiarekiko
fedea

(NRQRPLDPRGHUQRDUHQDKDOPHQD]JRJRHWDHJLQGH]DJXQ
(JXQH]GDKD]NXQGHHNRQRPLNRDUHQPXJHQJDLQHNRNXGHDNHWDULN0HUNDWXDUHQNRQSHWHQW]LDNGHQDMXVWLÀNDW]HQGX
kapitalaren akumulazioak ez duela mugarik ematen du, ez eta
horren ondorioek ere. Ongizatearen izenean, gurpil zoroan erori gara; hazteko beharrean gaude une oro, eta hau, amaierarik
gabeko ilusioa da. Materialtasunaren ongizateaz ari gara noski
(gizartearen eritasuna garapenkeria dela esaten duenik ere bada
eta psikologoen estatistikatik begiratuta ongizate horren arrakasta kolokan jartzerik bada) (1). Gizarteak kontsumoan oinarritzen du poztasuna eta naturak pairatzen dituen ondorioak
kostu ekonomikorik ez duenez, dohainik suertatzen zaizkigu.
Merkatuaren inperialismoak JHKLDJRaren ereduan mugitzen da
eta irabazien adierazle ekonomikoak besterik ez du aintzat
hartzen; balio ekonomikorik ez duena mespretxatu egiten da,
gizatasunik gabeko zapalgailuan garela baiezta daiteke beraz.
Baina produkzio eta kontsumoaren hazkundeak mugarik
ezagutzen ez duen bitartean, planetaren hainbat baliabide naWXUDOÀQLWXDNGLUDKDXGDKDLQEDWEDOLDELGHDJRUWXHJLQJRGLUD
(ez dira iraunkorrak) eta horrek esan nahi du, iraungitze-data
dutela. Horra hor ekonomia sistemaren hutsa eta ahultasuna.
(]MDNLQWDVXQHDQHWDHJXQHURNRWDVXQHDQPXUJLOGXULNJDUHOD
krisialdi ekonomikoaren bidez (energetikoaren eraginez),
sistemaren ahultasunaren lehen abisua iritsi zaigu. Baina
gizartea egoeraren larritasunaz jabetu al da?
Klima aldaketaren ondorioez eta petrolioaren agortzeaz hainbeste (edo hain arinki) jardun da, ezen haren egiaz, gertutasunaz edo larritasunaz galdetzen baitiogu geure buruari. Beharbada, indibidualtasunaren balioetan eraiki dugun gizartean, ez
omen du etorkizunak baliorik, gure erosotasunean eragingo ez
badu bederen. Orain arte zientzia eta teknologiak gure bizitzakalitateari eustea lortu duenez eta garai batean pentsaezina zen
kalitate mailara heldu garenez, harekiko sinesmen itsua dugu.
Baina zentzugabetasun istorio honi heldu diezaiogun: zientziak gizakia naturaren garaile egiteko gaitasuna izango balu
ere, ez al da unea iritsi, helburua bera gatazkan jartzeko?
Barraskiloaren adibidea ekar dezagun. Barraskiloak bere
oskolaren arkitektura gero eta espiral zabalagoak eginez
eraikitzen du. Baina eraikuntza prozesuaren goi-mugan espirala
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kiribiltzen hasten da deshazkunde norabidean, espiral berri bat
eraikitzeak 16 aldiz oskol handiagoa izatea suposatuko lukeelako, eta horrek barraskiloaren ongizatea ekarri beharrean, zama
itzela bihurtuko litzatekeelako. Une horretatik aurrera espiralak
hazten jarraituko balu, beraz, eraikuntzaren produktibitatea
oskolaren dimentsio handien ondorioak arintzera bideratuak
L]DQJROLUDWHNHRVNRODUHQNDOLWDWHDKREHWXEHKDUUHDQ(VSLUDOHQ
handitzearen goi-mugara behin iritsita, gehiegizko hazkundearen arazoak progresio geometrikoan biderkatzen dira, barraskiloaren gaitasun biologikoak progresio aritmetikoan hazten
direlarik. Hona hemen ikasi beharreko jakinduria handiko
esperientzia-iturria (2).
Garapen iraunkorraren gezurra

