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2014 Irailak

Komikihau EBZ-ren (Europako Boluntario Zerbitzua) proiektu baten 
emaitza da.

Marrazkiak: Anita Zaramella
Historia: Anita Zaramella, Elea Kunz, Fabiola Nardo, Marie Girier, Tim Reinders, Vera Szabadkai. 
Hauek guztiak boluntario eta bekadun izan ziren EKOenergiako Idazkaritzan 2014ko udan.

Ingelesatik euskararako itzulpena Iratxe Paz-ek egina.

Mondo Agit-ek babestua, ingelesatik euskararako 
itzulpenak eskainiz.

Komiki hau edo zati bat erabili nahi baduzu, mesedez EKOenergiri jakinarazi emaila bidez: 
info@ekoenergy.org. Komiki honen banaketa sustatzen dugu. Aldaketak ez dira onartuko.

Komiki hau 20 hizkuntza baino gehiagotan gure web gunetik deskargatu ahal duzu: 
www.ekoenergy.org
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AlkAte AndereA. Akordio bAt dAukAgu. 
HAu ez dA momentuA zAlAntzAk izAteko.
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ez dut zAlAntzArik. 
orAintxe esAn dizudAn 
bezelA orientAtzAile 

bAtzuek beste 
proposAmeneAn

 interesA erAkutsi 
dute. eguzki-izpiren 

proposAmeneAn.

txAntxetAn Ari zArA? 
FosiliAk 100 urte bAino 
geHiAgoko esperientziA 

du. nolA izAn dAiteke 
norbAitek usteA 

AerosorgAilu simple 
bAtzuk beHAr dugun 

elektrizitAteA sortzeko 
gAi izAngo litzAtekelA?

bAi, bAinA bAdAkizu, AntrAx jAunA, 
bAdAkizu… gero etA HAndiAgoA den kezkA 

bAt bAdAgoelA… klimA-AldAketA.

Hippie HitzAldiA Alde bAterA utziz, 
bAdAkizu gure zentrAlA 

erAginkorrenA izAngo delA.

gAinerA, gure inbertsio 
berriei esker, txikienetAriko

 etA erAginkortAsun 
gutxieneko zentrAl bAt 
HArtu AHAl izAngo dugu. 

Hori plAnetArentzAko 
gAuzA onA dA.

zurekin nAgo HorretAn, AntrAx jAunA. 
bAinA ez dute denek HorrelA ikusten. 

HAuteskundeAk 18 HilAbete bAino 
gutxiAgorA izAndA, ezin dut HAutesleen 

ArteAn nAHigAbeA ordAindu.

benetAn uste duzu HAu zure 
HAutesleen kezkA delA? zure 

HAutesleek elektrizitAteA nAHi 
dute. Hori gure leHenengo kezkA izAn 

beHArko luke orAin.

denA den, ez izAn HAin ezkorrA. klimA-AldAketA 
ez dA ArAzorik izAn orAin Arte. zeHArkAtu 

dezAgun zubiA HAreAngAnA iristeAn. 
ezAgutzen el duzu zientziAk konpondu

 ezin dituen ArAzoik?

mm ... minbiziA. 
pobreziA. goseA.
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AlkAte AndereA. 
zeren kezkA duzu? 

gAu txArrA pAsA Al duzu?

50 jArduerA etA 
erAkunde bAino 

geHiAgo bAbesten Ari 
gArA HiriAn. ez duzu 

gAuzAk AldAtzeA nAHi, 
eztA?

ez, noski, 
bAinA ...

HAize turbinAk. Hori dA zure 
jendeAk nAHi duenA? turbin 

itsusiAk nonAHi? 
gogorAtu, zentrAl 

berriA guk erAikituko 
bAdugu, irAbAzitAkoArekin 

beste proiektu Askoren 
bAbesle egingo gArA. 

Hori benetAn.

AgiAn, ArrAzoiA duzu. bAinA 
jendeA konbentzitu beHAr duzu 

zure komunikAzio kAnpAinArekin.

ez dut inolAko 
ArAzorik izAn nAHi.

ez zArA dAmutuko, 
AlkAte AndereA.

bAdAkit.
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ikArAgArrizko egun 
bAt izAn dA!

AlkAte! eztAbAidAtzeko gAuzA 
gArrAntzitsuAk ditugu! mesedez, 

AlkAte AndereA!

orAin ez, oso 
lAnpetutA 

nAgo.

epA! bAdirudi ... ez 
dAkit, zentrAlAri 
buruzko zerbAit.

epA, soFiA! zer dA 
HAu guztiA?

bAi, soFiA, 
posible duzu. uste 
dut denAk etxerA 
joAn gAitezkeelA. 

AlkAte AndereA, gAurko 
lAnA bukAtu dut. 

AterAtzeA posible dut?
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politikAriek! sekulA 
entzuten dute!

zAtoz miren, jArrAitu 
dezAgun eskAerArekin.

“FosilAk ez, 
berriztAgArriAk bAi”

klimA-AldAketA 
erreAlA dA. 

ez-berriztAgArriAk 
gure plAnetA 

suntsitzen Ari dirA.

zertArAko dA 
eskAerA HAu 

zeHAzki?

HerritAr Askok energiA 
berriztAgArriAk nAHi 
dutelA, etA ez FosilAk, 
politikAriei erAkutsi 

nAHi diegu.

ikAtzA ez bAdA, 
zer?

