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Beren historiak kontatzera ausartu ziren pertsona 
guztiei; arazoak arazo, biziari irribarre egiten 

tematzen dira, eta beren tragediei erronka egiten diete. 
Duintasuna egunero-egunero berregiten 

dutenei: hemen eta orain. 
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Kolonbian, lekualdatze behartuen fenomenoa oso larria da. Azken hiru ha-
markadetan, gutxi gorabehera bost milioi pertsonak lekuz aldatu behar 
izan dute herrialdearen barruan; hau da, biztanleen % 10ek. Fenomeno hori 

luzaroan egon da gatazka armatuari lotua; izan ere, gatazka armatuak aztarna min-
garria utzi du hirurogei urtean zehar. Larria eta garrantzitsua izan arren, problema-
tika horrek oihartzun ahul samarra izan du komunikabide masibo nazionaletan. 

Lekualdatzearen fenomenoa errotik ari da berritxuratzen herrialdeko landa- eta 
hiri-mundua, eta, aldi berean, ekoizpena sakon ari da aldatzen, aterakuntzazko 
inbertsioen (meatzaritza, hidrokarburoak) eta inbertsio agroindustrialen bidez. 
Oraindik orain, instituzio batzuk eta batez ere gizarte-mugimenduak salatzen hasi 
dira garapen-proiektuak eta lekualdatze behartuak elkarri lotuta daudela. Eragile 
ekonomiko legal eta ilegal batzuek dirutza handiak bildu dituzte, indarkeriari ‘esker’ 
hustutako lurraldeek izan ohi dituzten prezio ziztrinei etekina aterata. Lekualdatze 
behartua, gerraren ondorio ez ezik, gerrako harrapakina ere bada.

Lan honek garapen-proiektu baten ondorioz lekualdatutako pertsonen ahotsak 
jasotzen ditu, bai eta esperientzia horren berri eta herrialdean gertatutako an-
tzeko esperientzien berri duten pertsonen ahotsak ere. Hauxe da gure erronka:  
lekualdatze behartuen jatorriari buruzko eztabaidari ekarpenak egitea, eta gatazka 
armatuari soil-soilik lotuta daudelako ideia orokortua zalantzan jartzea. Deigarria 
da petrolio- eta meatze-proiektuek eta proiektu agroindustrialek inoiz ez bezalako 
gorakada izan zutela hedapen paramilitarra bete-betean zegoenean (1996-2006). 
Proiektu horietako batzuek Espainian dute edo zuten jatorria. 

2003tik 2004ra bitartean, Repsol petrolioa hasi zen erauzten Tame udalerrian (Arau-
ca), Venezuelako mugan, eta udalerriko biztanleen % 10 lekuz aldatzera behartu 
zuten; hain zuzen ere, orduantxe gertatu zen indarkeria paramilitarraren goraldi 
odoltsuena. 2006an, Bartzelonako Edukiontzi Terminala (TCB Group) Grupo Em-
presarial del Pacífico delakoarekin elkartu zen, Buenaventuran (Valle del Cauca) 
edukiontzien terminal bat eraikitzeko. Zonalde horretan gertatu dira, hain zuzen 
ere, herrialdearen duela gutxiko historiako giza eskubideen urraketa larrienak. 
Puerto Gaitánen, Kolonbiako ekialdean, Cepsa petrolioa erauzten hasi zen, argi eta 
garbi talde paramilitarrek kontrolatutako zonalde batean. Zonalde hori urte batzuk 
lehenago ‘hustu’ zuten, insurgentzia kanporatu beharra zegoelako argudioarekin. 
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El Quimbo

Ikerlan honek El Quimbo zentral hidroelektrikoaren ondorioak ditu aztergai. 
Zentral hidroelektriko hori Emgesaren proiektu bat da. Enpresa hori Endesa mul-
tinazionalaren filiala da; 2010era arte, nagusiki Espainiako kapitala zuen, eta, ora-
in, Enel Italiar enpresarena da. Batik bat, arrazoi hauengatik erabaki genuen auzi 
horri heltzea: landa-ikerketa egiteko gutxieneko segurtasun-baldintzak betetzen 
zirelako, erresistentzia egiten ari ziren gizarte-elkarteak zeudelako eta informazio 
instituzional aski fidagarria eskuratu genezakeelako. 

Proiektua Huila departamenduan dago, Magdalena ibaiaren haranean. Zentral 
hidroelektrikoaren eraikuntza-lanek gizarte- eta ingurumen-ondorio larriak eta 
lekualdatzeak eragin dituzte. Testuan zehar azalduko ditugun arrazoiak direla 
medio, lekualdatze horiek lekualdatze behartutzat hartu behar ditugu. 

