Zer kalte ekologiko eragingo
ditu?
1. AHT ondorio oso larriak izango
lituzke zeinbait herritan
Proiektu hau gauzatzekotan, AHTek zeharkatzen dituen
eskualdeetan proiektua landa artifizial bat ezarriko du
lurraldean, indar barrutiak banatuko dituena, eta arana
bereizi, harik eta zakartegi bihurtzen diren arte,
tuneletatik ateratakoaz betetzen dituztenean. Herri asko
itota geratuko dira errepide eta AHT egitura handien
artean, bi horien eragin kaltegarria metatu egingo dira
eta haien bizi kalitatea dezentean jaitsiko da.

Inpaktu larria lurraldean
Jabetu egin behar dugu AHTren inpaktu ekologikoa izugarrizkoa
izango litzatekeela, eta ondorio konponezinak ekarriko lituzkeela.
Azpimarra daiteke abiadura handiko azpiegiturek ezaugarri oso
zorrotzak eskatzen dituztela eta ezin direla inolaz ere egokitu
Euskal Herriko barnealdeko orografia malkartsura, eta horren
ondorioz tamaina oso handiko obrak proiektatu behar dira, inpaktu
ekologiko handiak eta eraikuntza kostu itzela dakartzatenak. Lurbetetze, lubaki, tunel, biaduktu eta ezponda ikaragarriak egin
beharko lirateke, natur ingurumenari eraso sakona egiten
dizkiotenak.
Obraren tamainaren ideia bat egiteko, “Euskal Y”-n aurreikusten
diren lur mugimenduak EAEren azken hogei urteetan eraikitako
azpiegitura berriek mugitu duten lurraren erdia izango lirateke.

Azpiegiturak nekaza-lurretan eragingo
dituen inpaktuak
AHT lur asko kontsumitzen duen azpiegitura da, eta
nekazaritza da kaltetuena. Berriro ere, baserritar batzuek
etxebizitza eta bizimodua galduko dute, beste batzuek lurrak
galduko dituzte, edo lursailak bereizi egingo dizkiete. Euskal
“Y”-ren ibilbideak bakarrik nekazaritza lur eta baso eremuetan
egiten ditu 54,3km, eta Eusko Jaurlaritzaren arabera horrek
nekazal baso lurreko 440 hektarearen suntsipena ekarriko du.
331 nekazal ustiapenek guztira jasango lukete ibilbidearen
eragina.
Kasu askotan AHT langa fisiko, ikusizko eta psikologikoa ere
izango da bertan bizi direnentzan, eta eragin kaltegarriak
izango du paisaiak.

Lurpeko eta lurgaineko hidrologiari
eragindako kalteak
Mendien barrunbeek biltzen dituzten akuifero eta ur emari askori
kalte egingo lieke proiektuak. Baina, ingurune askoren ezagupen
hidrogeologikoak hain eskazak eta mugatuak izanik, ebatzi
gabeko hainbat arazo daude AHTak lurpeko urei eragin diezaieken
kalte tamaina zehatz mehatz aztertzea galarazten dutenak.
Lurgaineko hidrologiari eragindako parteei dagozkiela, ibai eta
erreketan gai kutsakorren isurketek eragiten ditzaketeen kaltez
eta AHTaren ibilbideak 103 kasutan errekak lubeten bidez
zeharkatzen dituela ohartarazten du “Y”-aren Ingurugiro
Inpaktuaren Deklarazioa.

AHTren
zarataren
eta
sistema
energetikoaren eragina osasunean
Inpaktu akustikoa
Zaratari dagokionez, “Euskal Y”-ren informazio txostena ohartarazten du
gogortzat jo behar dela inpaktu akustikoa ibilbide akustikoan zehar, eta
bertan kalkulatzen da “Trenbidearen alboetan, 230m-ko korridore
batean 94-79dezibelio arteko mailak irits ditezkeela “, eta hartara maila
onargarriak, “70db egunez eta gauez 10db gutxiago” inguruan
kalkulatzen dituenak, gainditu.
Inpaktu elektromagnetikoak
Bestalde, ez da hitz egiten abiadura handiko lineek sortutako alor
elektromagnetikoek osasunean duten eraginaz. AHTren potentzia
garaileek eskatzen dituzten energia elektriko kopuru oso handiak ornitu
ahal izateko. Zenbait teknologiak, hala nola goi tentsioko elektrizitate
garraiorako kableek, baita abiadura handiko lineek ere, sortutako alor
elektromagnetikoen eragina ikerketa askoren gai izan da, segurtasuna
dagoelako ez dela osasunarentzat kaltegabea.
Ondorioen artean daude minbiziak eta leuzemiak, eta sistema
inmunologikoak eta hormona eta proteina ekoizpena aldatzea.

