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Sarrera
Hiriak berotegi-efektuko gasen isurketak ahalik eta azkarren murrizteko lasterketan murgilduta daude; eta horrez gain,
klima-aldaketaren eraginetara egokitu behar dute. Ez da lan makala, baina hau da hiriek eman behar duten lehen
pausoa: Parisko Akordioarekin bat datozen tokiko ekintza planak ezartzea, hots, industriaurreko aroarekin alderatuta
Lurraren batez besteko tenperatura igoera 2 ºC-tik behera mantentzea helburu duten planak bultzatzea. Europako
hirietan biztanleriaren % 74 inguru bizi da eta hiriak karbono isurien % 60-80aren erantzule dira.
Horrek guztiak suposatzen duen erronkaz gain, berarekin dakartzan aukerak ere aintzat hartu behar ditugu. Karbono
isurketak hiri-eremutan murriztuz gero, klima-aldaketa arintzen lagunduko dugu eta litekeena da kutsadura murrizten eta
baliabideen erabilera eraginkorra hobetzen laguntzea. Halaber, guztiontzat onuragarriak diren estrategiak, win-win
egokitze-estrategiak, sustatzea erraza da. Adibidez, aukera ezagunenen artean azpiegitura berde eta urdinak daude,
baita naturan oinarrituriko konponbideak ere. Neurri hauek, hiriak beroagoak diren udaretara eta hotzagoak diren
neguetara egoki daitezen laguntzen dute, eta era berean uholde-urak edo itsasertzeko gertaerak bezalako muturreko
gertaeren eraginak murrizten dituzte. Gainera, hiriko ingurumenaren kalitatea eta ongizatea hobetzen lagunduko duten
neurriak badira. Beraz, klima-aldaketaren aurkako plangintzak funtsezko lehentasuna izan beharko luke hirientzat, eta
garrantzitsua da klima-aldaketa arintze eta egokitze
prozesu horretan egon diren aurrerapenak egiaztatzea
eta neurtzea.
Sinopsia:
 Europar Batasuneko (EB) 28 estatu
kidetako 885 hiriren Klima-aldaketaren
aurkako Tokiko Ekintzarako Planak
(KTEP) aztertu ditugu.


Hirien % 66k, % 26k eta %17k arintze-,
egokitze-planak edo plan bateratuak
dauka, hurrenez hurren.



500.000 biztanletik gorako hirien % 80k
arintze- eta/edo egokitze-plana dau(z)ka.



Aniztasun handia dago EB-28aren
barruan, planak hedatuago daude Europa
erdialdean eta iparraldean.

 EBko oso herrialde gutxitan
derrigorrezkoak KTEPak.

dira

Gure ikerketa (Reckien et al., 2018) hiriek, egokitze-eta
arintze ekintzei dagokienez, izan dituzten aurrerapenen
inguruan gaur arte egin den lanik sakonena da. EBeko
28 estatu kidetako 885 hiriren Klima-aldaketaren
aurkako Tokiko Ekintza Planen (KTEP)
eskuragarritasuna eta edukiak aztertu ditugu. Ikerketak
Europa osoko 30 ikertzaile batu ditu eta Europako
Ingurumen Agentziaren (EEA) eta Europako naziomailako gobernu askoren babesa izan du. Twenteko
Unibertsitateko Diana Reckien buru duen ikertzailetalde hau 2010en sortu zen COST TU0902 Ekintzaren
bitartez, Europako Batzordeak eskaini zuen
finantzaketari esker. Gure lana aurretik egindako bi
ikerketetan oinarritua dago, Europako 200 hiriren klimaaldaketaren aurkako planen edukiak eta osagairik
esanguratsuenak aztertu zituztelarik. Aurkezten ari
garen 885 hiriko zerrendak, Europako hiriek klimaaldaketaren arintzeari eta egokitzeari dagokienez egun
duten egoeraren asmo handiko ikuspegi zabala
eskaintzen du.
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Berririk onena da EBeko hirien %66k arintze- edo egokitze-planen bat duela indarrean. Tokiko arintze planei
dagokionez, ondokoak dira onartutako plan gehien dituzten herrialdeak: Polonia %97, Alemania %81, Irlanda %80,
Finlandia %78 eta Suedia %77. Egokitzeari dagokionez, Finlandia da lehena, hirien %78k bere plana baitauka.