Garapen iraunkorraren sloganak ekologia modan jarri du eta
SROLWLNDULHQDKRWDQHQW]XWHDQL]XWXHJLWHQJDUD(WLPRORJLNRki, garapen iraunkorra bi hitz kontrajarri dira azaldu dugun
bezalaxe (garapenak limitea duelako), eta praktikan kontzeptu
honen atzetik hazkundearen babesa dago, zeinetan energia
gehiago, petrolio gehiago, gas gehiago eta, noski, energia
berriztagarri gehiago ekoizteko nahia dagoen, ingurumenari
kalterik sorrarazi gabe. Horrela, teknologiak posible egingo du
hazkundearen bukaera-data luzatzea.
(NRORJLDLQGXVWULDOGHULW]RQHNRQRPLDKRQHQDUUDNDVWDSROLtika publikoen ekintzetan datza, diru-laguntza edo derrigortzelan ikuskatzailearen ondorioz. Baina esan gabe doa, ahaleginik
gabe eta dirua irabazteari utzi gabe ezina dela sistema ekoizkorraren eta naturaren arteko oreka lortzea.
Gakoa naturaren baliabide biologiko berriztagarrien kudeaketa arduratsuan dago, hots, baliabide naturalen ustiatzeak
baliabidearen berezko leheneratze-prozesua baimendu behar
du. Hortaz naturaren bizi-lege honek, kontsumoari muga bat
H]DUW]HQGLRPHUNDWXDUHQORJLNDUHQDXUNDQGDJRHQD(WD]Hresanik ez, baliabide ez-berriztagarrien kudeaketaren gainean
izan beharreko zuhurtziaz. Aldiz, ekonomia modernoa (hazkunde ekonomikoa eta garapenarena) erregai fosilen erabilera
masiboan oinarritzen da eta ez ditu naturaren berriztatzezikloak errespetatzen.
(UUHDOLWDWHKRQHWDWLNVDOEDWXNRJDLWXHQHNRQRPLDHUHGXDOGL]kakorik ba al da?

(2) ILLICH I. (2004): “Le Genre Vernaculaire, in Oeuvres Complètes”, Fayard, Paris:
=D<¢=D=:9I : '.*/# 9=;;Cd@D

4. zenbakia / Mugitu ala hil? 23

Ordainsari-baxua

Garraioa
Nekazaritza
Janari-produktua

&  G
Enpaketazioa

Ur garbiketa
Ur tratamendua

Industria

Basoa

4 G G

Plastikoak,
hondakinak

ibaia
Beroa

Ura

Saneamendua

Elektrizitate
industria

Petrolioa,
gasa

Elektrizitatea

Erabiltzailea

&G G
*#$&*$)/-. $ )&)+*¢ . ) ¢&*-./&

Deshazkundearen aukera

Deshazkunde-pentsamendua zertan den azaltzeko, haren
aurkarien kritikak argitzen hasiko gara. Horrela, gizartearen
atzerapausoa proposatzen dela salatzen duten arren, deshazkundeak gehiegikeriaren gizarte kontsumistaren birbideratzea
besterik ez du proposatzen. Izan ere, hazkunde ekonomikoak,
barraskiloaren esperientzia ekarriz, goi-muga jo du; alde batetik, petrolioaren agortzeak aldaketa behartuko du, eta bestetik,
gizarteak hazkundeak behartutako bizimodu-zentzugabekeriaren birplanteamenduaren premia du.
Deshazkundeak ez du hazkunde negatiboa proposatzen,
baizik eta sorturiko zikloaren alderantzikatzea. Naturaren
berriztatze gaitasuna gainditutako baliabide naturalen babesa
beharrezkoa da eta horrek baliteke hainbat jokabide-galera
bultzatzea eta hauek atzerapausotzat jotzea. Deshazkundea ez
da aurrerapenen aurkako pentsamendua ezta ere; oraindik ere,
gizartearen bizitza-kalitatearen (ingurumen-kalitatearen adierazleak kontuan hartzea ezinbestekoa da) hobekuntzan asko
dago egiteke eta teknikaren bertuteak ezin dira ukatu.
Deshazkundeak, laburbilduz, bi lan-ildo nagusi ditu: alde batetik tokiko mikro-ekonomiaren autokudeaketa sustatzen du,
eta bestetik, giza-balioen berreskurapena bultzatzen du. Kontsumoaren aurkako katarsi komunitarioaren aldeko apustua da
ÀQHDQQRQSURGXN]LRHWDNRQWVXPRORNDOHNLQJXUXPHQHDQ
eta gizartearen kohesioan ondorio onuragarriak ekarriko dituzten. Produkzioa arduraz sortzeaz gain, produkzioa egiteko
moduan eragin nahi du, iraunkorra izan daitekeen oinarri
sendoetan egindako merkatua proposatuz.
Deshazkundea eta mugikortasuna

