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La Fundación Sustrai Era-

untza nace como organización no 

gubernamental, sin ánimo de lu-

cro, con el objetivo de la defensa 

del medio ambiente sobre todo en 

la Comunidad Foral de Navarra. 

Su acción se basará en la investigación y 

análisis de información a cerca de los im-

pactos negativos sobre el entorno provocados 

por las diferentes entidades públicas y priva-

das, así como el desarrollo de actividades y 

espacios para difundir esa información. Por 

otro lado, buscará medidas para la mitigación 

o resolución de esos impactos desde un nivel 

técnico y jurídico a través dela presentación 

de alegaciones u otras actuaciones legales. 

La formación y capacitación en problemáticas 

ambientales y territoriales será otro objetivo. 

La Fundación Sustrai informa también que se 

centrará en el cumplimiento de legislación 

que salvaguarda el acceso a la información, 

la participación pública y el acceso a 

la justicia en materia de medio am-

biente como son la Ley 27/2006, de 

18 de julio. Como objetivos sociales 

Sustrai fomentará el decrecimiento, 

la producción ecológica e iniciativas 

medioambientales.

Sustrai no parte de cero sino que es la 

continación o la vertiente más técnica y jurí-

dica de campañas y activistas que han estado 

activo desde hace tiempo. Los proyectos que 

incluyen demuestran su procedencia: TAV, 

centrales térmicas, gestión de Residuos, etc. 

En el caso del TAV la fundación ya ha iniciado 

trámites legales contra éste. Información de 

sus trámites puede encontrarse en su página 

web. Para continuar con el arduo trabajo que 

han iniciado Sustrai solicita apoyos econó-

icos que puede ser incluso la desgravación 

de tu renta!
www.fundacionsustrai.org

Nace la Fundación Sustrai Erakuntza 

 Gobernu espainarrak nekazaritza transgeni-
koari buruzko ikerkuntzan 60 aldiz gehiago 
inbertitzen du ekologikoan baino. Nekazarit-
za ekologikoak berriz 25 aldiz enplegu gehia-
go sortzen du eta 16 aldiz gehiago lurrazala 
erabiltzen du transgenikoak baino.

(Lurraren Lagunen arabera)
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La manifestación contra el TAV de hoy en
Iruñea recibe numerosos apoyos
GARA |
La manifestación en contra del Tren de Alta Velocidad (TAV), cuyas
obras están a punto de comenzar en Nafarroa, que AHT Gelditu!
Elkarlana ha convocado para esta tarde en Iruñea (parque de
Antoniutti, 18.00) bajo el lema «TAV en Nafarroa, no dejemos que
arranque» ha recibido numerosos apoyos.
La izquierda abertzale hizo un llamamiento a acudir destacando «la
estafa» que supone una macroinversión de este tipo en tiempos de
crisis. EA y Herritarron Garaia se sumaron a la convocatoria
destacando que este macroproyecto «no responde a las
necesidades e intereses de la ciudadanía». Por su parte, Euskal
Komunistak-PCPE también animó a acudir a Iruñea, al igual que el
colectivo Sustrai Erakuntza y la Plataforma Ribera por el Tren
Social, No al TAV.

La manifestación contra el TAV de hoy en Iruñea recibe numerosos apoyos - GARA

http://www.gara.net/paperezkoa/20110402/257520/es/La-manifestacion-contra-TAV-hoy-Irunea-recibe-numeros...
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Martin Zelaia
  Sustrai erakuntza fundazioko kidea

