THINK TANK
BERRESKURATZE BERDEARI BURUZKO EZTABAIDA GUNEA
Lanerako 7. dokumentua
1. saioa, II. zikloa
2021eko urriak 14

Ekainaren 22ko saioaren ondorengo laneko 6. dokumentuan adierazten denez, Green
Recovery Think Tankaren bigarren ziklo honek helburu hauek ditu: klima-aldaketari
buruzko hausnarketarako topagune bat sortzea, berreskuratze berdearen ikuspegitik
abiatuta; Gipuzkoan oraindik arlo horretan geratzen diren etorkizuneko erronkei aurre
egitea; eta horien inguruan hausnarketa egitea.
Horretarako, deliberazio-taldeak lan hau egin beharko du: batera egindako
hausnarketatik eta deliberaziotik sortutako ekintza zehatzak jasoko dituen ibilbide
orri bat prestatzea, ekintza zuzena izango duena Ingurumeneko Departamentuaren
politiketan, 2050ean ekonomiaren deskarbonizazioa eta neutraltasun klimatikoa
lortzeko xedez; zeregin horrek oraingo eta etorkizuneko lana eskatzen du, betiere
Gipuzkoako eragile, herritar, industria eta sektore guztiekin modu partekatuan, partehartzailean eta adostuan.

GREEN DEAL EKIMENAREN 7 PALANKA POLITIKAK - Gipuzkoako egoeraren azterketa
eta mapa kontzeptuala
Bigarren ziklo honen lehen kontaktu gisa, lehen saioaren ardatz nagusiak hauek izan
ziren: bata, Green Dealen palanka politikak ezagutzea, eta, bestea, klima-aldaketaren
aurka borrokatzeko Gipuzkoan abian jarri diren ekimenak identifikatzea.

Helburua zen mapa bisual bat sortzea, ekimen horiek 7 palanka politiketan sailkatuta,
lurraldean gutxien lantzen ari diren Green Dealeko esparruak identifikatzeko.

Mapa hori parte-hartzaileei helarazi ondoren, hausnarketa indibiduala egiteko eskatu
zitzaien, Think Tankeko bigarren ziklo honetan lehentasuna izan behar duten gaiak
azaltzeko.

Haien ekarpenak jaso eta aztertu ondoren, 5 gairi erreparatu zaie, eta deliberazio
taldeak bilera hauetan jorratuko ditu:

● Farm to Fork
● Biodibertsitatea eta azpiegitura berdeak
● O Kutsadura
● Industria jasangarria, nola lortu: Zero Defect/Zero Waste/Zero Impact Factory
● Energia garbia

II. ZIKLOKO AGENDA
Palanka politika edo estrategia horietako bakoitza hiru ikuspegitatik landuko dira
saioetan. Ikuspegi europarra, Europan egiten ari den lana ezagutzea eta testuinguruan
jartzea ahalbidetuko diguna; estatu mailan iragarritako edo abian jarritako estrategien
ikuspegi nazionala; eta lurralde ikuspegia, hau da, Green Dealen palanka politika
horietako bakoitzaren aurrean Gipuzkoak duen egoeraren diagnostikoa.

Estrategia horiek, taldean hautatu eta adostutakoak, hemendik 2023ra bitartean bi
hilean behin egingo diren saioetan landuko dira, neutraltasun klimatikoa eta
ekonomiaren deskarbonizazioa lortzeko politika egokiak txertatzea lurraldeari
ahalbidetuko dion ibilbide-orria sortzeko helburuarekin, biodibertsitateari eta
azpiegitura berdeei buruzko estrategiarekin hasita.

BIODIBERTSITATEA ETA AZPIEGITURA BERDEAK
Biodibertsitatearen estrategiak, Green Dealen zutabeetako bat denak, Europako
biodibertsitatea berreskuratzeko bidean jarri nahi hemendik 2030era bitartean,
pertsonen, klimaren eta planetaren mesedetan; halaber, gizartearen erresilientzia
indartu nahi du etorkizuneko mehatxuen aurrean, hala nola klima-aldaketaren
eraginen, baso suteen edo elikadura-segurtasunik ezaren aurrean. 1
Aldi berean, azpiegitura berdeak sustatzeko lan egiten da, oro har, irtenbide naturalen
bidez onura ekologikoak, ekonomikoak eta sozialak aldi berean ekartzen dituen tresna
gisa definituta baitaude; gainera, gizakiak prozesu eta fluxu naturalekiko eta
biodibertsitatearekiko duen mendekotasuna nabarmentzen dute. Hori dela eta,
funtsezkoa da espazio babestuetatik kanpo funtzio anitzeko espazioak daudela
identifikatu eta bultzatzea, zerbitzu ekosistemikoak deiturikoak indartzeaz gain,
ekosistemen zatiketa murrizten eta/edo lurraldearen iragazkortasun ekologikoa

Europako Batzordearen biodibertsitateari buruzko 2030erako estrategiaren laburpen exekutiboaren
erreferentzia.

hobetzen lagunduko dutenak, eta, horrela, ingurumen-presioen aurreko erresilientzia
areagotuko dutenak.

Horrela, bigarren ziklo hau biodibertsitatearen eta azpiegitura berdeen estrategiarekin
hasiko da.2

BIODIBERTSITATEARI ETA AZPIEGITURA BERDEEI BURUZKO SAIOAREN LABURPENA,
EKARPENAK ETA ONDORIOAK
Green Recovery Think Tankaren 2021eko urriaren 14ko saioak balio izan du
deliberazio-taldearen bigarren zikloko agendako gaiei buruzko eztabaida hasteko.
Saioaren helburua izan da Gipuzkoako azpiegitura berdeen diagnostikoa egitea eta
Biodibertsitatearen Estrategia Nazionala aurkeztea, Think Tankeko hurrengo saioen

Gipuzkoako Azpiegitura Berdearen Sarea planifikatzeko Diagnostikotik ateratako erreferentzia, 2019ko
abendua. Arc Consultoría Ambiental y Athesis Lavola enpresak egina, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ingurumeneko Departamenturako.

ibilbide-orria zehaztu ahal izateko. Horrela, parte-hartzaileek lau galdera hauei
erantzun diete, bai talde dinamikan bai brainstormingean:
Talde dinamika
● Zergatik uste dugu garrantzitsua dela biodibertsitatea?
● Nola laguntzen du klima-aldaketaren aurka?
Brainstorming
● Nola uste dugu dagoela Gipuzkoa arlo horretan?
● Zer ekarpen egin dezaket prozesu honetan inplikatutako pertsona/eragile gisa?
Jarraian agertzen diren mapek parte-hartzaileek aurkeztutako galderei emandako
erantzunak jasotzen dituzte.