Helburua da Kolonbiako ibai handiena eteten duen presak zer ondorio ekarri di-
tuen aztertzea eta ikustea ea zerk bultzatzen dituen pertsonak testuinguru jakin 
batzuetatik irtetera; zehazki, ‘garapen’ deritzon gaitza gertatzen ari den testuin-
guruetatik irtetera. Testu hau Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordearen 
(CEAR-Euskadi) ekimen bat da. Batzorde horrek 20 urte baino gehiago darama-
tza errefuxiatuen eta migratzaileen giza eskubideen alde lanean. Galdera hauei  
erantzuteko abiatu zen ekimena: Zer testuingurutatik irteten dira gaur egun mi-
gratzailetzat hartzen diren pertsonetako asko? Kontuan hartuta Espainiako esta-
tua dela EBen eta Kolonbiaren arteko Merkataritza Librearen Itunaren aldeztaile 
nagusietako bat, ba al dute migrazio-dinamikek zerikusirik Espainiako estatuak 
sortutako politikekin eta inbertsioekin?  
 
Egunero-egunero iristen dira pertsonak Europara, herrialde barruko eta nazioar-
teko lekualdatze behartutzat jotzen ez diren indarkeria-motetatik ihesi.  Duela 
5 urte, CEAR-Euskadi lanean hasi zen, ekonomia-, gizarte-, kultura- eta inguru-
men-eskubideen urraketen eta lekualdatze behartuen artean zer lotura dagoen 
ikertzeko, bai eta asiloaren mailaz mailako migratizazioari aurre egiteko ere. Epe 
horretan, bereziki arduratu da garapen-proiektu handiez, lekualdatzeen eragile 
baitira.
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Dokumentu hau ikerlan zabalago baten parte da. Ikerlan horren helburua da gaur 
egun lekualdatze eta babesleku gisa jotzen duguna birkontzeptualizatzea, bai eta 
lekualdatze behartuen prozesu guztiak kontuan hartuko dituen kontzeptu zaba-
lago baten alde egitea ere.  

‘Magdalena ibaiaren murmurioak’ azterlanak agerian jarri nahi ditu garapen-
proiektuen ondorioak: milaka pertsona lekuz eta bizimoduz aldatzera behartzen 
dituzte. Batez ere, biktimen ahotsei egin diegu leku. Biktimak gatazka garbiki 
asimetriko batean daude sartuta; izan ere, negoziazio-mahai berean, munduko 
energia-enpresa multinazional handienetako bateko abokatuak eta nekazari eta 
arrantzale xumeak esertzen dira, eta Kolonbiako estatuak ez du benetako berme-
rik ematen. 

Nola heldu gatazka honetan urratutako giza dimentsioari, biktimekin hitz egiteak 
sorrarazten duen ezinari eta haserreari, ibaiaren zauriak ikustean sentitzen den 
tristurari? Erantzuteko, ezinbestekoa da ikerketa-lanetan ezohikoak diren lizen-
tzia literarioetara jotzea, irakurlea erriberetara eramatea, gaur egun Magdalena 
zatitzen duen murru handiaren oinean beren bizia ematen ari diren pertsonekin 
hitz egitera gonbidatzea. Paperean jasotzen saiatu gara unean uneko giroak, in-
terpretazio subjektiboak eta elkarrizketa bakoitzak berekin dakartzan emozioak. 
Zaila da helaraztea ibaiak zer-nolako bizia duen dibertsitate izugarria duen leku 
tropikal batean. Apustu hori, baina, arriskutsua eta saihetsezina da. 

