
Trantsizio energetikoa eta demokrazia: 
Demokrazia energetikoaren helburuak, eragileak eta esperientziak



Gaur egungo eredu energetikoa,

erregai fosiletan oinarritua, kutsatzailea da, zaharkitua eta ekozida. 
  

 



Energia iturri berriztagarri, garbi 
eta berrietan oinarritzen da 
trantsizio energetikoa.  





Trantsizio energetikoak

• Gaur egungo eredu energetikoa, kutsatzailea, zaharkitua, ekozida, 
bidegabea, zentralizatua, kontserbadorea, oligopolikoa, patriarkala eta 
falokratikoa da, eta horrelakoxea da politika energetikoa.

• Trantsizio energetikoak balio eta praktika horiexek erreproduzituko 
ditu, harik eta energiaren arloan parte hartzen duten beste alderdi 
batzuei erreparatzen ez badiegu.

• NOLA gauzatzen ari da trantsizio energetikoa, mundu-mailan?



Trantsizio energetikoa eta demokrazia

• Kapitalismo liberalaren baitan, BOTERE OREKA guztiz 
ANTIDEMOKRATIKOA da, eta, hori dela-eta, edozein trantsizio 
energetikok boterearen gaur egungo geometria eraldatu beharko du, 
emantzipatzailea izango bada.

• Beharrezkoa da estrategia politiko handinahi eta zehatza izatea, ez 
etorkizun energetiko utopiko bat diseinatzeari dagokionez, botere 
kolektiboa antolatzeari eta eraikitzeari dagokionez baizik.

 (Kolya Abramski) 



 Zer aukera daude trantsizio energetiko horren muinean prozedura 
demokratikoak eta parte-hartzaileak egoteko?

 Eta interes orokorrei erantzuteko helburua izateko, eta ez interes 
partikularrei erantzutekoa?

 Nolako ahalmena dauka jendeak erabakitzeko nola eskuratu energia eta 
zein helburutarako? 

 Ezin dira bereizi trantsizio energetikoa, energiaren dimentsio ekonomikoa, 
kapitalismoaren garapena eta eredu energetiko fosil eta xahutzailea.

 (Sebastiá Riutort) 

Trantsizio energetikoa eta demokrazia



Trantsizio energetikoak

IRIZPIDEA TRANTSIZIO MOTAK 

Geopolitikoa Ipar Globalean ala Hego Globalean

Kronologikoa Iraganekoa, abian dagoena eta gerokoa

Eskala Tokian tokikoa, eskualdekoa, Estatu-mailakoa eta nazioartekoa

Borondatea Nahi izandakoak ala ez, gatazkatsuak, hitzartuak

Justizia Inposatuak, autoritarioak, demokratikoak (deliberazioa)

Aldaketa Teknologikoa, politikoa, ekonomikoa edota kulturala 

Eragileak Estatua, merkatua eta gizarte zibila 

Estiloa Erreformista ala erradikala, goitik beherakoa ala behetik gorakoa

Helmugak Segurtasun energetikoa, deskarbonizazioa, generazio irankorra, burujabetza 
energetikoa, bizitzaren sostengua, ekoautoritarismoa... 







TRANTSIZIO ENERGETIKO 
DEMOKRATIKOKO PROIEKTUEN

EUSKAL HERRIKO MAPA

TRADENER 2018



 KASUAK
 Araba: Errekaleor
 Bizkaia: Zabalgarbi eta Otxandio
 Gipuzkoa: Goiener eta Inerdatu.                  
 Iparralde: Bizi eta Iener.
 Nafarroa: Iruñako Udalaren zerbitzu berdea, Gares, Energia Gara, Sustrai 

Erakuntza. 

 KANPAINAK 
 Araba: Berriztu.
 Bizkaia: Lemoizen eta Petronorren aurkako kanpainak.
 Gipuzkoa: Errausketaren Aurkako Mugimendua.
 Probintziaz gain: Garoñaren Kontrako Foroa, AHTren aurkako kanpaina eta 

tentsio altuko lineen aurkako kanpaina. 



 ERREKALEOR

 Hiria: Gasteiz
 Inplikaturiko biztanleria: 100 lagun gutxi 

gora-behera.
 Erakunde mota: Herri mugimendu kolektiboa, 

lan talde koordinatuak dituena.
 Energia iturria:  Energia fotovoltaikoa. 

Etorkizunera begira: minihidraulikoa (Errekaleor 
ibaitik) eta eolikoa. Berokuntzarako sistema bat 
ere garatu nahi dute.