Tokiko ekonomia baten bultzadak merkantzien nazioarteko
garraioen murrizketa du ondoriorik zuzenena eta horrekin
EDWHUDHQHUJLD HWDNXWVDGXUD DXUUH]SHQLNDUDJDUULD(JXQ
gure errepideak garraioan diren merkantziez josita daude eta
tokiko ekonomiak mugimenduan den stock horren logika
H]DUHNLQEXNDWXNROXNH(UUHSLGHNRJDUUDLRDUHQPHUNDQW]LHN
garraioak sortzen dituen kutsadura-kalteen kostua jasango
balute, produktuen birlokalizazio-prozesua hasiko litzateke, ez
gizartearen kontzientzia-aldaketagatik, baizik eta ekonomiagatik, kostuak handiegiak izango liratekeelako, alegia.
Deshazkundeak errepide bidezko mugikortasuna baztertzen
du, garraio publiko eta trenaren mesedetan. Auto pribatua
luxuzko produktu bilakatuko litzateke, eta horretarako garraio

publikoko sare egoki bat antolatu beharko da hau ordezNDW]HNR(JXQJRJDUUDLRDUHQOHPDUHQDXUUHDQ ´D]NDUUDJR
XUUXWLDJRPDL]WDVXQKDQGLDJRHWDPHUNHDJRµ ´H]KDLQD]NDU
ez hain urruti, maiztasun gutxiago eta garestiago” lema nagusituko da. Gutxiago eta gertuago mugitzeko beharrak sortzean
datza tokiko mugikortasuna.
+RUUHNH]GXHVDQQDKL(UGL$URNRJL]DUWHUDLW]XOLEHKDUJDUHnik, baizik eta kontsumo maila arduratsu eta koherente bat
berreskuratu behar dugula, eta mugikortasuna kontsumo-sare
horren produktua dugu gaur egun.
-DNLQDGDPXJLNRUWDVXQHUHGXEHUULKRQHNKLULSODQJLQW]DEHUUL
bat ekarriko lukeela, periferien tamaina kontrolatu beharko
OLW]DWHNHRLQH]NRGLVWDQW]LHNKLULHVNDODGHÀQLW]HNR(WDQROD
ez, gehiago eraiki beharrean, eraikitakoaren gaineko etengabeko hobekuntza proposatzen da, kontsumoaren gutxiagotze
kontzeptua bizitza esparru guztietara hedatuz hain zuzen ere.
Tokiko ekonomiaren testuinguruan, zonakatzea deuseztatutako eredua dugu eta honekin batera konplexutasun sozial
KDQGLNRJL]DUWHDHUDLNLW]HNRKHOEXUXDGHÀQLWXNRJHQXNH
erabileren nahaste, tokiko produktuekin garatutako auzoko
merkataritza eta gizarte eredu desberdinetako auzuneak
alda-rrikatu beharrean ginateke. Bestalde, eskualde mailako
mugimenduak suspertuko lirateke eta lo eta lan funtzioen
gertutasunaren logika berreskuratuko (horrek dituen osasunonurekin batera). Funtsean, aktibitate eta bizitzaren lokalizazio berriari ekin beharko litzaioke, kulturaren etengabeko
aldaketa-lan paraleloarekin batera.
Irudikatu dugun testuingurua errealitatetik aldenduegi dagoela
pentsatuko duenik izango da. Hazkunde ekonomikoaren
edozein alternatiba, gizartearen bizimodu- eta ohitura-aldaketa
bultzatzen badu, utopikotzat joko da. Interes eta erresistentzia
anitz aurkituko ditu. Segur aski utopia-sortzailea izan daiteke
deshazkundea, zeinak itxirik diren hainbat espaziori tokia
egingo baitie.
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