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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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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?

Ez dut zalantzarik.
Oraintxe esan dizudan
bezela orientatzaile
batzuek beste
proposamenean
interesa erakutsi
dute. Eguzki-izpiren
proposamenean.

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.

Zurekin nago horretan, Antrax jauna.
Baina ez dute denek horrela ikusten.
Hauteskundeak 18 hilabete baino
gutxiagora izanda, ezin dut hautesleen
artean nahigabea ordaindu.

Gainera, gure inbertsio
berriei esker, txikienetariko
eta eraginkortasun
gutxieneko zentral bat
hartu ahal izango dugu.
Hori planetarentzako
gauza ona da.

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.

Benetan uste duzu hau zure
hautesleen kezka dela? Zure
hautesleek elektrizitatea nahi
dute. Hori gure lehenengo kezka izan
beharko luke orain.
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50 jarduera eta
erakunde baino
gehiago babesten ari
gara hirian. Ez duzu
gauzak aldatzea nahi,
ezta?

Alkate anderea.
Zeren kezka duzu?
Gau txarra pasa al duzu?

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.

Ez, noski,
baina ...

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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Alkate anderea, gaurko
lana bukatu dut.
Ateratzea posible dut?

Bai, Sofia,
posible duzu. Uste
dut denak etxera
joan gaitezkeela.

Ikaragarrizko egun
bat izan da!

Alkate! Eztabaidatzeko gauza
garrantzitsuak ditugu! Mesedez,
alkate anderea!

Orain ez, oso
lanpetuta
nago.

Epa, Sofia! Zer da
hau guztia?

Epa! Badirudi ... Ez
dakit, zentralari
buruzko zerbait.
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“Fosilak ez,
berriztagarriak bai”

Politikariek! Sekula
entzuten dute!
Zatoz Miren, jarraitu
dezagun eskaerarekin.

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.

Ez dugu nahi
Fosiliak zentral berri
bat hemen eraikitzea.
Sinatu nahi duzu?

Ikatza ez bada,
zer?

Aukera asko
daude. Eguzkia,
haizea ... goazen
berriztagarrien
alde!

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.
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Fosilia nire iragarki
agentziako bezerorik
onena da, eta ondo
ordaintzen dute.

Eguzki-izpiri buruz
inoiz entzun al duzu?

Google-en bilatzen
ari naiz... Begiratu
hau…

Eguzki-izpi
ZURETZAT

INGURUGIROARENTZAT

ETORKIZUNARENTZAT

Haize, ur eta eguzki energia zure etxerako? Argibide gehiago ->
Gure ziurtatutako EKOenergia elektrizitateari buruz gehiago ikas ezazu ->

EKOenergia buruz
inoiz entzun
al duzu?
Ez. Begiratu beren web
gunean. Ah, hor dago ...
oh, 30 hizkuntzatan!

EKOenergia
Home

Guri buruz

Elektrizitatearen ekoetiketa
Ekoetiketa

Nola erosi Ekoenergia

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.

“Europear kontsumitzaile
gisa, askatasunez aukeratu
ahal duzu zure elektrizitate
hornitzaile eta nahiago
duzun elektrizitate-mota.”

Elektrizitate berdea eta klima aldaketari buruzko
argibide gehiago ->
Gure Klima Fondoari buruzko argibide gehiago ->

Ez nekien hainbeste
hornitzaile zeudenik.
Gu beti Fosiliarekin.
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... Beno, begiratu hemen.
“EKOenergia Ingurumen
Fondoa”. Zer izango ote da?

GIA INGURUMEN FONDOA
EKOenergia hidroelektriko
gisa saldutako MWh
bakoitzeko, 10 zentimo
gutxienez EKOenergia
Ingurumen Fondoara doaz.
Diru hori ibaia
lehengoratzeko proiektuak
finantzatzeko erabiltzen da.
Argibide gehiago ->

Zer gehiago ari dira
egiten EKOenergiko
mutil hauek?

Zentralentzako ingurumen
irizpideak ezartzen dituztela
dirudi. Irakurri hau.