AukerA Asko 
dAude. eguzkiA, 

HAizeA ... goAzen 
berriztAgArrien 

Alde!

ez dugu nAHi 
FosiliAk zentrAl berri 
bAt Hemen erAikitzeA. 

sinAtu nAHi duzu?

FosiliAk energiA 
ez-berriztAgArriAk 

soilik sAltzen 
bAditu, nork egiten 

ditu berdeAk?

HornitzAile berde Asko 
dAude. HorietAko bAt, 

eguzki-izpi, zubiriA 
pArkeAn HAize turbinAk 

erAikitzeko interesA du. HortAz Hitz egiten 
Ari ziren ...
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zure liburuxkAk irAkurriko 
ditugu. milA esker, etA zorte 

on zure eskAerArekin!

etxerA joAngo 
nAizelA uste dut. 

ez dut gogorik 
jokAtzeko.

oH ... 
ongi dA.

ezin zArA FosiliAz FidAtu, 
sinetsi nAzAzu, ezAgutzen dut. 
eguzki-izpiren AkordioA Askoz 

Hobe izAngo dA HiriArAko.

biHotzA, ez AHAztu 
berAientzAt lAn egiten 
duzulA. ez HozkA egin 

jAnAriA emAten 
dizun eskuAri.

ez dut HAientzAt lAn 
egiten. nire irAgArki 
AgentziAk egiten du. 

etA berAiek gustAtzen 
ez zAizkidAlA esAteko 

orAindik eskubideA dutelA 
espero dut.

zergAtik ez duzu 
eskAtzen lAnA beste

 proiektu bAteAn, AitA? 

ez dut HAutAtzeko 
AukerArik, biHotzA.

FosiliA nire irAgArki 
AgentziAko bezerorik 

onenA dA, etA ondo 
ordAintzen dute. 
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ZURETZAT INGURUGIROARENTZAT ETORKIZUNARENTZAT

Haize, ur eta eguzki energia zure etxerako? Argibide gehiago ->

Gure ziurtatutako EKOenergia elektrizitateari buruz gehiago ikas ezazu ->

EKOenergia Europako herrialde guztietako 35 ingurumen-erakundeen sare bat da. Energia berriztagarrien 
erabilera sustatzen dugu, eta elektrizitate kontsumitzaileei argiaren kontratua baino etekin handiagoa lortzeko 
aukera eman nahi diegu. 

EKOenergia elektrizitaterako pan-Europako ekoetiketa 
bakarraren izena da, gainera. EKOenergia energia 
berriztagarria da. Horren gainean, EKOenergia ekoizten duten 
zentralek EKOenergia sareak ezarritako jasangarritasun 
irizpideak betetzen dituzte. 

Elektrizitate berdea eta klima aldaketari buruzko 
argibide gehiago ->

Gure Klima Fondoari buruzko argibide gehiago ->

Eguzki-izpi 

Home Guri buruz Ekoetiketa Nola erosi Ekoenergia

google-en bilAtzen 
Ari nAiz... begirAtu 

HAu…

eguzki-izpiri buruz 
inoiz entzun Al duzu? 

ekoenergiA buruz 
inoiz entzun 

Al duzu?

ez. begirAtu beren web 
guneAn. AH, Hor dAgo ... 
oH, 30 HizkuntzAtAn!

“europeAr kontsumitzAile 
gisA, AskAtAsunez AukerAtu 

AHAl duzu zure elektrizitAte 
HornitzAile etA nAHiAgo

 duzun elektrizitAte-motA.” 

ez nekien HAinbeste 
HornitzAile zeudenik. 
gu beti FosiliArekin.

EKOenergia Elektrizitatearen ekoetiketa
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EKOenergia hidroelektriko 
gisa saldutako MWh 
bakoitzeko, 10 zentimo 
gutxienez EKOenergia 
Ingurumen Fondoara doaz. 
Diru hori ibaia 
lehengoratzeko proiektuak 
finantzatzeko erabiltzen da.

Argibide gehiago ->

... beno, begirAtu Hemen. 
“ekoenergiA ingurumen 

FondoA”. zer izAngo ote dA? GIA INGURUMEN FONDOA

zer geHiAgo Ari dirA 
egiten ekoenergiko

 mutil HAuek?

zentrAlentzAko ingurumen 
irizpideAk ezArtzen dituztelA 

dirudi. irAkurri HAu.

biomAsA zentrAlen-
tzAko erAginkortAsun  
irizpideAk dituzte, etA 
biomAsA-motA bAtzuk 

kAnpoAn uzten dituzte 
etA guzti, Adibidez, 

jAnAri moduAn erAbili 
dAitekeenA. 

zergAtik ez dugu gure 
kontrAtuA AldAtzen? gure 

diruA zerbAit erAbilgArrirAko 
joAngo dA.

klikAtu “nolA erosi 
ekoenergiA” botoi 
HorretAn, soFiA. 
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GIA INGURUMEN FONDOA

epA soFiA! gAur 
Hobe sentitzen 

zArA? 

dexente. zuekin zerbAitetAz 
eztAbAi-dAtzeA gustAtuko 

litzAi-dAke. oso gArrAntzitsuA dA.

gure entrenAmenduA bAino? 
mutilen tAldeAk igAnde
 HonetAn pArtidA bAt du.

guztiz. entzun Al duzue erAiki nAHi 
duten zentrAl berriAri buruz?

zubiriAkoA deritzozu?

bAi, zer nolAko zentrAlA 
erAikiko duten 
erAbAkitzen Ari 

dirA orAin.