 Produkzio eskala: 70kW-ko potentzia / 270 
eguzki plaka. (Errekaleor, 2018)

 Webgunea: 
https://www.errekaleorbizirik.org/index.php/eus/

https://www.errekaleorbizirik.org/index.php/eus/
https://www.errekaleorbizirik.org/index.php/eus/


 ZABALGARBI: Mitoak deseraikitzen
 Hiria: Bilbo
 Instalazioaren koordenatu geografikoak: 
 43º15’01.34” I 2º58’08.07” 
o Euskal Herrian eraiki zen lehen erraustegia da. 2005ean 

hasi zen lanean. 72 langile ditu gaur egun, eta 100 
udalerrik eta 1.052.000 biztanlek baina gehiagok jasotzen 
dute bere zerbitzua. (Zabalgarbi, 2017).

o Sortzen duen elektrizitatearen gehiengoa ziklo 
konbinatuan erretzen duen gasetik dator (Bueno, 2014). 

o Pizgarri garrantzitsuak jasotzen ditu. Hauek diru iturri 
garrantzitsua izateaz gain, ikuspuntu ekonomiko batetik 
eduki ditzakeen errentagarritasun arazoak estaltzeko oso 
lagungarriak dira (Bueno, 2017). 

o Zabalgarbiren errentagarritasuna kontsumitzen duen 
gas naturalaren kostuaren mende dago (Bueno, 2017). 

o Euskal Herriko CO2 igorle nagusienetakoa dela 
azpimarratu behar da (Ekologistak Martxan, 2015). 



 GOIENER 

Kokalekua: Gipuzkoa, Bizkaia, 
Araba eta Nafarroa.

Erakunde mota: kooperatiba 
energetikoa.

Bazkide kopurua: 8489 (2018ko 
maiatzaren 30a). (Goiener, 2018)

Kontratu kopurua: 10668 (2018ko 
maiatzaren 30a). (Goiener, 2018)



 GAROÑAREN KONTRAKO FOROA
 Herrialdea: Euskal Herria
 Instalazioaren koordenatu geografikoak: 
42°46′30″N 3°12′30″O
o Garoñaren Aurkako Foroa 2014an sortu zen Araban, eta 

handik urtebetera, Bizkaiko taldea. Garoñako zentral 
nuklearraren itxiera eskatzea eta eredu energetiko 
demokratiko, justu eta berriztagarri baten alde 
borrokatzea du helburu.

o Hainbat ekintza  egin ditu: kontzentrazioak, 
manifestazioak, hainbat kanpaina, prentsaurrekoak... 

o Etorkizunera begira, Foroaren jarduera eraispena 
kontrolatzean, arrisku nuklearraren gaineko informazioa 
jendartean eta akziodunen batzarrean hedatzean eta eredu 
energetiko berriaren aldeko kanpaina egitean oinarrituko 
da.  

 
Webgunea: http://www.garonarekinmoztu.net



 Kokalekua: Astigarraga (Gipuzkoa) / 6075 biztanle.
 Proiektua: Inergetika-INERDATU (Astigarraga). 

“Udaleko energia kontsumoa murrituz iraunkorrak 
diren udalen sarea eratzea”.

 Emaitzak: 
oEskolako galdaren gelan energia termikoaren 

aurrezpena 33.917 KWot/urteko (Zubialde, 2014, 
53. orr). 

oAurreztu den energia elektrikoa: 83.627 
KWoe/urteko [Argiterian 77.276 KWoe/urteko 
(%17ko murrizpena) eta 6.351 KWoe/urteko eskolan 
ur ihesa detektatzeagatik] (Zubialde, 2014, 53. orr). 
Ezarri diren neurriek urteko 26.082 euroko 
aurrezpena suposatzen dute (Zubialde, 2014, 53. 
orr).

 ASTIGARRAGAKO ENERGIA 
KUDEAKETA SISTEMA



 Herrialdea: Euskal Herria.
 AHT eraikitzeko obretan energia fosila erabiltzen 

ari da, eta aztarna energetikoa ez da amortizatuko 
100 urtez martxan egonda ere. Orduan erabiliko den 
elektrizitate kopuru handiak energia iturri zikinak 
eskatzen ditu: nuklearra, ziklo konbinatua...  

 AHTk lurren zabalera handi bat artifizializatuko du, 
60.000 familiarentzako ortuariak ekoizteko 
modukoa (aldiz, kanpotik ekarri beharko da).

 Garraioen premiak aldatuko ditu. Tren soziala 
deuseztu eta garraiobide pribatua sustatzen du. 

 Azpiegituren premien inguruko eztabaida piztu nahi 
du: alde batetik, gehiegi eta industria obsoleto batera 
bideratuak; pribatuaren sustatzaile, gehiengo 
sozialarentzat. Webgunea: www.ahtgelditu.org

 AHT-REN AURKAKO 
MUGIMENDUA
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