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Gas naturalaren nahiz petrolioa-
ren agortzeak eta berotegi efektua
eragiten duten gasak murrizteko
gobernuek hartutako konpromi-
soek ezinbestekoa egiten dute
energia iturri berrien aldeko apus-
tua egitea. Horixe uste du, behin-
tzat, Jeremy Rifkin ekonomialari
eta energia gaietan adituak. Hala,
energia berriztagarrien alde egi-
ten du. «Energia berriztagarrietan
oinarritutako gizartea posible da,
horien bidez egingo zaio aurre
egungo energia krisiari», iritzi dio
Rifkinek. Hala, eta energia berriz-
tagarriek nahiz teknologia berriek
eraginda, Hirugarren Industria
Iraultza abiatuko litzateke, haren
ustez. «Halako iraultzak beti ema-
ten dira energia eta komunikazio
erregimen berriek bat egiten dute-
nean, eta hau da kasua», dio Rifki-
nen ustez.

Egunotan Naturaldia jardunal-
diak egin dira Tolosan (Gipuzko-
an), eta horietan hartu du parte
Rifkinek. Europako Batasuneko
energia aholkularia da, besteak
beste, Rifkin. Haren arabera, ener-
gia berriztagarriak dira Hiruga-
rren Industria Iraultzaren lehen
oinarria. Europako Batasunak
onartutakoaren arabera, hura osa-
tzen duten herrialdeetan kontsu-
mitzen den energiaren %20 berriz-
tagarria izango da 2020. urtean.
«Horiei esker, energia ez da elite
baten kontua izango, denen esku-
ra egongo baitira energia horiek
sortzen dituzten haizea, eguzkia,

olatuak, zabor organikoa...». Badi-
ra, horren aurrean, energia nukle-
arraren alde egin dutenak. «Ener-
gia mota horrek ez du etorkizunik.
Segurtasun aldetik arazo asko sor-
tzen ditu eta oso garestia da. 50
urte daramatzagu harekin lanean,
eta ez dakigu sortzen dituen hon-
dakin nuklearrak nola garraiatu
eta lurperatu».

Egun 439 zentral nuklear daude,
eta munduko energiaren %5a
ekoizten dute: «Zentral asko oso
zaharkituak daude, eta ez dut uste
guztiak ordezkatuko direnik. Gai-
nera, klima aldaketan ondorio
onuragarriak izateko energia nu-

klearraren ekoizpena %20ra iritsi
beharko litzateke, eta horretarako
pentsa zenbat zentral eraiki behar-
ko lirateken».

Energia berriztagarrien aldeko
apustu horretan, ezinbestekoa
ikusten du haiek jasotzeko azpie-
gitura bat izatea. Hala, energia pi-
latu eta sortzeko gai izango lirate-
keen eraikinak sortzea proposa-
tzen du. Dagoeneko munduan
eraiki dira halako hainbat azpiegi-
tura. Horren adibide jarri du Hues-
cako (Aragoi, Espainia) Walqa tek-
nologia-parkea. Parke horrek han
bertan sortzen du energia berriz-
tagarria, eta horren bidez sortzen

da parkeak dituen behar energeti-
koei aurre egiteko behar den elek-
trizitatea. «Edozein eraikin izan
daiteke, gainera, energia bildu eta
sortzeko gai: bulegoak, etxebizi-
tzak, merkataritza guneak... bal-
din eta horretarako prestatzen ba-
dira». Eraikin horiek izango dira
Rifkinen esanetan, iraultzaren bi-
garren oinarria.

Baina energia berriztagarrien
erabilera handitu eta haien kostua
txikitzeko beharrezkoa ikusten du
haiek metatzeko sistema garatzea,
egun energia berriztagarriaren ko-
puru handi bat alferrik galtzen
baita. «Hidrogenoa da horretarako
elementurik egokiena, energia be-
rriztagarria guztiak metatzeko gai
baita, eta sare elektrikorako horni-
dura nahiz garraio egonkorra eta
fidagarria eskaintzen du». Kon-
tuan izan behar da hidrogenoa
unibertsoko elementurik arinena
eta ugariena dela. Hidrogenoa li-
tzateke beraz Hirugarren Indus-
tria  Iraultzaren oinarria.

ENERGIA PARTEKATZEKO SAREA. Behin
energia horien metatzea ziurtatu-
ta, Interneten antzekoa litzateke-
en sare bat sortzea proposatzen
du, energia partekatzeko. «Infor-
mazioarekin egin bada, zergatik ez
elektrizitatearekin? Gaur egungo
energia fluxu zentralizatu eta hie-
rarkikoa zaharkitua dago». 

Europako Batasuna dagoeneko
energia plan berria prestatzen ari
da gaur egun sare hori sortu ahal
izateko. «Horretarako  sare elektri-
koak gero eta independenteagoa
izan behar du elektrizitatea sor-
tzen duten konpainietatik. Ahalik
eta gehien banandu behar da
haiengandik». Sare hori sortzean,
Europako Batasuneko kide den
herrialde bakoitzak aukera izango
du bere energia  sortu, eta soberan
duena beste herrialdeekin parte-
katzeko. Rifkinen ustez, oso ga-
rrantzitsua da Europako Batasu-
nak erabaki hori hartu izana, Hi-
rugarren Industria Iraultzaren
buruan jartzen baita. «Abantaila
komertzial handia izango du horri
esker».
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