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Aurreko dokumentuetan aipatu denez, Green Recovery Think Tankeko bigarren zikloaren
xedea da topagune bat sortzea, klima aldaketaz hausnartzeko suspertze berdearen ikuspegitik,
Gipuzkoan arlo horretan oraindik dauzkagun etorkizuneko erronkei heltzeko eta horien
inguruan hausnartzeko.

Hori dela eta, eztabaida talde horren lana bideratuko da bide orri bat egitera, hausnarketa eta
eztabaida bateratutik sortutako ekintza zehatzekin, Ingurumen Departamentuko politiketan
zuzenean eragingo dutenak, ekonomiaren deskarbonizazioa eta klima neutraltasuna lortzeko
2050erako. Hori lortzeko, orain eta etorkizunean batera lan egin beharko da, parte hartuz eta
adostasunez Gipuzkoako eragile, herritar eta sektore guztiekin.

Horretarako, eta lehen kontaktu gisa, azterketa eta mapa kontzeptuala egin ziren, Green
Dealen palanka politika nagusiekin lotuta klima Gipuzkoan martxan jarritako ekimen nagusiak
identifikatzeko, klima aldaketaren aurka borrokatzekoak.

Horien guztien artean, ikusi zen Gipuzkoan jorratu beharreko estrategia nagusiak zirela Farm
to Fork estrategiarekin, biodibertsitatearekin eta azpiegitura berdeekin, zero kutsadurarekin,
industria jasangarriarekin (nola lortu: zero defect/zero waste/zero impact factory) eta
energia garbiarekin lotutakoak.

Estrategia horiek, taldean hautatuak eta adostutakoak, bi hilean behin landuko dira, hemendik
eta 2023rako saioetan, bide orri hori lortzeko, lurraldeari aukera emango diona politika
egokiak txertatzeko, klima neutraltasuna eta ekonomia deskarbonizatzea lortzeko,
biodibertsitatearen eta azpiegitura berdeen inguruko estrategia abiapuntu gisa hartuz.

BIODIBERTSITATEA ETA AZPIEGITURA BERDEAK
Biodibertsitatearen Estrategia Green Dealen zutabeetako bat da, eta haren asmoa da Europako
biodibertsitaea suspertze bidean jartzea hemendik eta 2030era, pertsonen, klimaren eta
planetaren onbeharrez, gizarteak hainbat mehatxuri aurre egiteko duen erresilientzia bilatuz,
adibidez, klima aldaketaren eraginei, baso suteei edo elikaduraren segurtasunik ezari kontra

egiteko. Horrenbestez, besteak beste, estrategia horren inguruan hasi da hausnarketa Green
Recovery Think Tankean.

Aurre saioaren xede nagusia biodibertsitatearen inguruko estrategia nazionala ezagutzea izan
zen, eta hainbat galderari buruz eztabaidatzea:
Zergatik uste dugu garrantzitsua dela biodibertsitatea, eta nola laguntzen du klima
aldaketaren borrokan?
BEA eta MITECOri entzun ondoren, nola uste dugu dagoela Gipuzkoa arlo horretan? Zer
sentsazio duzue?

Galdera horiei eztabaida formatuan erantzun zitzaion, eta honako ekarpen hauek egin ziren.

Honako hauek ere eztabaidaren parte izan ziren, eta brainstorming formatuan jorratu ziren:

Nola indartu beharko genuke arlo hori Gipuzkoan? Proposamenak, ideiak, sinergiak, ekintzak
eta abar
Zer ekarpen egin dezaket nik, pertsona gisa eta prozesu horretan engaiatutako eragile
moduan?

Saioan parte hartu duten eragile guztien ekarpenak aztertu eta sintetizatu ondoren, erabaki da
ahalegina zentratzea saioan gehien aipatuenetako eta errepikatu den gai batean:
komunikazioa eta kontzientziazioa.

BIODIBERTSITATEAREN ETA AZPIEGITURA BERDEEN KOMUNIKAZIOARI,
KONTZIENTZIAZIOARI ETA SENTSIBILIZAZIOARI BURUZKO SAIOAREN LABURPENA,
EKARPENAK ETA ONDORIOAK
Green Recovery Think Tankaren 2022ko urtarrilaren 27ko saioan, eztabaidagai gakoetako bat
izan da nola hezi, prestatu eta sentsibilizatu natura eta biodibertsitatea kontserbatzeko
beharrari buruz, eta nola komunikatu eta helarazi Gipuzkoako azpiegitura berdea. Partaideek
honako galdera hauen inguruan hausnartu dute, talde dinamikan:

World Café talde dinamikak
●

Biodibertsitatea
○

Nahikoa al da gipuzkoarrek biodibertsitatearen kontserbazioaren inguruan
duten kontzientziazioa?

○

Eta ezagutza? Badakigu bereizten ondo kontserbatutako espazio bat eta gaizki
kontserbatutako bat?

○

Naturarekiko kontaktuak benetan sortzen al du biodibertsitatea
kontserbatzeko beharrari buruzko kontzientzia?

○

Zergatik kontserbatu? Arrazoi etikoak edo instrumentalak –zerbitzu
ekosistemikoak– gailendu behar dira biodibertsitatea kontserbatzearen
inguruko sentsibilizazioan?

○

Nola helarazi biodibertsitatea kontserbatzea (natura) beharrezkoa dela guk
geuk irauteko?

○

Zer gehiago egin dezakegu natura eta biodibertsitatea kontserbatzeko
beharraz sentsibilizatzeko?

●

GABS - Komunikazioa eta zabalkundea
○

Azpiegitura kontzeptua ez da komunikatzen erraza. Nola helaraz daiteke zer
den azpiegitura berde bat gaiaren inguruko ezagutza teknikorik gabeko
jendeari?

○

Zer eragile engaiatu behar dira Gipuzkoako Azpiegitura Berdeen Sarea
zedarritzen?

○

Nola helarazi Gipuzkoako Azpiegitura Berdeen Sarearen proposamena
herritarrei?

Jarraian azaltzen diren mapek jasotzen dituzte talde dinamikako partaideek
biodibertsitatearen eta komunikazio eta zabalkundearen inguruan emandako erantzunak.