Abiadura Handia kutsagarria da
Abiadura Handiak energia kopuru handiak kontsumitzen ditu eta
kutsadura kostu itzelak sortzen ditu, zentral termiko eta
nuklearretan egindako energia ekoizpenetik eratorriak.
Beraz, egin diren azterketen arabera, AHTren energia
kontsumoa bidaiari/km auto batena bezalakoa da, eta distantzia
luzeetan hegazkin batena bezalakoa.Ondorioz, ohartarazten da
AHT justifikazioa izan litekeela etorkizunean zentral termiko
proiektuak gauzatzeko, eta horrek kutsadura areagotzea ekarriko
luke.
2004 urtean osasunarentzat kaltegarriak ematen diren aireko
partikulen eguneko batazbesteko maila 35 aldiz baino
gehiagotan gainditu dituzten udalerriak ugariak dira.
Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak, karbono dioxidoaren igorpen
zifrea harrigarriro apalak ematen ditu.
Inpaktu horiek, hortaz, ez dira ikusten, baina herritarrek
zuzenean sumatuko dituztenek adina garrantzi dute.

2. AHTaren
ereduan

inpaktua

gizarte

AHTak lurralde eredu metropolizatua
sendotzen du
AHT eta garraio azpiegitura handiak faktore erabakigarriak dira
lurralde ereduaren, eta, beraz, gizarte ereduaren garapenean.
Lurralde desoreka larriak
Bereziki larria da Abiadura Handiko trena ezartzeak dakarren Euskal
Herriaren barnealdeko lurralde ereduaren haustura. Izan ere, AHTk
hiriburuen arteko lotura azkarra bakarrik aurreikusten du, eta horren
mendean geratzen da itzelezko ingurumen inpaktua eta euskarri
fisiko hutsa izango diren herri eta eskualdeen arteko trenbidezko
inkomunikazioa.
Euskal lurralde populatuenean hiria zabaltzeko prozesu handia
gertatzen ari da.
Adibidez, Bizkaian eta Araban populazioren %80 hiriburuko
eskualdean bizi da eta Nafarroa garaian eta Lapurdin %50 baino
handiagoa.

AHTak lurraldearen ikuspegi berri
inposatzen du: “euskal megahiria”

bat

Horren haritik, AHTk areagotu egingo du kontzentrazioa
eta aglomerazioa gune makrourbano handietan, eta
horrek hiri sistemaren eboluziora eramango du,
metropoliek gero eta gehiago menderatutako sistemara.
Egia esan, Euskal Herria metropolizatzeko joerak ez
dira beste ezein planteamendutan AHTren proiektuan
bezain nabarmen agertzen. Kasu guztietan hazkunde
erraldoi eta neurriz kanpokoa izaten da helburua, eta
kosta ahala kostako urbanizatzea sustatzen du, mugarik
gabeko hazkundea izango delakoan.

AHTak egungo garraio sistemaren ezin
iraunezkotasuna areagotzen du
AHTren proiektuak kostu ekonomiko, sozial eta ingurumen alorreko
handia ekarriko dio euskal gizarteari, eta ez dago zilegitasun izpirik
ere hori zuritzeko garraio arazoak konpontzearen ikuspegitik.
Eraikuntza eta ustiapen kostuak proportzioz kanpokoak dira, eta
gero eta baliabide ekonomiko gehiago zurrupatzen dituzte, beste
jarduera sektore batzuek edo are beste gizarte premia batzuek ere
landeriaz eskatzen dituztenak.

AHT herri honetan inoiz proiektatu den
azpiegitura handiena eta garestiena da
AHTk diru publiko gastu itzelezkoa dakar, Hego Euskal Herrian
9000 milioi euro ingurukoa, gizarte, ekonomia edo kultura
esparruko beste lehentasun urgente eta atzeraezinen kaltetan.
Proiektuen exekuzio kostu erreala aurrekontuetan kalkulatutakoa
baino %20 gehiago izaten da eskuarki, eta kontuan hartu behar dira
petrolioaren eta altzairuaren prezio igoerak.

AHTk ustiapen komertzial defizitarioa izango luke
Prezioak jasoak izan arren, garrantzitsua da azpimarratzea AHTk ustiapen
komertzial defizitarioa izango lukeela. Alegia, ez bakarrik ez dela
eraikuntza kostu itzelak amortizatzeko gai izango, baizik eta zerbitzuaren
ustiapen kostuak ere ez lituzkeela estaliko, eta horrenbestez
funtzionamendurako etengabeko finantzaketa publikoa beharko luke.
Horrek frogatzen du “Euskal Y”ren neurriz kanpoko inbertsioek ez dutela
inolako zentzurik Euskal esparruko ikuspegitik.