Atzo pentsAtzen egon 
nintzen etA HAize 

turbinAren Alde zerbAit egin 
AHAl dugulA uste dut.

zergAtik HonetAz Hitzegin orAin? Hemen jolAsteko gAude.

ez dut igAndeko pArtidA 
zure kexengAtik gAldu nAHi!
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ez dA nire negArrengAtik, zentrAl 
eolikoA sustAtzeko jAdAnik 

bAdirA AktibistA Asko.

soFiA… 
HAizeArekin ... 
jAjAjA Hori
 ez du inoiz 

FuntzionAtuko .... 

seguru nAgo guztiAk 
berotze globAlA etA 

klimA-AldAketAri buruz 
bAdAkizuelA. elektrizitAte 

berdeAk gelditzen lAgun 
dezAke etA gure HerriA 
eredu bAt izAn dAiteke.

etA zergAtik ez? HerriAlde 
bAtzuetAn, dAgoeneko 

elektrizitAteAren % 20-A 
bAino geHiAgo Hornitzen 

dute. etA HAu HAsierA 
besterik ez dA.

Hori HippiAk AsmAtutAko 
gezur bAt dA, kobAzuloetAn 
bezAlA bizi zAitezen, soFiA. 

...FosiliA ez Al dA 
gure bAbesleA? 

bAi. zergAtik 
gAldetzen 

duzu?

diru geHiAgo egingo bAlute, AgiAn diru 
geHiAgo izAngo genuke bAitA ere!

zergAtik… 
edozein delA 

ere.

AukerAtzeko 
posibilitAteAgAtik 

dA. etA zuek HonetAz 
pentsAtzeA nAHiko 

nuke.
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HAu guztiA oso onA dA soFiA, 
bAinA zer egin dezAkegu Horri 

buruz? esAn nAHi dut, 
udAlAren erAbAkiA dA.

nik ere energiA berdeA 
AukerAtuko nuke, bAinA 

ez dut uste zer nAHi 
dugun gAldetuko 

digutenik.

etA HorregAtik esAn dut 
ergelkeriA zelA HonetAz 

eztAbAidAtzeA. orAin 
jokAtu dezAgun, gAuzA 

gArrAntzitsuAgoAk 
bAditugu egiteko.

bAinA AgiAn 
zerbAit egin 
AHAl izAngo 

dugu...

soFiA, zuk udAletxeAn 
lAn egiten duzu. 
noizbAit gAi HAu 

AterA duzu?

orAindik ez. leHenengo 
HortAz irAkurri 

nAHi nuen.
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AlkAte AndereA? 
zurekin Hitzegin 

AHAl dut? 

... ez 
orAin, 

lAnpetutA 
nAgo. 

bAdAkit, bAinA... benetAn 
espero dut HiriA energiA 
berdeAren Alde joAteA…

ezin izAn nuen AntrAx 
jAunArekin izAn zenuen 
eztAbAidA ez entzuteA.

HAu ez dA zure
 zereginA, soFiA.

gure HiriA Asko egiten Ari dA jAdA, soFiA. 
birziklAtzeko ontziAk jArri ditugu duelA 

gutxi. ezin ditugu munduko ArAzo 
guztiAk konpondu. 

HAin zuzen ere 
elektrizitAte 

berdeA kAusA noble 
bAt dA, bAinA ... 

ez dA HAin errAzA.

zergAtik?

ez bAitAgo beti HAizerik, 
soFiA ... etA gure HiriAk 

energiA Asko beHAr du ....

bAinA ez 
bAgArA inoiz 

berdeA 
erAbiltzen 

HAsten...

gAzteegiA zArA 
ulertzeko.

elektrizitAte berdeA 
etorkizunA izAn dAiteke, 

soFiA... bAinA gAur 
egun ezin dA.
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uH ... zAHArrAgoA 
izAngo zinelA 
espero nuen.

ekoenergiAko boluntArio 
bAt nAiz. urte AskotArAko, 

soFiA. gAlderA bAtzuk 
zenituelA esAn duzu.

elektrizitAte berdeA erosi nAHi bAduzu, zure HornitzAileAri 
eskAtu beHAr diozu. jAtorri deiturAk erAbiltzen dituzte, 

zure kontsumoA  estAltzeko nAHikoA elektrizitAte 
berdeA ekoiztu duten ziHurtAtzeko.

bAi. jAtorri deiturAk. estAtuAk ziurtAgiri 
bAt emAten die HornitzAileei, jAtorri 

deiturA izenekoA, sortutAko elektrizitAte 
berde mwH bAkoitzeko. elektrizitAte 

HornitzAileek jAtorri deiturAk AdinA  
eleketrizitAte berdeA sAl dezAkete. 

elektrizitAte sAltzAileek ekoizten dutenA bAino 
elektrizitAte berde geHiAgo sAldu nAHi bAdute, 

beste ekoizle berdeengAndik jAtorri deiturAk erosi 
AHAl dituzte. bAinA kAsu bAkoitzeAn: ziurtAgiri 

bAkoitzA beHin bAkArrik erAbili AHAl dA. inFormAzio 
geHiAgorAko, sAr zAitezke gure web guneAn.

europAko boluntArio zerbitzuAn (ebz) pArte 
HArtzen dut, gAzteek AtzerrirA joAteko etA 

irAbAzi Asmorik gAbeko erAkunde bAteAn 
boluntArio Aritzeko eb-eko progrAmA bAt dA. 

ekoenergiAk HerriAlde desberdinetAko 
ebz boluntArioAk  onArtzen ditu. 