Metodologia

86 elkarrizketa egin ditugu presaren ingurumarietan, 2013ko urritik 2014ko uz-
tailera bitartean. Hitz egin dugu nekazariekin, arrantzaleekin, jornalariekin, giza 
eskubideen defendatzaileekin, ikertzaileekin, unibertsitateko irakasleekin, esta-
tuko funtzionarioekin eta Emgesako langileekin. Elkarrizketak batez ere udalerri 
hauetan egin ditugu: Neivan, Hobon, Puerto Momicon, Puerto Secon, Giganten, 
Garzónen eta La Jaguan (Huila departamendua). Elkarrizketa batzuk Bogotá 
hirian egin ditugu. Gehienetan, elkarrizketak erdi-egituratuak izan dira, eta,  
batzuetan, bizitza-historiak egin ditugu. Kontakizuna 36 lekukotasunetan oina-
rritzen da. Lekukotasun horien bidez, hainbat ondorio ñabartu nahi izan ditugu, 
eta proiektuari lotutako eztabaiden berri eman. Emgesarekin bilera formal bat 
izan genuen, Multinazionalen Latinoamerikako Behatokiak (OMAL) antolatua. 
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Bilera horretan, enpresako hiru langilek aurkezpen luze bat egin zuten. Bestalde, 
arretaz aztertu ditugu Ingurumen Lizentzien Agintaritza Nazionalean (ANLA) 
eskuragarri dauden dokumentuak, dokumentu akademikoak, prentsa nazionala 
eta tokian tokikoa, Gorte Konstituzionalaren epaiak (batez ere, T025 Epaia), He-
rritarren Defentsarako Bulegoaren txostenak, bai eta beste erakunde nazional eta 
aldeaniztun batzuen, hala nola ACNURen, txostenak ere, Emgesak argitaratutako 
informazioa, La buena energía de El Quimbo enpresaren aldizkarian agertzen 
dena, eta Asoquimbok, El Quimbok erasandako pertsonen mugimenduak, azken 
urteetan egindako azterketak. 

Konplexua izan da El Quimbok emakumeen bizitzan zer berariazko eragin izan 
dituen jakitea eta deskribatzea, eragin horiek hurbiletik ikertzen saiatu bagara ere. 
Pertsona erasanen lehenengo errolda egite aldera enpresak kontabilizatu zituen 
pertsonetatik (1.537), % 53 gizona zen, eta % 47 emakumea. Edonola ere, datu ho-
riek ezin dira berretsi, eta gauza gutxi dakigu emakumeengan izan duen benetako 
eraginari buruz. Zonaldeko zenbait elkartetan ez dute ordezkaririk, eta haien es-
kaerak eta proposamenak oharkabean pasa daitezke haien bikotekideen ahotse-
tan. Testu honetan, nahi baino hein txikiagoan bada ere, haien hitzak eta historiak 
bildu ditugu, bai eta El Quimboren ondorioei buruzko haien interpretazioa ere.
 
Asoquimbori esker jarri gara harremanetan pertsona erasanekin eta sartu gara 
haien komunitate eta lurraldeetara. Lanean, orobat izan dugu Tierra Digna 
abokatu-elkartearen laguntza; abokatu-elkarte horrek laguntza juridikoa ematen 
dio Asoquimbori. Abokatu horiei esker, konfiantza-guneak sortu ditugu, bide 
eman digutenak pertsonengana hurbiltzeko eta egoera konplexu eta mingarriei 
heltzeko. 

Azkeneko zatian, eztabaida bat mahaigaineratu diegu giza eskubideen aldeko 
ahotsei eta ikertzaileei, gai hauei buruz: lekualdatze behartuaren testuingurua 
Kolonbian, eta lekualdatze behartuak interes ekonomikoekin duen lotura. Ara-
zo hori etengabe ari hazten, eta ez da soilik Kolonbiako edo Amerikako konti-
nenteko arazo bat; arazo horrek ñabardura lazgarriak ditu, etorkizunean oso 
dimentsio kezkagarria hartuko duen itxura du, eta lotura estua du gaur egungo 
migrazio-prozesuekin. Migrazio-prozesu horiek behartuta gertatzen dira, eta jada 
ezinezkoa da inor horretaz ohartu gabe egotea.  
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Los impactos de los megaproyectos en el desplazamiento forzado
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 “Nora joko dugu orain? Nik ez dakit besterik egiten, arrantza da nire bizitza, 35 
urtez aritu naiz arrantzan, inork ez dit jada lanik emango, eta orain txakurrak 
izango bagina bezala bota nahi gaituzte, hemen egin ditugun urteak aintzat 
hartu gabe.” Alirio bere bizitzaz mintzo da, segurtasunez eta ozen. Txapela 
kentzen duenean, kopetako azal zurixka ikusten zaio, aurpegiko gainerako bel-
tzaran gaiztoaren oso bestelakoa. Hogeita hamabost gradu egiten ditu. Aliriok 
plastikozko aulki baten gelditasunean jasaten du beroa, eguzkiari ihes egite 
aldera egurrarekin eta zinkezko teilekin zuhaitzen azpian egin zuen txabola 
baten ondoan. 