11/06/02
Oihana Gallo eta Maider Betelu
Sustrai Erakuntza Fundazioa
Abiadura Handiko Trenaren
kontra eta lurra erasotzen
duten beste hainbat
makroproiekturen kontra
maila juridikoan borrokatzeko
sortu zen duela urtebete pasa.
“Sustrai Erakuntza beste
baliabide bat da
makroproiektu hauei oztopoak
jartzeko, denbora irabazteko
eta plataformen artean
elkarlanean aritzeko” dio
Martin Zelaiak. Fundazioaren
lanaz aritu zen altsasuarra
BELEIXE irratian (FM 107.3).
Sustrai erakuntza fundazioa
noiz sortu zen eta zergatik?
Lurraren zapalkuntzak asko
arduratzen gaitu, eta nahi ditugu
gauzak ikertu sustraira, sakonera
joanda. Urte batzuk daramatzagu
Abiadura Handiko Trenaren (AHT) kontra lanean, eta hortik abiatu zen
hau. Fundazioa, berez, iaz sortu genuen. Castejongo zentral
termikoaren aurkako gaia daramaten abokatu batzuekin lan egiteko
aukera sortu zen, eta erabaki genuen hori aprobetxatu behar genuela.
Izan ere, arazo larri bat dugu AHT-rekin, gai hau ez baita juridikoki
landu orain arte. Sustrai Erakuntza Fundazioa sortu genuen AHT-ren
kontra maila juridikoan egiteko.
Zeintzuk dira Sustrai fundazioaren helburuak?
Lurraren zaintza egitea batez ere, baina dena arlo juridiko batetik
begiratuta. Makroproiektu guztiak aztertu nahi ditugu, ikusteko ea
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zein eragina duten ingurugiroan eta haien kontra zer egin dezakegun,
bereziki arlo juridikotik.
Finean helburua AHT gelditzea litzateke, edo Castejongo zentral
termikoa ixtea. Ziur gaude soilik juridikoki ez ditugula geldituko, giza
mobilizazioak lortuko du. Baina beharrezkoa ikusten dugu baliabide
guztiak erabiltzea, eta batez ere krisi garai honetan denbora irabaztea,
mobilizazio horiek beste eskenatoki batean kokatzeko. Bide
juridikoarekin aukera bat ikusten dugu, proiektuak geldiaraztearena,
juridikoki kontra eginez haiek oztopatu ahal ditugu eta horrek
denbora irabazteko balio ahal du. Aldi berean egungo eztabaidetan
beste arrazoi batzuk sartuko ditugu, edo besterik gabe eztabaida
irekiko dugu, zeren hori ere faltan botatzen da. Nafarroan ez da
publikoki gai hauen inguruko eztabaida politikorik egin. 
Gai hauen inguruko informazioa jaso nahi duzue, gero
informazioa gizarteari helarazteko?
Bai, horrela hasi ginen lanean. Nafarroako Gobernua zuzenki salatu
genuen informazioa ukatzeagatik. Orain dela bizpahiru urte AHT-ri
buruzko informazioa eskatu genien; beti ezezkoa erantzuten ziguten
edo ez ziguten ezer erantzuten. Arartekora jo genuen eta arrazoia
eman zigun bitan. Azkenik Nafarroako Auzitegi Gorenera joan ginen,
hemen oinarrizko lege batzuk ukatzen zirela salatuz. Izan ere,
ingurumen arloan legeak defentsa handia ematen dio gizarteari.
Beste herrialdeetan informazio hori ukatzea legala da?
Informazio hori ukatu izana demostratu behar da, eta horregatik joan
gara auzitegietara. Orain arte ez dugu ezagutzen halako kasurik, eta
honek aurrekari bat markatu dezake. Lege hau 2006an jarri zen
martxan estatu mailan baina Europan askoz ere urte gehiago
daramatzate, informazio arloan, eta inportantea ikusi genuen hau.
Nahiz eta honek AHT ez geldiarazi, kolokan jar dezake gobernuaren
diskurtso hori: informazio eza-demokrazia. Iaz aurkeztu genuen
errekurtso hau eta oraindik tribunalak ez du gauza mugitu. Ikusi dute
hemen arazo bat dagoela eta ez dira ausartu sententzia ateratzera.
Orduan baliteke igual Europara joan behar izatea kexa aurkeztera.
Nork osatzen duzue fundazioa?
Fundazioak kudeatzen dira patronatu baten bitartez eta patronatuan
elkartu gara elkarrekin konfiantza asko daukagun lagunak, lurraren
alde lan egiteko. Ez gara profesionalak eta ez dugu ezer kobratzen
fundazioan egoteagatik. Nafar herritarrak gara, besterik ez. Gai hauen
inguruan sentsibilizatuta gaude, eta AHT-ren aurka esperientzia dugu.
10 bat pertsona gara biltzen garenak, Tafalla, Araitz, Iruñerria,
Erribera eta Sakanakoak. Lizarraldera eta Baztan aldera zabaldu nahi
dugu historia.
Pertsonek, taldeek edo udalek Sustrairi babesa eman diote?
Gure helburua da gizarte sare zabal bat sortzea. Izan ere fundazio hau
partikularren ekarpenekin mantentzen da, abokatu horiek profesional
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mailan modu duinean lan egin dezaten. Horregatik 60 bat pertsona
gaude sare horretan eta hilero handitzen goaz. Tartean ere badaude
hainbat erakunde –talde ekologistak, sindikatuak, udalak…- babesa
ematen. 
Nola egiten duzue lan?
Batetik abokatuekin jarraipena egiten dugu, dauzkagun errekurtsoak
nola dauden ikusteko eta zein errekurtso berri sar ditzakegun
aztertzeko. Baina gure baliabideak mugatuak dira. Ezin gara sartu
AHTren gauza guztiak salatzera. Esaterako, desjabetze prozesu batean
ezin gara sartu lurjabe guztiak defendatzera. Ikusten dugu zein lurjabe
egongo liratekeen prest bere lurrak defendatzeko borrokan
bukaeraraino joateko. Eta lehentasunak ezartzen ditugu.