norbAitek esAn zidAn zuengAndik jAsotAko elektrizitAteA 
guztiz berdeA den ezin delA jAkin. nolA dA Hori?

jAtorri deiturAk?

ederki, 
eskerrik 

Asko!

bide bAtez... zer esAn nAHi zenuen 
ekoenergiAko ‘boluntArioA’ zinelA esAn 

duzuneAn? orAin kuriositAteA dut.
Hori ere bAi? demontre! 

oH, etA klimA FondoAri buruzko 
gAlderA bAtzuk ere bAditut...
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soFiA! zure mezuA jAso 
dugu. berAz, Huts 

egin zenuen 
AlkAteArekin?

esAn genizun
 ergelkeriA zelA.

ezin izAn nion ezer ez
 irAkurtArAzi. uste dut beste 
zerbAit egiteko gArAiA delA.

eskAri bAti buruz 
Hitz egin zenuen.

Hippie 
gAltzAile 

Horiek 
bezAlA?

uste duzu iskAnbilA 
bAtzuk lAgunduko 

dutenik?

bAietz uste dut. Are gArrAntzitsuAgoA 
denA, jendeAri AukerA bAt bAdAgoelA 

jAkinArAzi nAHi diot.

bAi, bAinA gu Futbol tAlde bAt gArA. ez 
gAude munduA sAlbAtzeko. ikusten AHAl 

duzu Flower power HormAn idAtzitA?

inFormAzio orriAk 
egin AHAl ditugu. 

edo kArtelAk. 
HorietAko bAtzuk 
nire uniAn jArri 

AHAl ditut.

ez gAude FosiliAri loturik bizitzA osorAko. 
AHAl dugun jende guztiAri jAkinArAzi beHAr diogu. 
AgiAn gure energiAren zAti bAt beHintzAt berdeArA 

AldAtzeko AukerA izAn dezAkegu.

lAsAi. lAgunAk 
gArA, eztA? zergAtik 
ezin dugu AldAketA 

bAt lortzeko zerbAit 
bAterA egin?

ez dut denborArik 
zuen Hippie 
kAnpAinAn 

gAltzeko. zuen 
AFizioentzAko 
beste gelA bAt 
AlokA ezAzue. 

zer AxolA zAizu? ez gArA 
klubAren diruA erAbiltzen 
jArduerAk FinAntzAtzeko 

bAbesA gAltzeko 
ArriskuA dugu. 
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uste duzu 
posible denik...? nolA bestelA ordAindu AHAl 

genituzke Aire girotuA, 
zelAiAren mAntentzeA, 

uniFormeAk, oinetAkoAk ...?

AgiAn ez dugu HAinbeste 
diru beHAr. Aire girotuA 

nork erAbilitzen du Hemen? 
zergAtik uniForme berriAk 

beHAr ditugu urtAro 
bAkoitzeAn?

zergAtik ez?

ez gAude, klub gisA, HAiei 
oztopAtzen. ez dute 

euren bAbesA kenduko.

ez izAn inozoA, soFiA. 
zuetAriko geHienAk ergelkeri 
HorretAn bAzAudete, jAkingo 

dute. zergAtik jArrAituko dute 
guretzAt diruA gAstAtzen?

oH, benetAn? etA 
nork esAngo die?

mutilen tAldeA eskuAldeko 
txApelketArA joAteko iA prest dAgo. 

zuregAtik ez dugu Amore emAngo 
AukerA HonetAn.
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zuek ergelAk. zorte 
on. AukerA HonetAz 

dAmutuko zArete.

bAinA, HAlA ere, 
espero dugu 

mikelen beldurrAk 
egiA ez biHurtzeA.

etA FosiliAk 
bAbestzAile izAteAri 

uzten bAdio, beste bAt 
Aurkituko dugu. ez dugu 
HAinbeste dirurik beHAr. 

jokAtzen jArrAituko 
dugu.

entrenAmenduArekin 
HAsi AHAl gArA? 

lAsAi mikel jokAtuko dugu 
... entrenAmenduengAtik 
soilik ez dA irAbAzten, 

tAlde giroAgAtik ere bAdA.

bAinA
 txApelketA...

txApelketA
 irAbAzteA gure 

gAuzA dA, ez 
HAienA...

ikusiko dugu...
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diseinu HAu 
gustAtzen zAit 
pAnFletoArAko.

zure ustez 
“energiA berdeArA 

AldA zAitez!” 
Aski dA?

AgiAn zerbAit 
burutsuAgoA Aurki 
dezAkegu. HAu oso 

errAzA dA. sinpleA etA 
errAzA izAn 

beHAr du 
ulergArriA 
izAn dAdin. 

erosle 
berrientzAt 

emAteko dirA, 
gogorA ezAzu.

liburutegiAn egin 
dezAkegu gure 

eztAbAidA publikoA! 

HilAbete bAt dugu. denborA izAngo 
dugu Hori irAgArtzeko?

irAgArkiA nik egingo 
dut. zuk AurkezpenA 

idAtzi beHArko zenuke, 
soFiA.

nik... 
Hitz egin...

zu zArA egokienA HorretArAko, 
soFiA. guztioi konbentzitu 

gAituzu! ziur nAgo zure 
HitzAldiA ikusgArriA

 izAngo delA.
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jAunA, sinA ezAzu gure eskAerA 
zubiriAn HAize zentrAl 

bAt erAikitzeko.

energiA berdeArA AldAtzeAri 
buruzko e-mAilAk bidAltzen 

dituzten tAlde berekoAk 
izAn beHAr dute.

denok jAso ditugu. eguzki-izpiren 
proposAmenA irAkurri dut berriro. 
gogorAtzen nuenA bAino HobeA dA.

epA unAi, 
ez zArA 

irAkurtzen 
Ari?

eko-zentzugAbekeriA HAu? 
ez dAgo denborArik 

HorretArAko

egiA esAn, ez dA HAin 
txArrA. bere web guneAn 

begirAdA bAt botA 
beHAr duzu.