Hala-hola egindako teilatu batek inguruko arrantzaleen motozikletak babes-
ten ditu. Guaduazko zutabeek orobat balio dute hamakak zintzilikatzeko. Bi-
sitariak hantxe etzaten dira elkarrizketan jarduteko. Atzealdean, plastikozko 
otzara batzuk daude, arrainak bertan sartu eta uretan egon daitezen. Etxea-
ren barrualdea oinarri-oinarrizko gauzetarako dago egina. Kanpoan bizi dira; 
izan ere, arratsak dakartzan haize gozoei esker, beroa jasangarria da kanpoan. 
Etxetik, lehen Puerto Momico zena ikusten da; Magdalena ibaiko ontziraleku 
bat, urte askoz ibaiak zekarren arrantza oparoa jaso zuena. Orain, El Quimbo 
zentral hidroelektrikoaren eraikuntza-lanen ondorioz askatutako hondarrak 
portuaren maila murriztu du, eta, hori dela eta, portua igaroleku bilakatu da, 
desagertzera kondenatutako igaroleku. 

“Lehen 35 brazako sakonera zuen, eta orain ez ditu ezta bost ere”. Esan du Ali-
riok. Braza bat zenbat den galdetu eta hark begirada bizi-bizi batekin besoak 
zabaldu eta esan du: hau da braza bat. “Ni capazeroa naiz, capaz arrantzalea”. 
Capaz arraina Kolonbiako ibaietako arrain bat da, oso preziatua, samur-samu-
rra da eta. Hezurrak kentzeko pazientzia behar da, baina ahamen bakoitzare-
kin konpentsatzen da lan hori. Capaz arraina ehiztari txiki bat da; ahoan harra-

El Quimboren 
eragina
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patzen duen oro jaten du: larbak, intsektuak eta arraintxoak. Haren haragiak 
capaz alarguna deritzon zopa moduko bati ematen dio izena. 

“Capaz arraina arrantzatzea arte bat da: jakin behar duzu soka nola jarri, beitak 
nola jarri, amuak non jarri. Adi egon behar dugu ur-lasterrak ez dezan tresna 
eraman; horregatik bizi gara ibaiertzean”. Arrantzaleen etxolak hala-hola dau-
de eginda, egurrarekin, plastikoarekin eta euri-zaparrada handi bati eusteko 
eta eguzki-galga jasateko balio duen edozerekin. Beren tresnak ere hantxe gor-
detzen dituzte: sokak, amuak eta larbaz, intsektuz eta zizarez betetako ontziak.  

Panelaz gozatutako kafea hartu dugu elkarrekin. Zurrupaden artean, isilta-
sunari leku egin diogu, hitzak buruan ordenatzen saiatzeko, amorruarekin eta 
haserrearekin eztarrian trabatzen baitira. “Bizitza osoa bizi izan naiz hemen; 
seme-alabak hemen hezi ditut, hemen dut nire etxola. Lasai bizi izan naiz, eta, 
orain, putakume horiek atera egin nahi naute”. Tentsioa arintze aldera, arran-
tzale izatea zergatik erabaki zuen galdetu diogu. Begiak altxatu eta haren be-
girada hondarretan itotako ibaian galdu da. “Nekazarien semea nauzue, baina 
txikitatik atsegin nuen arrantzan aritzea; han eta hemen arrantzan ibiltzearen 
askatasuna atsegin nuen, eta, horretaz gainera, saria oso goxoa zen. Zerbitzu 
militarra egin ostean, arrantzale izatea erabaki nuen. Gurasoei ez zitzaien gus-
tatu, baina, halere, erabakitakoa egin nuen. Gero, emaztea aurkitu nuen, eta 
etxolatxo bat egin nuen, eta bertan hazi genituen seme-alabak. Bi alaba eta 
seme bat ditut. Nire seme-alaba guztiek dakite arrantza egiten, baina alaba 
gazteenari gustatzen zaio gehien; ikastetik itzultzen denean, ibaira joaten da, 
jateko zerbait harrapatzera. Orain, ez du ia ezer harrapatzen”. 

El Quimbo zentral hidroelektrikoa Emgesaren proiektu bat da. Enpresa hori 
Endesa multinazionalaren filiala da; 2010era arte, nagusiki Espainiako kapita-
la zuen, eta, orain, Enel Italiar enpresarena da. Magdalena ibaiaren ibilbidea 
eteten duen murru erraldoi bat eraikitzen ari dira, eta eraikuntza-lan horiek 
hondarra eta jalkinak harrotu dituzte, eta hondar eta jalkin horiek bizia akaba-
tu dute ur behera.