1. Irudia: Berezko tokiko planak EBn. Iturria: Reckien et al. (2018).

Derrigorrezkoak izan behar al lukete klima-aldaketaren aurkako tokiko ekintzarako planak? Ikusi ahal izan
dugunez, beren legedian KTEPak ezartzera behartzen duten herrialdeak gutxiengoa dira EBn. Nazio-mailako araudi bat
izateak, halere, eragin garrantzitsua dauka KTEPetan. Danimarkak, Frantziak, Eslovakiak eta Erresuma Batuak KTEPak
ezartzeko beharra ezarri dute euren legedietan eta plan horiek gauzatzeko gidaritza ere eskaintzen dute. Europako
beste herrialdeekin alderatuta, arintze-plan bat izateko aukera ia bikoitza dute aipatu herrialdeetako hiriek; eta egokitzeplan bat izateko aukera bost aldiz handiagoa da. Kopuru horiek ikusita, nazio-mailako araudia KTEPak garatzeko
pizgarri garrantzitsua dela esan genezake.
Europa osoan zehar, orokorrean, hiri handiak dira KTEPak indarrean dituztenak. 2. Irudiak berezko KTEPen hedatzea
agertzen du hirien tamainaren arabera; beren legedian KTEPa ezartzera behartzen duten herrialdeak soilik azaltzen
dira. Zer dira guretzako berezko KTEPak? Hiri-mailako agintaritza/administrazio batek garatuta, klima-aldaketari, arlo
ezberdinak kontutan hartuz, aurre egiten dioten horiek; horretaz gain, berezko planek ez dute nazioarteko sare edo
babeste-agentzia baten laguntzarik jaso eta dokumentu zehatz batean arautua egongo daude. Berezko arintze-plan edo
egokitze-planen bat duten hirien proportzioak biztanleriaren kopuruarekin bat egiten du gora.
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Zenbait datu ezkor ere aipatu beharra dago. EBeko hirien %33k (288 hiri), Atenas (Grezia), Salzburgo (Austria) eta
Mallorcako Palma (Espainia) bezalako hiriak, ez du inolako KTEPik. Ez dago berezko KTEP bat duen hiririk Bulgaria eta
Hungaria osoan. Hirien %16k (144 hiri) baino ez du arintze- eta egokitze-plan bateratua: Brusela (Belgika), Helsinki
(Finlandia), Bonn (Alemania), Londres (Erresuma Batua) edo Lyon (Frantzia), besteak beste. Hala ere, KTEP bateratua
duten hirien %87a Frantziako eta Erresuma Batuan daude; Erresuma Batua zerrenda burua da, plan bateratua duten 79
hiri baititu.

2. Irudia: Berezko KTPen hedatzea, hirien tamainaren (biztanleriaren) arabera. Iturria: Reckien et al. (2018).

Aitzindari diren hiriak
Herbehereetako eta Erresuma Batuko zenbait hirik klima-aldaketaren aurkako ekintzak erresilientzia eta iraunkortasuna
bezalako helburu handiagoak biltzen dituzten plangintza orokorretan txertatu dituzte; aipatutako hiriak berritzaileak dira
vaina ez dute klima-aldaketaren aurkako arintze- edo egokitze-plan berezirik sortu. Hori da, adibidez, Herbehereetan
Rotterdam eta Gouda hirien kasua. Garapen berdintsua antzeman dugu Erresuma Batuan ere: ingurumen arloko
arazoak garapen-plan orokorretan txertatuta daude eta, ondorioz, Esparru Estrategietan, Hiri-Antolamendu edo
Iraunkortasun Planen bitartez garatzen dira; Norwich, Swansea, Plymouth eta Doncaster, esaterako, horren adibide dira.
Lankidetzaren indarra
Espainiako (%60,6) eta Italiako (%76,3) hiri gehienek ez dute inolako KTEPik. Horien ordez, energia aurrezteko eta
klima-aldaketari aurre egiteko Alkateen Ituna bezalako nazioarteko sareen babesarekin garaturiko planak dituzte.
Egileen aurreko ikerketa batek kasu horiek sakontasunez aztertu zituen eta ondorioa hau izan zen: eskualde- edo naziomailako araudirik edo irizpiderik ez izatea faktore nagusia izan daiteke hiriek kanpoko babesa bila dezaten. Ondoren,
beren KTEPek nazioarteko sareen babesean garatu dituzten zenbait herrialde agertzen dira: Zipre, Danimarka,
Eslovenia, Letonia (hirien %100), Finlandia (%88,9), Belgika, (%81,8), Irlanda, (%80), Suedia (%76,9), Estonia (%66,7),
Portugal (%64) eta Errumania (%64,9).
Lankidetzak onura asko dakartza hirientzat eta desegokia litzateke hori gutxiestea. Gehiegi dago arriskuan munduko
hiriek klima-aldaketaren aurkako borroka modu bakartian aurrera eramateko; eta EBren kasuan gauza bera gertatzen
da. Ikusi ahal izan dugunez, klima-aldaketaren aurkako nazioarteko sareek zeregin garrantzitsua jokatzen dute
herrialdeek eta hiriek KTEPak garatu eta ezartzeko. Aztertutako 885 hirien artean, 333 hirik Energia aurrezteko eta
Klima-aldaketari aurre egiteko Alkateen Ituna (Covenant of Mayors) sinatu dute. EBeko Alkateen Itunak, guztira, NBEren
Compact of Mayors baino bost aldiz sinatzaile gehiago ditu. Ez dago Mayors Adapt ekimenaren barruan hiri asko dituen
herrialderik.
Gure ikerketak frogatu duenez, hiriek serioski hartu dute klima-aldaketaren mehatxua eta EBeko herrialdeek isurketak
murrizteko eta beren hiriak klima-aldaketara egokitzeko pauso garrantzitsuak eman dituzte ; halere, nabaria da asko
dagoela egiteko oraindik. Hiriek ez badute klima-aldaketaren aurkako plangintzarik edo ekintzarik garaiz abiarazten,
egoera ahulago baten egongo dira, bai epe motzera zein epe luzera. Estatu-mailako gobernuek lidergo-eginkizuna izan
behar dute horretan guztian, lege-oinarriak eta gidaritza eskainiz. Gure emaitzen arabera, eginkizun hori onuragarriena
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eta eraginkorrena da bi arloetan: lehenengoa, nazio-mailako koherentzia bermatzeko, eta bigarrena, beren hiriak klimaaldaketak dakartzan mehatxuen eta aukeren aurrean prest egoteko. Ikerketa osoa deskargatzeko, sakatu HEMEN.
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