AzkeneAn rAstA etA 
sAndAliAkein bukAtuko 
duzu, ez bAzArA kontuz 

ibiltzen.
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zer gertAtzen dA 
HAizerik etA eguzkirik 

ez dAgoeneAn?
energiA berriztAgArrien 

beste iturri bAtzuk bAdAude, 
gAur egun HidroelektrikoA 
etA biomAsA dAude. energiA 

biltzeko teknologiA 
ere Hobetzen Ari dA.

turbinek mAiz 
HegAztiAk 

Hiltzen 
dituztelA 

irAkurri dut.

erAikinek etA trAFikoAk HegAzti 
geHiAgo Hiltzen dituzte, klimA 

AldAketA AipAtu gAbe. 

kokApenArekin ere zerikusiA 
bAdu. ekoenergiA etiketAk Hori 

kontuAn HArtzen du

ez Al dA energiA 
eolikoA oso 

gArestiA? gure 
FAkturA HAndiAgoA 
izAngo litzAteke?

ez dA egiA energiA 
berriztAgArriA 

gArestiAgoA 
denik. 

ikAtz zentrAlek erAgiten duten 
kutsAdurArengAtik zerbAit 

ordAinduko bAlute, energiA eolikoA 
merkeAgoA izAngo litzAteke. 

gAinerA, HAizeA beti izAngo dA libre 
etA ez dAkigu ikAtzAren prezioAk 

nolA eboluzionAtuko duen.

Hiriko 
HondAkinAk erre 
ditzAgun! Hori 
berriztAgArriA 

dA, eztA?

eguzki 
pAnelAk 
erosten 
bAditut

 niretzAko?

 ez 
guztiAk 
bAterA!

etA ekoenergiA Honi buruz? 
turbinAk erAiki AHAl dituzte 

guretzAko?

ekoenergiA energiA berdeA 
delA bermAtzen duen etiketA 

dA. eguzki-izpi turbinAk 
erAikiko dituenA dA.

ez zAude beHArtutA eguzki-izpi 
energiA erosteko: besterik
 gAbe AukerAtzeko AukerA 

izAteAri buruz dA.

bAi, zu Hor 
beHekoA. 

Hitz egin, 
mesedez.

zentrAl berde bAt 
erAikitzen bAdugu, 
Hiriko AireA HobeA 

izAngo dA?
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Zuzen zeunden. 

Neskahonetan begi bat mantendu 
behar dugu.

antrax

gAzteA izAn Arren, 
benetAn ondo Hitz 

egin duzu gAur!

eskerrik Asko 
jAunA. nAHiko 

urduri nengoelA 
Aitortu beHAr 

dut.

gAi Honi buruz irrAtiAn Hitz 
egin nAHi zenukelA uste duzu? 

progrAmA bAt dAukAgu, 
ostirAletAn...

bAi, zorAgArriA 
izAngo litzAteke!

erAkusmAHAi gAineAn jArriko 
ditut bAtzuk. ziur nAgo nire 

bezeroek irAkurriko dituztelA.

Nori:
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EKOenergiara 
aldatu

oH... bAi, bAi, 
berriro eztAbAidAtu 
AHAl dugu... bAinA...

negozio Horiek guztiAk kontrAtu 
berdeetArA AldAtzen! 

HiriArentzAt AukerA pAregAbeA 
dA etA gure FestArAko…

jendeAk 
bAdirudi Hori 

nAHi duelA.

bi HilAbeteetAn, 5.000 sinAdurA 
bAino geHiAgo bildu dituzte, 

zubiriA eguzki-izpirAko 
izAteA eskAtuz.

Ai ene... HerritArren 
borondAteA mAntendu 
nAHi dugulA kontuAn 

izAn beHAr dugu.

bilerA bAt egingo Al 
dugu zentrAleAn

 dAtorren AsteAn?
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NESKA HORI! 
denA 

beregAtik 
dA!

inork ez zuen 
ekoenergiAri buruz entzun 

Aurretik, etA eguzki-izpi 
ez zion inori AxolA. 

etA orAin, beregAtik…

dAgoeneko zenbAt 
kontrAtu gAldu ditugu?

AlkAteAk bizkArrA 
emAten Ari digulA 
ez AipAtzeArren!

... liderrArekin 
bukAtzen bAdugu, 

AgiAn mugimenduA 
AmAituko dA. poliki, 
bAinA AmAituko dA.

bAinA, nolA? bAdirudi ezAgunA 
delA. Futbol tAldeAk irAbAzi 
zuen, AlkAteArekin egon dA...

... bere AitA gure 
publizitAte kAnpAinAn

 Ari dA lAneAn. 
AmAk ez du lAnik….

benetAn? 
etA orAin 
AipAtzen 
didAzu?

50 bAt enpresA...
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bArkAtu 
minutu bAtez. 
Atseden bAt 

HAr dezAkegu.

...gure pertsonA 
klAbeA dA...

...bAi, bAinA...

AntrAx jAunA! 
zuregAtik zerbAit 

egin AHAl dut?

... Hori diru 
Asko dA. 

