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ZER ESAN NAHI DU BERRERABILTZEA? 
NOLA LAGUNTZEN DU BERRERABILTZEAK ALDAKETA KLIMATIKOAREN AURKAKO 
BORROKAN?

Berrerabiltzea objektu bati erabilera berriz 
ematea da, diseinatu zenerako helburu berdin 
edo antzeko batekin. Hau gertatzen da objektuaren 
jabeak objektu hori alde batera utzi nahi duenean 
eta beste pertsona batentzat objektu hori 
interesgarria denean edo antza denez objektuaren 
erabilgarritasuna amaitu denean eta bere jabeak 
beste funtzionalitate bat aurkitzen duenean.

Berrerabiltzeak produktu baten bizitza luzatzea 
suposatzen du, eta hau hondakinean bihurtzea 
ekiditearen berdina da. Horrez gain, denbora 
baino lehen berri bat erostearen beharra ekiditea 
suposatzen du.

Bai hondakinen kudeaketak bai objektuen 
ekoizpenak ingurumenaren eragin bateratu asko 
dituzte, hauen artean berotegi-efektuko gasen 
isurpena, bereziki CO2 gasa. Honekin adierazi nahi 
da, ekintza hauek karbono aztarna garrantzitsu 
bat dutela eta ondorioz, berotegi-efektua sortzen 
laguntzen dutela, edo beste modu batean esanda, 
aldaketa klimatikoaren zergatia den Lurraren 
berotzeari laguntzen diote.

Aldaketa klimatikoa guk aurre egin behar diogun 
ingurumenaren erronkarik nagusiena da, gizarte 
ongizatearengan eta osasunarengan zuzenean 
eragiten duelako, baita ekonomiarengan ere. 
Lurraldeetako mugetatik haratago doan arazo 
global bat da eta beraz, erantzun eta konpromiso 
global bat eskatzen du.

Hiri hondakinek sortzen duten ingurumenarenganako 
eragina ongi ezaguna da, baita hondakin hauen 
hazkunde geldiezina ere. Zabor gehiegi ekoizten da, 
eta hala ere, zati bat berrerabili ahal izango litzateke, 
guztion ardura den ekintza bat.

Gogora ezazu … 
HONDAKIN ONENA, EKOIZTEN 
EZ DEN HORI DA.

NIK
BERRERABILI
ETA ZUK?

Ekidin ditzakezun 
isurpenak kalkulatu!

aldaketa 
klimatikoaren aurka…



2010 urtean Espainian 24 MILIOI TONA 
inguru hondakin sortu ziren. 
Espainian urteko eta biztanleko 535 KG. 
hondakin baino gehiago sortzen dira. 
Honek, eguneko ia 1,5 KILO suposatzen du 
biztanleko.

Iturria: MAGRAMA

BerreraBiliz 

produktuaren 

Bizitza 

luzatzen duz
u, HONDAKINEAN  

BIHUR DADIN 
EKIDINEZ,

BERRI BATEN 
fABRIKAZIOAN 
LEHENGAIEN 

ATERATZEA EKIDINEZ
LURRAREN  
BEROTZEA  
EKIDINEZBERAZ, ALDAKETA 

KLIMATIKOAREN 
OKERRAGOTZEA EKIDINEZ.

CO2 ISURpEN 
HANDIAGOAK EKIDINEZ

Ba al zenekien …

Gizadia egun, ekosistemek sor dezaketen 
baino abiadura handiago batean 
kontsumitzen ari da baliabide naturalak, 
atmosferara naturak xurgatu ahal duen 
CO2 baino gehiago askatzeaz gain. 
Kontsumo erritmo hau asetzen jarraitu 
ahal izateko Lurra planeta bezalako hiru 
beharko lirateke.