Zergatik ez dugu gure
kontratua aldatzen? Gure
dirua zerbait erabilgarrirako
joango da.

Biomasa zentralentzako eraginkortasun
irizpideak dituzte, eta
biomasa-mota batzuk
kanpoan uzten dituzte
eta guzti, adibidez,
janari moduan erabili
daitekeena.

Klikatu “Nola erosi
EKOenergia” botoi
horretan, Sofia.
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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.

Zubiriakoa deritzozu?
Bai, zer nolako zentrala
eraikiko duten
erabakitzen ari
dira orain.

Guztiz. Entzun al duzue eraiki nahi
duten zentral berriari buruz?

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.

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.

Sofia…
Haizearekin ...
jajaja Hori
ez du inoiz
funtzionatuko ....

...Fosilia ez al da
gure babeslea?

Hori hippiak asmatutako
gezur bat da, kobazuloetan
bezala bizi zaitezen, Sofia.

Diru gehiago egingo balute, agian diru
gehiago izango genuke baita ere!
Zergatik…
edozein dela
ere.

Bai. Zergatik
galdetzen
duzu?

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?

Ezin izan nuen Antrax
jaunarekin izan zenuen
eztabaida ez entzutea.

Hau ez da zure
zeregina, Sofia.

... Ez
orain,
lanpetuta
nago.

Badakit, baina... benetan
espero dut hiria energia
berdearen alde joatea…

Zergatik?

Gure hiria asko egiten ari da jada, Sofia.
Birziklatzeko ontziak jarri ditugu duela
gutxi. Ezin ditugu munduko arazo
guztiak konpondu.

Ez baitago beti haizerik,
Sofia ... Eta gure hiriak
energia asko behar du ....

Hain zuzen ere
elektrizitate
berdea kausa noble
bat da, baina ...
ez da hain erraza.

Baina ez
bagara inoiz
berdea
erabiltzen
hasten...
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Gazteegia zara
ulertzeko.

Elektrizitate berdea
etorkizuna izan daiteke,
Sofia... baina gaur
egun ezin da.

Norbaitek esan zidan zuengandik jasotako elektrizitatea
guztiz berdea den ezin dela jakin. Nola da hori?

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.

Jatorri deiturak?

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.

Ederki,
eskerrik
asko!

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.

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.

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.

Hippie
galtzaile
horiek
bezala?

Ezin izan nion ezer ez
irakurtarazi. Uste dut beste
zerbait egiteko garaia dela.

Uste duzu iskanbila
batzuk lagunduko
dutenik?
Eskari bati buruz
hitz egin zenuen.

Ez gaude Fosiliari loturik bizitza osorako.
Ahal dugun jende guztiari jakinarazi behar diogu.
Agian gure energiaren zati bat behintzat berdeara
aldatzeko aukera izan dezakegu.

Baietz uste dut. Are garrantzitsuagoa
dena, jendeari aukera bat badagoela
jakinarazi nahi diot.

Informazio orriak
egin ahal ditugu.
Edo kartelak.
Horietako batzuk
nire unian jarri
ahal ditut.

Bai, baina gu futbol talde bat gara. Ez
gaude mundua salbatzeko. Ikusten ahal
duzu Flower Power horman idatzita?

Zer axola zaizu? Ez gara
klubaren dirua erabiltzen
jarduerak finantzatzeko

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.
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Babesa galtzeko
arriskua dugu.

Uste duzu
posible denik...?

Nola bestela ordaindu ahal
genituzke aire girotua,
zelaiaren mantentzea,
uniformeak, oinetakoak ...?

Ez gaude, klub gisa, haiei
oztopatzen. Ez dute
euren babesa kenduko.

Agian ez dugu hainbeste
diru behar. Aire girotua
nork erabilitzen du hemen?
Zergatik uniforme berriak
behar ditugu urtaro
bakoitzean?
Zergatik ez?

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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Entrenamenduarekin
hasi ahal gara?

Lasai Mikel jokatuko dugu
... Entrenamenduengatik
soilik ez da irabazten,
talde giroagatik ere bada.