... ikus dezAgun zer 
egin AHAl dudAn... 

... leHenbAileHen, Hobe. 
demAgun eginA dAgoelA, 

AntrAx jAunA.

uste bAino errAzAgoA. 
rAkel, ordAinketA 

Hori bAimendu.

ondo gAstAtutAko 
diruA, AntrAx jAunA.

orAin, eztAbAidA 
telesAio bAteAn 
Agertu beHAr dut 

enpresA Honi kreditu 
zerbAit berriro 

emAteko.

ondo gAstAtuA 
ez bAdA, zuk 
Aurre egin 

beHArko duzu. 

etA itzuli lAnerA. 
Albiste onAk 

entzuteko 
irrikAz nAgo.
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AitA! gure tAldeAk irAbAzi 
du gAur! eskuAldeko 

txApelketArA joAteko 
prest gAude!

zorAgArriA dA, 
biHotzA...

nekAtutA 
zAude...

bAi. esAn nAHi 
nuenA ... lAnA 

gAldu dut.
gA… gAur? 

bAinA, 
nolA? 

zergAtik?

reestrukturAketA 
deitu dute... 

‘operAzioAk Arindu’ 
beHAr dituztelA.

Honek ez du zentzurik! 
beren onenetArikoA 

zArA... zergAtik egingo 
lukete...

HurA izAn zen.

ez, soFiA, 
berA ez dA HAin...

“gAur, AntrAx jAunA gurekin dA! 
AntrAx jAunA, zer uste duzu ekoenergiA

 kAnpAinA Honi buruz?”

“nik uste dut oso berestimAtuA dAgoelA. 
energiA ekoizteA gure espeziAlizAzioA dA, etA 

HAize turbinek bAlio bAlute, gu duelA Asko 
HAiekin lAn egiten egongo ginAkeen. 

zoritxArrez ingurumen AlArmismorAko 
desAstre Asko gAur egun.”
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“FosiliA gure Herri mAiteArAko AukerArik onenA 
dA. ikAtz gArbiA, erAginkorrA etA  FidAgArriA…”

HurA izAn zen, AitA. FosiliA 
ospeA gAltzen Ari dA, AlkAteAk 
gAiAri buruz eztAbAidAtzeko 
bere kontsultoreekin bilerA 

berri bAt egiteA onArtu zuen.

eguzki-izpi kontrAtuA lortzeAr dAgo, 
etA gAinerA, jendeAren onespenA Ari 
gArA irAbAzten. ikusi Al duzu zenbAt 
enpresA, dendA ekoenergiArA AldAtu 

diren AzkenAldiAn?

... etA zu, biHotzA, Hor 
sArtutA zAude. orAindik 

ezin dut sinetsi 
HorrengAtik lAnetik 

botA nindutenik. 

HAu izugArriA dA. orAin 
zer egingo dugu? 

kAnpAinA utzi beHAr 
duzue, zuek biok. 

ez du merezi.

AmA! gero etA zikinAgo 
jolAsten bAdute, Are

 gogorrAgo egingo dugu 
borrokA! gAiztoAk izAndA 
ere HAien AurkA borrokAtu 

beHAr dugu! 

Are geHiAgo, ez dut nire 
lAnA berreskurAtuko 

FosiliAren deiA izAn bAdA. 
beste bAt Aurkituko dut. 

zuk esAn bezAlA, 
onenetAriko bAt nAiz.

“bAinA nor dA soFiA HAu, 
gure Herriko energiA 

berdeAren mugimenduAren 
liderrA? zeintzuk dirA 

bere ArrAzoiAk?

gAi izAngo dA 
kAmeren AurreAn 

Hitzegiteko?”
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telesAiorAko 
gonbidAtu nAute!

teleFono dei bAt jAso 
nuen. telesAioA dAtorren 

AsteAn izAngo dA. 
ez nAgo prest!

soFiA, pentsA ezAzu AzterketA 
bAt delA. zAlAntzArik gAbe prest 

zAude. ekoenergiA etA energiA 
berdeAri buruz Hitz egiten ibili 

zArA AzkenAldi HonetAn 

bAi, bAinA HAu desberdinA 
dA! jende Asko ikusten du 
ikuskizun Hori etA Askok 

FosiliAren AldekoAk izAngo 
dirA. etA nAHAsten bAnAiz?

Adi egon, HAu 
guztiengAnA iristeko 

AukerArik onenA dA. 
ospetsuA zArA, soFiA!

...jAdAnik nire 
AitAren lAnA 
kostAtu du.

prestAtzen 
lAgunduko dizugu. 

idAtz ditzAgun 
Argumentu bAtzuk, 
AurkezleA izAngo 

nAiz.

soFiA, ez zArA gAzte 
sAmAr zentrAlAz 

kezkAtzeko?! 
zergAtik Ari zArA 

HAu egiten?
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gAzteA nAizenez, klimA 
AldAketArengAtik geHiAgo 

gAl dezAket. nire 
etorkizunArengAtik 

dA geHienA.

ez litzAteke 
zuzenAgoA izAngo 
zure ikAsketetAn 

zentrAtzeA?

ziurrenik dAtorren urteAn 
unibertsitAteAn HAsiko 

nAiz, bAinA energiA 
berdeAn etA ekoenergiAn 

benetAn sinesten dut.