pentsatzeko …

Espainian hondakinen kudeaketak BEGen 
(Berotegi-efektuko gasak) isurpen totalen %4,2 

suposatzen du. 
Iturria: Aldaketa klimatikoaren Espainiar Bulegoa. 2012
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Hondakinen inguruan europar eta estatuko politikak, berrerabilpena 

hondakinen kudeaketa horretako hierarkian lehentasunezko 

bigarren urratsa bezala definitzen du, murrizketaren ondoren, biak 

hondakinen sorreran prebentziorako tresna ezinbestekoak izanik eta 

baliabide naturalak ateratzean eta BEGen (Berotegi-efektuko gasak) 

isurpenean modu garrantzitsu batean aurrezkiaren alde eginez.



Gure planeta epel mantentzen duen gasen geruza hori gero eta 
lodi edo itxiago bihurtzen ari da. Hau gertatzen da gure erregai 
fosilak erretzen ditugunean eta gure zuhaitzak mozten ditugunean, 
atmosferara eguzkiaren beroa harrapatzen duten berotegi-
efektuko gasak gehitzen ditugulako, Lurraren tenperatura 
altuagoa eginez. Behin askatu denean, CO2a atmosferan iraun 
dezake 200 urte arte, gure planeta berotuz. Honen emaitza klima 
aurresanezinagoa bihurtzen da (bero boladak, lehorteak, 
uholdeak …) eta gure planetaren bizitzan aldaketa handiak 
sorrarazten ditu (goseteak, desertifikazioa …). Inork ez du 
ezagutzen epe luzera izango ditugun ondorioak.

Horrez gain, aldaketa klimatikoaren eragina gehiago jasaten 
dugun eskualdean bizi gara. Azken mende honetan Europa 
batez beste gradu 1 C berotu da, eta Espainia 1,5 gradu 
C berotu da, eskala globalean handitu zenaren bikoitza. 
Hamarkada bakoitzean 0,4tik 0,7rako erritmo batean egiten 
jarraitzea espero da. 

Kiotoko Protokoloak, 2005 urtean indarrean sartu zena, 
Espainia bezalako industrializazio maila handia duten 
herrialdeetako berotegi-efektuko gasen emisioen inguruan 
mugak ezartzen ditu. Guztien artean, 2008 eta 2012 urteen 
artean gasen isurpena %5,2 murrizteko konpromisoa hartu 
zuten, 1990 urteko datuak kontutan hartuta. 

Iturria: Amigos de la Tierra. 

Baina helburu hau lortzeko oso urrun gaude. 2011 urteko 
datuen arabera, urte oinarriari dagokionez gure isurpenen 
gehikuntza %21 izan da.

Iturria: Aldaketa klimatikoaren Bulego katalana. 

Hau ez betetzeak herritar guztioi garesti ateratzen zaigu, 
Gobernuak (garraioa, eraikuntza eta nekazaritza bezalako 
zehaztu gabeko alderdietan sortutako isurpenen arduraduna) 
isurpenen eskubideen erosketarako baliabideak zuzendu behar 
dituelako merkatu desberdinetan.

ZEIN DIRA ALDAKETA KLIMATIKOAREN ERAGINAK?

“Gobernuak dagoeneko 420 milioi euro bideratu ditu 

isurpenen eskubideak erosi eta atmosferara isuritako CO
2 

gehiegia konpentsatzeko.”

Iturria: La Vanguardia. 2013/ 07/4



Has zaitez berrerabiltzen! Bigarren eskuko 
produktuak kontsumitu eta dagoeneko erabiltzen 
ez dituzun horiek entitate berreskuratzaile batean 
entregatu, hauek berrerabilpenerako prestatuak 
izan daitezen.

ZEIN HIRI HONDAKIN BERRERABIL 
DAITEZKE?