Eta Fosiliak
babestzaile izateari
uzten badio, beste bat
aurkituko dugu. Ez dugu
hainbeste dirurik behar.
Jokatzen jarraituko
dugu.

Baina
txapelketa...
Txapelketa
irabaztea gure
gauza da, ez
haiena...

Baina, hala ere,
espero dugu
Mikelen beldurrak
egia ez bihurtzea.

Ikusiko dugu...

Zuek ergelak. Zorte
on. Aukera honetaz
damutuko zarete.
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Diseinu hau
gustatzen zait
panfletoarako.

Agian zerbait
burutsuagoa aurki
dezakegu. Hau oso
erraza da.

Sinplea eta
erraza izan
behar du
ulergarria
izan dadin.

Erosle
berrientzat
emateko dira,
gogora ezazu.

Zure ustez
“energia berdeara
alda zaitez!”
aski da?

Hilabete bat dugu. Denbora izango
dugu hori iragartzeko?

Liburutegian egin
dezakegu gure
eztabaida publikoa!

Zu zara egokiena horretarako,
Sofia. Guztioi konbentzitu
gaituzu! Ziur nago zure
hitzaldia ikusgarria
izango dela.

Iragarkia nik egingo
dut. Zuk aurkezpena
idatzi beharko zenuke,
Sofia.

Nik...
hitz egin...
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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.
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Azkenean rasta eta
sandaliakein bukatuko
duzu, ez bazara kontuz
ibiltzen.

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.

Eraikinek eta trafikoak hegazti
gehiago hiltzen dituzte, klima
aldaketa aipatu gabe.

Turbinek maiz
hegaztiak
hiltzen
dituztela
irakurri dut.

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.

Hiriko
hondakinak erre
ditzagun! Hori
berriztagarria
da, ezta?

Eguzki
panelak
erosten
baditut
niretzako?

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.

Ez
guztiak
batera!

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.

Eta EKOenergia honi buruz?
Turbinak eraiki ahal dituzte
guretzako?

Bai, zu hor
behekoa.
Hitz egin,
mesedez.

Zentral berde bat
eraikitzen badugu,
hiriko airea hobea
izango da?
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Gaztea izan arren,
benetan ondo hitz
egin duzu gaur!

Gai honi buruz irratian hitz
egin nahi zenukela uste duzu?
Programa bat daukagu,
ostiraletan...

Erakusmahai gainean jarriko
ditut batzuk. Ziur nago nire
bezeroek irakurriko dituztela.

Bai, zoragarria
izango litzateke!
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Eskerrik asko
jauna. Nahiko
urduri nengoela
aitortu behar
dut.

EKOenergiara
aldatu

Oh... bai, bai,
berriro eztabaidatu
ahal dugu... baina...

Negozio horiek guztiak kontratu
berdeetara aldatzen!
Hiriarentzat aukera paregabea
da eta gure festarako…

Ai ene... herritarren
borondatea mantendu
nahi dugula kontuan
izan behar dugu.

Jendeak
badirudi hori
nahi duela.

Bi hilabeteetan, 5.000 sinadura
baino gehiago bildu dituzte,
Zubiria Eguzki-izpirako
izatea eskatuz.

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?

... Liderrarekin
bukatzen badugu,
agian mugimendua
amaituko da. Poliki,
baina amaituko da.

50 bat enpresa...

Alkateak bizkarra
ematen ari digula
ez aipatzearren!

Baina, nola? Badirudi ezaguna
dela. Futbol taldeak irabazi
zuen, alkatearekin egon da...

Benetan?
Eta orain
aipatzen
didazu?
... Bere aita gure
publizitate kanpainan
ari da lanean.
Amak ez du lanik….
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Barkatu
minutu batez.
Atseden bat
har dezakegu.

Antrax jauna!
Zuregatik zerbait
egin ahal dut?
...Bai, baina...

...Gure pertsona
klabea da...

... 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 gastatua
ez bada, zuk
aurre egin
beharko duzu.

Ondo gastatutako
dirua, Antrax jauna.

Orain, eztabaida
telesaio batean
agertu behar dut
enpresa honi kreditu
zerbait berriro
emateko.

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.