HAu ez dA nire Helburu 
pertsonAlen ondotik jArri 

dezAkedAn zerbAit, edo 
unibertsitAteA bukAtu 

Arte AtzerAtzeko.

energiA irAunkorrArA AldAtzeA 
premiAzko urrAtsA dA plAnetA sAlbAtu 

nAHi bAdugu. zerbAit egin 
beHAr dugu orAin.

zure ustez, elektrizitAte 
berdeAk plAnetA

 sAlbAtuko du benetAn? ez 
Al dAude beste AukerArik?

gAinerA, gure bizimoduA 
AldAtu beHAr dugu... 

HArAgi gutxiAgo jAn etA 
oporrAk etxetik 
HurbilAgo egin 

esAterAko.

energiA berriztAgArriAk 
beHArrezkoAk dirA. berriztAgArrietArA 
AldAtu gAbe, ez dugu ArAzo klimAtikoA 

konponduko. jende geHiAgok jAkiteA 
beHAr dugu

energiA berdeA 
konponbideAren 

zAti bAt dA. 
erAginkortAsun 

energetikoA beHAr 
dugu bAitA ere. 
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soFiA, ekoenergiA sAltzen 
duten HornitzAileAk 

bultzAtzeA AukerAtu duzu.

energiA eolikoAren Alde tokiko 
ekintzA gisA HAsi ginen, bAinA 

zerbAit Are HAndiAgoA egin AHAl 
dugulA konturAtu ginen ekoenergiA  

mugimenduAren pArte izAnez.

zer esAn 
nAHi duzu? ekoenergiA HornitzAile bAtetik elektrizitAteA erosterAkoAn, 

zure diruAren zAti bAt klimA bAbesteko proiektuetArA doA.

Horrek esAn nAHi du, HAlAber, zerbAit 
onA egin dezAkezulA zure erosketArekin. 
bAinA, nolA FuntzionAtzen du prAktikAn?

erA bereAn, ekoenergiAren 
sAlmentAk instAlAzio 
berriztAgArri berriAk 

FinAntzAtzen lAgun dezAten 
gustAtuko litzAiguke.

beste elkArteAk FinAntzAtzen 
dituzte, jArduerA HorietAn 

esperientziA dutenAk.

berriki, gke oikos bAbestu
 dute tAnzAniAn eskolA bAti

 eguzki energiA emAteko 
proiektu bAt ezArtzeko.
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etorkizun irAunkorrAgo bAt 
posible dA, bAinA AHAlegin 

bAterAtu bAtengAndik etorri 
beHAr dA. HorregAtik, gure 

kAnpAinA inFormAzioAn
 oinArritzen dA. 

EgIN 
dEzAKEgU.

zure kAnpAinA bere 
HelbururA iristen Ari delA 

dirudi. Albisteek AlkAte etA 
AHolkulArien Arteko 

zenbAit bileren berri emAn 
dute. zubiriAkoAgAtik 

orAindik borrokAn Ari dirA.

inoiz FosiliAn lAn egiten 
duten jendeAri buruz pentsAtu 
duzu? zer gertAtuko zAie? bere 

lAnA gAlduko dute? 

energiA berriztAgArriAk 
lAnpostu berri Asko 

sortuko ditu. etA energiA 
berriztAgArriengAnAko 

AldAketA ez dA egun bAtetik 
besterA izAngo, 

lAngileAk prestAtzeko 
denborA egongo dA.

jendeAri AukerAtzeko 
AukerA emAn nAHi diogu, 

elektrizitAte irAunkorrAren 
Alde leHen urrAts bAt 

emAn nAHi dugu.

Helburu 
zorAgArriAk. 

egin 
dezAkezulA 
uste duzu?

nolA AukerAtu dezAkezu 
zure AukerAk ez bAdituzu 

ezAgutzen?

elektrizitAte berdeA 
orAindik ez dA 

estimAtzen, etA 
HAren Alde egin 

beHArrA dAgo.
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zubiriAn erAikitzeAr dAgoen 
energíA zentrAlAren 

proposAmenen ebAluAketAn.

zubiriAko energiA zentrAlAren 
lizitAzioAri buruzko 

eskAtzAileen proposAmenAk 
Aztertuz: FosiliAk etA 

eguzki-izpik, ikAtzA etA pArke 
eoliko bAt proposAtu dituzte

bozketA itxitA 
dAgo orAin. % 70eko portzentAiArekin, 

kontseilu Honek zubiriA 
kontrAtuA eguzki-izpiri 

eskAintzen dio.
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bi urte ondoren, 
etA oH, nolA AldAtu 

diren gAuzAk...

eguzki-izpiren turbinAk 
erAbAki ederrA izAn dirA 

HerriArentzAko. klimA 
AldAketAren Aldeko 

kontzientziA gero etA 
HAndiAgoA dA. 

FosiliA ez dA Herriko erAgin 
HAndienetAriko enpresA 

jAdA. ikusi Al dituzu 
eguzki-izpiren irAgArki 

Horiek? nire AitAren 
lAnA berriA dirA. 

ekoenergiA HAzi egin 
dA, geHiegi. orAin 45 
HornitzAile geHiAgo 

dituzte HAiekin. 

ni boluntArio bezAlA sArtu 
nintzen, beste gAzte Asko bezAlA. 

Hiru klimA proiektuAk FinAntzAtzen 
HAsi gArA bukAtutAko kontrAtuen 

irAbAziekin. 

etorkizun
 berdeAgo bAt ez 

dA inoiz HAin 
Hurbil izAn.
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zer egin dezaket?