ZUK ZER EGIN DEZAKEZU? BERRERABILpENAREKIN 
EKIDIN DITZAKEZUN 
ISURpENAK KONpROBA 
ITZAZU

AERESSek on-line dagoen 
kalkulagailu bat elaboratu 
du, berrerabiltzen duzun 
objektu bakoitzeko 
ekiditen duzun CO2 
isurpena egiazta dezazun. Zure familia 
eta lagunak berrerabiltzera eta ekiditen dituzten isurpenak 
kalkulatzera gonbida itzazu.
Kalkulagailura sar zaitezke ondorengo loturaren bitartez:

www.reutilizayevitaco2.aeress.org 

ETxETRESNA 
ELEKTRIKOAK

JOSTAILUAK

ARROpA ETA 
ZApATAK

LIBURUAK

ALTZARIAK 

SUKALDEKO 
TRESNERIA EDO 

BAZARREKO 
OBJEKTUAK …

Bizitza zikloa luzeagoa duten 
produktuak aukeratu.

Egunero erabiltzen ez dituzun 
produktuak beste pertsona 
batzuekin konpartitu.

Produktuak konpondu, berri 
batzuengatik aldatu ordez.

Erabiltzen ez dituzun objektuak eman 
itzazu berrerabiliak izan daitezen.

Modu arduratsuan kontsumitu.

AERESS sareko bigarren eskuko 
dendak bisitatu.

Sareko dendaren batean boluntario 
lanak burutu.

AERESSek 14 Autonomia 
Erkidegotan, bigarren 
eskuko 100 denda baino 
gehiago ditu, bila ezazu 
denda gertuena:  lotura

www.aeress.org

NOLA pARTE HARTU DEZAKEZU AERESS pROIEKTUAN ETA BERE 
ENTITATEETAN:



Produktu batek jada balio ez dizula erabakitzen duzunean, gizarte 
berreskuratzaile entitate bati eman iezaiozu, beraiek erabakiko dute produktu 
hori berrerabilgarria izan daitekeen ala ez. Horrela bada, garbitu, konpondu 
(beharrezkoa balitz) eta sareko bigarren eskuko dendetan salgai jartzeko 
egokituko dute. Produktua 
berrerabili ezin den kasuetan, 
bere izaera, materialen, etab. 
arabera sailkatuko da eta 
birziklatzera eramango da.

AERESSeko entitateetan 
(ehunak, altzariak, etxetresna 
elektrikoak) berrerabiltzen 
diren zatiki desberdinek 
jarraitzen duten prozesuetako 
bakoitzari buruz gehiago 
ezagutu dezakezu ondorengo 
kanpainetan. 

ETA GAINERA HELBURU SOZIAL BAT DUGU!

AERESS sarean barneratuta dauden entitateak 
aitzindariak izan dira berrerabilpenean. Duela urte asko 
hasi ziren, jabeentzat erabilerarik ez zuten baina erabiliak 
izaten jarraitzeko baldintzetan zeuden materialen bilketa 
proiektuetan lan egiten. Lan hau beti gizarte bazterketa 
arriskuan dauden taldeekin egindako lanarekin lotua egon 
da, sarearen ezaugarri nagusiena, gizarte bazterketa 
egoeran edo arrisku egoeran dauden pertsonak lan 
merkatu normalizatura gizarteratzera bideratuta dagoen 
plataforma bat izatea da.

Horrez gain, baliabide gutxiago dituzten pertsonak beharren 
ondareak lortzeko aukera izan dezaten laguntzen ari gara.

pentsatzeko …

Erosten dituzun produktu 
horien fabrikazio 
prozesuek sortzen 
dituzten ingurumen eta 
gizarte eraginen inguruan 
pentsatu al duzu

Haritik tira Jostailu bizi-
biziak

Lehen aldia balitz 
bezala maite nazazu       

Uzten dugun hori 
guztia bere bizitza 
baliagarriaren 
amaieran al dago 
benetan?

NOLA LAGUN DIEZAGUKEZU BERRERABILTZEN? HAU NOLA EGITEN DUGU pOSIBLE?