Hura izan zen.

“Gaur, ANTRAX jauna gurekin da!
ANTRAX jauna, zer uste duzu EKOenergia
kanpaina honi buruz?”
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Ga… gaur?
Baina,
nola?
Zergatik?

Reestrukturaketa
deitu dute...
‘operazioak arindu’
behar dituztela.

Honek ez du zentzurik!
Beren onenetarikoa
zara... zergatik egingo
lukete...

“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.”

Ez, Sofia,
bera ez da hain...

“Fosilia gure herri maitearako aukerarik onena
da. Ikatz garbia, eraginkorra eta fidagarria…”

Eguzki-izpi kontratua lortzear dago,
eta gainera, jendearen onespena ari
gara irabazten. Ikusi al duzu zenbat
enpresa, denda EKOenergiara aldatu
diren azkenaldian?

Hura izan zen, aita. Fosilia
ospea galtzen ari da, alkateak
gaiari buruz eztabaidatzeko
bere kontsultoreekin bilera
berri bat egitea onartu zuen.

Hau izugarria da. Orain
zer egingo dugu?
Kanpaina utzi behar
duzue, zuek biok.
Ez du merezi.

“Baina nor da Sofia hau,
gure herriko energia
berdearen mugimenduaren
liderra? Zeintzuk dira
bere arrazoiak?

... Eta zu, bihotza, hor
sartuta zaude. Oraindik
ezin dut sinetsi
horrengatik lanetik
bota nindutenik.

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.

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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Ez litzateke
zuzenagoa izango
zure ikasketetan
zentratzea?

Ziurrenik datorren urtean
unibertsitatean hasiko
naiz, baina energia
berdean eta EKOenergian
benetan sinesten dut.

Gaztea naizenez, klima
aldaketarengatik gehiago
gal dezaket. Nire
etorkizunarengatik
da gehiena.

Hau ez da nire helburu
pertsonalen ondotik jarri
dezakedan zerbait, edo
unibertsitatea bukatu
arte atzeratzeko.

Zure ustez, elektrizitate
berdeak planeta
salbatuko du benetan? Ez
al daude beste aukerarik?

Energia iraunkorrara aldatzea
premiazko urratsa da planeta salbatu
nahi badugu. Zerbait egin
behar dugu orain.

Gainera, gure bizimodua
aldatu behar dugu...
Haragi gutxiago jan eta
oporrak etxetik
hurbilago egin
esaterako.

Energia berdea
konponbidearen
zati bat da.
Eraginkortasun
energetikoa behar
dugu baita ere.

Energia berriztagarriak
beharrezkoak dira. Berriztagarrietara
aldatu gabe, ez dugu arazo klimatikoa
konponduko. Jende gehiagok jakitea
behar dugu
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Sofia, EKOenergia saltzen
duten hornitzaileak
bultzatzea aukeratu duzu.

Zer esan
nahi duzu?

Energia eolikoaren alde tokiko
ekintza gisa hasi ginen, baina
zerbait are handiagoa egin ahal
dugula konturatu ginen EKOenergia
mugimenduaren parte izanez.

Era berean, EKOenergiaren
salmentak instalazio
berriztagarri berriak
finantzatzen lagun dezaten
gustatuko litzaiguke.

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?

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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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.

Egin
dezakeGU.

Nola aukeratu dezakezu
zure aukerak ez badituzu
ezagutzen?

Jendeari aukeratzeko
aukera eman nahi diogu,
elektrizitate iraunkorraren
alde lehen urrats bat
eman nahi dugu.

Helburu
zoragarriak.
Egin
dezakezula
uste duzu?

Etorkizun iraunkorrago bat
posible da, baina ahalegin
bateratu batengandik etorri
behar da. Horregatik, gure
kanpaina informazioan
oinarritzen da.

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.
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% 70eko portzentaiarekin,
kontseilu honek Zubiria
kontratua Eguzki-izpiri
eskaintzen dio.

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?
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.

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.
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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.

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.

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
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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 Sofia eta bere
lagunak energia berriztagarriak sustatzeko kanpaina hastean.
Sofia 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.”