Dugun beste lan ildo bat sare hau handitzearena da. Ez bakarrik diru
iturriak lortzeko, baizik teknikariak lortzeko ere, abokatuei
laguntzeko. Adibidez Iruñerrian AHT-rako geltokia egin behar dute
Etxabakoitz inguruan, eta momentu batean ikusi zen lurraren
kontaminazioari buruz jende adituaren beharra. Hor dago Inquinasa
enpresa, eta ez dakigu mugitu behar duten edo ez, arazo bat dute.
Abokatuek kutsaduraren inguruko aditu bat behar zuten errekurtsoan
argudioak sartzeko.
Beste tokietatik iristen ez den informazioa zuek ere helarazten
duzue.
Bai, horretarako jarri dugu martxan www.sustraierakuntza.org web
gunea eta e-mailak bidaltzen dizkiegu kontaktuei. Dugun informazioa
bidaltzen dugu, abokatuek eta adituek ematen digutena. Agian
informazio hau teknikoa izan daiteke. Guk elkarlana egiten dugu AHT
Gelditu Elkarlanarekin. Osagarriak gara. Itoitzekin gertatutakoa
ikusita argi genuen arlo juridikotik borroka egin behar genuela.
Itoitzen inguruan juridikoki lan handia eta polita egin zen, baina
azkenean urtegia egin zenez mesfidantza sortu zen. Baina konfiantza
hori berreskuratzeko beharra ikusten dugu. Ez dira baliabideak
baztertu behar, baizik eta denak aprobetxatu, eta saiatzen gara gure
informazio baliabideetan gai guztiez hitz egiten, ikuspuntu
ezberdinetatik. Gai juridiko-teknikoa ere hartzen.
Salaketa gehiago ere jarri dituzue.
Aurreikusten da uztailean Villafrancan eta Kadreitan AHT-ren
lehendabiziko lanak hasiko direla, eta Auzitegi Nazionalera jo dugu lan
horiek ilegalak direla salatzera. Duela 7 urte ingurumen-inpaktuaren
inguruko deklarazio batzuk egin ziren eta 5 urtetan iraungitzen dira
edo epea amaitzen zaie. Salaketarekin ea lanak hasi baino lehen
gelditzea lortzen dugun. Eta halako gauza asko.
Nafarroako Hondakinen Kudeaketarako Plan Integralak
Sakanarekin zerikusia du. Ondorioak ere latzak izango dira?
Aurrera doa bai. 2010eko urte bukaeran onartu zen plana, otsailean
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publikatu zen eta automatikoki guk ikusi genuen prozesua gaizki egin
zutela eta edukian ere akats asko zeudela, batez ere Europako
direktiba edo zuzentarauak ez zirela betetzen. Apirilaren hasieran
Sakanako  Mankomunitatearekin batera errekurtso bat aurkeztu
genuen, berriki onartu digutena. Orain hasiko da prozesua, eta ea
plana gelditzeko gai ote garen.
Zer da errekurtsoan eskatu zenutena?
10 urterako plana da, eta plan hori anulatzeko eskatu genuen
errekurtsoan, plan horrek akatsak dituelako arlo guztietan, forman eta
fondoan. Plan horrek 250 milioi euro inguruko aurrekontua dakar, eta
horretatik %90 gastatuko lirateke erraustegi batean. Horrek atzera
botako luke birziklapenaren inguruan orain arte egin den lan
asko.Gobernuaren hurrengo pausua erraustegi planta baten proiektua
onartzea litzateke. Hemendik urte batera aterako litzateke, eta
erraustegia non eginen den jasoko da. Baliteke Iruñerria eta Tafalla
artean izatea edo Olaztiko porlandegia bihurtzea plan horretarako
erraustegia. Dena den, badirudi Olaztiko plantak ez dituela betetzen
legalki eta teknikoki behar diren ezaugarriak. Ikusi behar gure
errekurtsoarekin eta tribunalak esaten duenarekin gai ote garen plana
gelditzeko.
Castejongo Zentral Termikoaren kontra lanean ere.
Hau izan da gure sorterria. Hango plataformakoek sekulako ibilbidea
dute. Orain batu egin ditugu gure borrokak. Beraiek 7 urte
daramatzate, nahiko nekatuta, eta guk jarraituko dugu. Tribunalek
onartu dute zentralak ilegalak direla, eta orain falta dena da sententzia
horiek aplikatzea. Ziurrenik Europara joko dugu, eta ea lortzen den.
Bestalde, goi tentsioko lineen auziak kezkatzen gaitu, bere garaian
Lizarraldetik joan behar zirenak eta badirudi Sakana aldetik etorriko
direla. Lekarozen ere Aroztegia deituko zaion urbanizazio bat egiteko
asmoa dago… hainbat gai daude.
Makroproiektu horien kontra egiteko elkartzea da bidea?
Bai, lan amankomuna egin behar dugu. Sustrai sekulako tresna izan
daiteke horretarako, beste taldeei ere juridikoki laguntzeko tresna.
Geroz eta azpiegitura erraldoi gehiago daude naturaren aurka egiten
dutenak, baina bereziki gizartearen kontra daudenak, gizartearen
partaidetzarik gabe eta diru publikoarekin egiten ari direnak, eta
han-hemenka plataformak sortzen dira gure herrietan kolpe hauen
kontra defendatzeko. AHT-ren kontrako borrokak ikuspuntu hori eman
digu, eskualde ezberdinen elkarlana behar dela. Eta jabetu gara
plataforma hauek teknikoki edo juridikoki laguntza behar dutela.
Bakoitza bere aldetik joaten bada asko kostatzen da aurrera pausuak
egitea, eta guk Sustrai Erakuntzatik elkarlanean lan egiteko apustu
egiten dugu. Ez soilik AHT gelditzeko lan egiteko, edo ondoko
erraustegia edo harrobia edo gertutik tokatzen zaizkigun gauzak.
Guztiak gara Nafarroako Gobernuaren biktimak kasu honetan, eta
defentsa horretan ari gara. Ildo honetan, Nafarroa Bizirik Nahi Dugu
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Atsegin dut