AHTren eragina termino sozio-kulturaletan
Eusko Jaurlaritzaren argudio behin eta berriz errepikatuak hauxe dio
gutxigorabehera: “ Gustatu ez gustatu, igarobide gunea gara.” logika
horren barruan, Euskal Herriak utzi egiten dio erabat esparru autonomoa
izateari, eta bere etorkizuna gero eta gehiago hipotekatu beharko duen
neurrian kapitalismoaren mundu alorrera hedatzen da.

Euskal Herritik Euskal Hirira
Ezin daiteke esan metropolien eraikuntzak gizatasunaren hobekuntza
bilatzen duenik: bizi kalitatea kaxkartu egiten da, metropoli modernoek
sortzen duten giza harreman galeraren ondorioz.

3. AHT proiektu inposatua da eta
itzulpen politiko nabarmenak ditu
Urteak joan, urteak etorrik, Eusko Jaurlaritzak herriari informazio gehien
kendu dion eta itzalean gehien egindako proiektua da AHTrena.
Proiektua garatu da presio politiko etengabeen bidez eta Espainiar
Gobernuaren eta Erkidegoetakoen arteko tentsioen artean, eta
bitartean garraio sailaren usteko “informatiboak” agerian geratu dira
publizitate kanpaina nabarmen moduan. Argi eta garbi geratzen da
AHTaren inguruko erabakiak ez direla egitate neutral bat baizik eta
gobernuan dauden alderdien interes politikoek erabakitzen dituztela.
Obrak hastearekin batera, bai Espainiar estatuak bai Eusko
Jaurlaritzak, indar erakustaldiaren eta inposaketaren alde egten dute
berriro ere.

UROLAKO TRENA,
ONURA ALA KALTEA?

Gipuzkoan egin zen azkenengo trena izan zen, eta itxi zen azkena
ere bai. Gipuzkoan izan ditugun gainontzeko trenak ez bezala,
Urolako trena ekimen publikoari esker sortu zen.

BAINA BENETAN
BEHAR AL DUGU?

Egitasmo eta proiektu berrien arabera, Urolako trena merkantziak
garraiatzeko erabiliko litzateke. Horretarako, tren berriak egin beharko
ziren, arlo honetan espezializaturik daudenak. Zer probetxu aterako
genioke guk, herritarrok, gu garraiatzeko balio ez duen tren bati?

Trena egin zen garaian, 20 zubi eta 29 tunel egin behar
izan ziren 36 kilometro besterik ez zuen trenbidean,
bailararen ezaugarriak direla eta.
Berriro ere martxan jarriz gero, azpiegitura horiek
guztiak berregin eta konpondu beharko lirateke.
Horrek gastu ekonomiko handiaz gain, kalte
ekologikoak ere ekarriko lituzke.
Hori nahi al dugu gure herriarentzat?

Ibaiak kutsatuko lirateke, lanengatik sortutako hondakin
asko bertara isuriko baitziren.
Hau gertatuz gero, gure ibaian bizi diren izakin bizidunak
(hala nola arrainak edo ahateak) hilko lirateke, gure
bailaran espezie horiek agortzeraino.

Horrez
gain,
lehen
trenbideak zirenak, gaur
egun oinezkoen bideak
dira.

Trena
berriro
ere
martxan jarriko balitz,
bide hori erabiltzen
duten milaka eta milaka
pertsona geratuko dira
euren eguneroko biderik
gabe, eta inguru hauetan
ez dago hainbeste jende
mugitzen den biderik.

Zuzena al da jendea
maite duen bide hori
gabe geratzea?

Aipatu behar da, trenak ateratzen duen soinua ez dela batere erosoa, eta
tren geltoki horien ondoan etxebizitzak daudela. Parametro batzuek
gaindituz gero, benetan kaltegarria izango litzateke osasunerako.

Trenbideak ez zuen diru-sarrera oparorik eman
inoiz eta urteroko balantze ekonomikoa
egiterakoan galerak izanten ziren nagusi.

Zerk ziurtatzen digu orain hau ez dela gertatuko?
Horrelako egoerek mesede egingo al diote krisi
ekonomikoaren garapenari?

Kasualitatez,
trenak
pertsonentzako garraiobide
bezala ezarriko balitz, gaur
egun
autobusak
egiten
dituen ibilbide berdinak
egingo lituzke.

Zertarako behar dugu linea
berbera korritzen duen beste
garraiobide bat, geltoki gutxiago
izanik?

Ondorio hauek ikusita, benetan
trena nahi al dugu?