Etxean

1. EKOenergiara aldatu. Hau ez da soilik 
zure argiaren kontratuaren aldaketa positiboa  
bermatzeko modurik onena, gainera, ekoizle 
eta politikariei energia % 100 berriztagarrietan  
sinesten duzula adierazteko seinale argi bat. 
 

Begirada bat eman www.ekoenergy.org > 
Nola erosi Ekoenergia?

2. Etxeko berogailu eta hozte sistementzat 
erabili iturri berriztagarriak ,besteak beste,  
biogasa edo energia elektriko berriztagarriarekin  
dabiltzaten berogailuak bezala.

3. Zure energi kontsumoa eta energy kostuak 
neurtu, eta horiek murrizten ahalegin du:
-etxearen eraginkortasunari begiratuz erosi edo 
alokatu baino lehen;
-zure etxea isolatuz; 
-bakarrik garbigailua guztiz beteta dagoenean  
arropak garbituz eta lehortuz; 
-ura alferrik ez gastatuz, eta batez ere ur beroa; 
-energi-efizienteagoak diren tresna elektrikoak 
erosiz eta erabiltzen ez direnean itzaliz; 
-sukaldean tapa erabiliz janariak eginez eta  
hozkailuan edo izozkailuan sartu baino lehen 
janariak hozten utziz.

Klima-aldaketa gizateriaren erronka handiena da. Hazten ari den berotegiefektuko gasen emisio eta 
espero diren emaitzei buruzko erreportajeak kezkagarriak baino gehiago dira. Albiste on bakarra 
klima aldaketa dramatiko hau nola saihesten den badakigula da. Teknikoki eta ekonomikoki planeta 
baten mugen barruan bizitzea posible da.

Zoritxarrez, arduradun gutxi batzuk besterik ez diotela arazoari garrantzia ematen. Epe  
laburreko erantzunak edo irtenbideak ematen dituzte. Zorionez, Nekane bezala gero eta jende 
gehiago dago: klimari buruzko asmo handiko nazioarteko hitzarmenei itxoin ordez, zerbait egiten 
duten pertsonak.

Banakako ekintzak ez dira ezertarako. Norabidea hau dela sinesten duen eta hazten ari den  
pertsona talde baten marka dira. Eta talde hori ez da oharkabean geldituko datozen urteetan  
hauteskundeak irabazi nahi duten politikoen aurrean. Ezta 2020 eta 2030 urte hamarkadetan  
produktuak saldu nahi duten enpresen artean. Ekintza horiek ere gure eguneroko bizitzarako 
garrantzia dute: klima gehiago errespetatuz diru asko aurreztu ahal duzu, baita zure osasuna 
hobetu ere.
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Errepidean

4. Autoa erabiltzen saihestu. Bizikleta eta ibiltzea alternatiba onak eta osasuntsuak dira  
askotan.Garraio publikorako aukerarik ez bada, saiatu kotxea partekatzen; dirua aurrezteko,  
gutxiago kutsatzeko eta lagun berriak egiteko modu bikaina da.

5. Oporrak atseginak izateko ez dira urrun pasatu behar. Hegazkina saihestu; aire trafikoa  
hasten ari den berotegi efektuko gasen isurketa iturri bat da.

zentzuarekin jan

6. Janariaren produkzioak eta garraioak berotegi efektuko gasen isurketa asko eragiten du. 
Zure karbono-aztarna murrizteko ondorengoa egin ahal duzu: 
-haragi eta esnekien kontsumoa murriztu; 
-erosi tokiko eta sasoiko janaria; 
-produktu organikoak erosi; 
-jaten duzuna baino gehiago ez erosten saiatu. Horretan hasteko, botatzen duzun janariaren  
zenbatekoaren jarraipena egin ahal duzu.

zure baloreak defendatzeko besteei 
lagundu

10. Klima aldaketa serio hartzen duten  
politikariei botua eman. Eta klima aldaketan, giza 
eskubideetan, familia plangintzan eta abar lan 
egiten duten erakundeei laguntza eman.

gehiago irakurri hemen…

http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_es.htm

Murriztu, berrerabili, birziklatu

7. Zure gauzak zaindu. Gauzei erabilera 
luzeagoa emanez, hondakin gutxiago sortzen 
dugu eta energia gutxiago erabili behar da gauza 
berriak ekoizteko;

8. Bigarren eskuko gauzak, kalitatezko 
produktuak eta alferrikako bilgarriak erabiltzen ez 
dituzten produktuak erosi.

9. Opari iraunkorrak eman. Milioika 
opari zabor poltsetzan bukatzen dute inolako  
erabilerarik inoiz eman gabe. Horren ordez, 
antzerkira joateko bono bat eskaini, masaje 
bat eskaini edo zure laguna baratza munizapal  
batentzako apunta ezazu.
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Ahalguztidun Fosiliak Zubirian ikatz zentral berri bat eraikitzeko planak ditu. Baina 
ez da lekuan interesaturik dagoen bakarra: Eguzki-izpik ordea parke eoliko bat eraiki 
nahi du. Eguzki-izpiren proposamenak ustekabeko laguntza jasoko du Sofi a eta bere 
lagunak energia berriztagarriak sustatzeko kanpaina hastean.

Sofi a laster konturatuko da arazo hau ez dela politikariena soilik. Merkatu librean, 
kontsumitzaileek zein konpainia lagundu eta zein elektrizitate erosi aukeratu dezakete. 
Hau guztiaz konturatzean, lehenbailehen “EKOenergiara aldatu” kanpaina hasiko du.

“Aukeratzeko aukera izateari buruz da. 
Zuek honetaz pentsatzea nahiko nuke.”