BERRERABILpENAREKIN LAGUNTZEN DUZU: 

•  Baliabideen erabilera hobetzea, lehengaien 
kontsumoa gutxituz eta hondakinen sorrera 
ekidinez. 

•  Aldaketa klimatikoa prebenitu, CO2 eta berotegi-
efektuko beste gasen isurpena gutxituz.

•  Gizarte bazterketa egoeran edo arrisku egoeran 
dauden pertsonentzat enplegua sortu.

•  Altzariak, etxetresna elektrikoak, liburuak, arropa, 
etab. eskaini arrazoizko prezioetan.

Kutsaduraren 
prebentzioaren alde 

egiten du,  

AERESS zEnbAkitAn

+ 3RS = -CO2

Eta beti esaten dugun bezala… Urrezko 3 arauak kontutan hartu 
eta formula iraunkor eta solidarioenean parte hartu:

baliabide naturalak 
aurrezten ditu  

eta 

gizarte bazterketaren 
aurkako borroka

KONTSUMO ARDURATSU BATEN ONURA 
HIRUKOITZA:

Ingurumen kudeaketa

79,635.86 tona hondakin kudeatuta azken ekitaldian

85,379 m2ko azalerak hiri hondakinen kudeaketa eta tratamendurako

116 gune berreskuratutako artikulu edo 2.eskukoen salmentarako

227 ibilgailu hondakinen bilketarako

Esku-hartze sozialeko zerbitzuak 
1.650 enplegu

740 gizarteratzeko enplegu (totalaren %44.85)

884 pertsona boluntario

12.475 pertsona erantzunda 

15.009 pertsona sarean inplikatuta

Murriztu Berrerabili Birziklatu



NOR GARA?

AERESS (Asociación Española de Recuperadores de 
Economía Social y Solidaria), Ekonomia Sozial eta 
Solidarioko Berreskuratzaileen Espainiar Elkartea, 
1994 urtetik funtzioan dagoen irabazi asmorik 
gabeko erakundea da. Hondakinen murrizketa, 
berrerabilpena eta birziklatzean lan egiten duten 
estatu espainiarreko entitateen talde bat bezala 
osatzen da, gizarte eraldaketa eta gizarte bazterketa 
egoeran edo arrisku egoeran dauden pertsonen 
gizarteratzearen eta laneratzearen sustapena du 
helburu. Egun, AERESS, 14 Erkidego Autonomotan 
banatuta dauden 58 erakunderen ordezkaria da.

Zure herrian lan egiten duen erakundea aurki ahal 
izango duzu gure web gunearen entitateen atalean.

2010 urtean AERESS Barne Ministerioaren eskutik 
Onura Publikoko Entitatea izendatua izan zen, 
entitatearen lanaren gizarte aitorpen bat suposatzen 
duelarik. Entitatearen kudeaketan gardentasuna 
eta gobernu ona bermatzeko, 2006 urteaz geroztik 
AERESSek bere urteko kontuak ikuskatzen ditu.

Gure bigarren eskuko dendetan kontsumitu eta ekiditen 
ari zaren CO2 isurpenak kalkulatu, modu horretan aldaketa 
klimatikoaren aurkako borrokaren alde eginez.

Alternatiba errealak ditugu eta guztion eskura daude!

Ba al zenekien gure dendetan ondorengo produktu 
hauetarakoren bat erosteagatik 

CO2 tona ekidin duzu erosketa honekin.

Ondorengoen lankidetzarekin:

 Kg. CO2 isurpen ekiditen 
duzu eta

zuhaitz landatzearen  
baliokide da

Galtza bat

Sofa bat 

Garbigailu 
bat

CO2 kg

5,41 275
zuhaitz*

CO2 kg

90,14 4.579
zuhaitz*

CO2 kg

266,98 13.563
zuhaitz*

*zuhaitzek xurgatutako CO2 kopurua egun batean

www.aeress.org