Plataforma aurkeztu berri dugu, plataforma hauek guztiak elkartzen
gaituena.
Nola begiratzen diozue Sakanako etorkizunari?
Momentuz ematen du latza izango dela. AHT eta goi tentsioko lineak
etortzen zaizkigu, akaso Portlanden erraustegi bat jarri
dezakete…Dena den Cementosen badugu erraustegi bat, Portland oso
kutsakorra izan daiteke. Altsasu eta Urdiain artean poligono industrial
handi bat egin nahi dute… gure bailara osoa geratu daiteke
urbanizatuta eta zementuzko plaka batekin. Auskalo!
Badirudi gure agintariak ez direla ohartu zein krisi motatan gauden
eta inertziarekin ari dira lanean. Krisitik ateratzeko argudio zaharrak
planteatzen dituzte, orain arte erabilitakoak, eta hain zuzen horrek
eraman gaitu krisira. AHT 1992an hasi zen egiten Sevillara joateko. “El
progreso, el empleo para toda Andalucia” zioten. Gaur egun zer dago
Andaluzian? Eta hemen berdin. “Olaztin porlandegia erraustegi ez
bada bihurtzen denok langabeziara goaz”. Hori txantaje bat da. Baina
gaur egungo krisiak gainetik pasatuko gaitu eta ez dut uste gai izango
direnik nahi duten guztia lortzeko. Petrolioaren krisia ere larria izango
da. Gero eta garestiago da eta horrek mugitu dezake edozein ekonomia
mundu mailan. Eta bere eraginak izanen ditu hemen bertan.
Eta horren aurrean…
Guk bitartean lanean jarraituko dugu: laguntzen, animatzen…
gogoratu Itoizekin mobilizazio handiena sortu zela tribunalak arrazoia
eman zionean Itoizeko urtegiaren aurka zegoen jendeari. Sustrai
Erakuntza beste baliabide bat da oztopoak jartzeko, denbora
irabazteko eta elkarlanean jartzeko.
www.sustraierakuntza.org edo www.fundacionsustrai.org
Fundazioari buruzko informazio guztia eta sare sozialetan sartzeko
aukera.
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