1997an, Emgesa enpresak El Quimbo zentral hidroelektrikoa eraikitzea propo-
satu zuen. Zentralak herrialdeko ibai handienaren, hots, Magdalena ibaiaren 
ur-bazterrak urpetuko zituen, argindarra sortzeko. Ingurumen-inpaktuaren 
azterketak ez ziren onartu, proiektuak sortuko zituen alimaleko arazoak zirela 
eta. Zenbait urte geroago, proiektua onartu zuten, presidenteak hala erabakita, 
funsgabetasun tekniko larriak izan arren. 2008an hasi ziren eraikuntza-lanak. 
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Milaka pertsona behartu zituzten lekuz aldatzera1, ordura arte nekazaritzarako 
erabilitako lurrak urpetuko zirelako eta arrantza bertan behera geldituko ze-
lako. Ezin dugu ahaztu, halaber, Sacyr espainiar eraikitzailea eta Impregilo ita-
liar eraikitzailea proiektuan sartuta daudela.
 
 “Herritarrei ongizatea eta bizi-baldintza hobeak ekarriko dizkien”2 azpiegi-
tura-obra gisa aurkeztu zuten El Quimbo munduaren aurrean, 2008an. 400 
MW (megawatt) sor ditzake; hau da, herrialdeak sor dezakeen energiaren % 5. 
Horrenbestez, zalantzagarria da ea merezi duen ia bederatzi mila lur-hektarea 
emankor urperatzea, Kolonbian desagertzear dagoen baso tropikal lehorraren 
zortziehun hektarea barne. Enpresak bere publizitatean dioenez, El Quimbok 
“energia-segurtasuna eta Kolonbiako elektrizitate-sistemaren egonkortasuna 
areagotuko du, eta ekarpen handia egingo dio herrialdearen energia-autosu-
fizientziari. Beharrezkoa da herrialdeak duen energia-eskarirako”3. Bestalde, 
Alfredo Molano soziologo eta kazetariak adierazi duenez, proiektua helburu 
hauekin eraiki da: “Betania (ondoko urtegi bat) salbatzea, gero eta etekin gu-
txiago baititu, eta energia elektrikoa esportatzea”4.  

2013ko abendua igaro da. Nekazariaren etxea deritzon areto handi batean, Gar-
zón udalerriko ekitaldi politiko jendetsuak egiten dituzten areto horretantxe, 
pertsona asko ilaran daude, El Quimbok eragindako kalte kolektiboen aurka 
ekintza juridikoak egitera deitu baitituzte. Airea falta da, emakumeek haurrak 
dituzte besoetan zintzilik, begirada astun eta esku handiko gizon batzuek le-
kua hartu dute berentzat, adineko andreak beroa jasateko leku onen baten bila 
ari dira. Haurrek edozein arrazoi asmatzen dute helduen hanken artean las-
terka ibiltzeko.

Andrea, Tierra Digna elkarteko abokatua, ahots haserreen ekaitza kontrolatzen 
saiatzen da; ahotsa goratzen du ehunka pertsonen aurrean, eztabaida mode-
ratzeko asmoz. Ezin imajinatuzko kasuak hasi dira kontatzen. “Saltzailea naiz 
Garzóneko azoka-plazan, eta ni eta nire kideak izorratuta gaude proiektua dela 
eta”, esan du berrogeita hamar urte inguruko emakume batek. Ile motza du, be-
roa eta denbora falta hobeto jasateko, soineko berde bat darama, izerdi-tantak 
isurtzen zaizkio aurpegiko azalean behera. “Orain ez dugu nori erosi janaria. 
Esnea, arrautzak, juka jada ez dira El Quimboko lursailetan ekoizten. Janaria 

1 Dokumentu honetan, zera argitu nahi dugu: lekualdatze behartuak orobat gertatzen dira norbaitek bizibidea galtzen duenean 
edo norbaiten ekonomia-, gizarte-, kultura- eta ingurumen-eskubideak urratzen direnean, bai eta gatazka-egoeretan ere, natura-
baliabideak eta lurraldeak jokoan sartzen direnean —gatazka horiek ez dute ezinbestean gatazka armatuak izan behar—. 
2 La Buena Energía de El Quimbo. Kanpo Harremanetarako Gerentzia. Emgesa. S.A. E.S.P. 4. edizioa. Hamabostekaria. Hemen: 
proyectoelquimboemgesa.com.co  
3 La Buena Energía de El Quimbo. Kanpo Harremanetarako Gerentzia. Emgesa. S.A. E.S.P. 1. edizioa. 2012ko ekaina. 
4 La Mala Energía de El Quimbo. Alfredo Molano. El Espectador. 2009ko martxoak 1. 



16

Megaproiektuek eragiten dituzten lekualdatze behartuak

asko garestitu da; oso zaila da gure saltokietarako janaria aurkitzea. Garzóneko 
azoka-plazako 500 saltzaileren ordezkaria nauzue”. 

Hainbat kasu entzun ditugu. Bidexkaz bidexka ilea mozten eta azkazalak 
margotzen ibiltzen zen estilistarena. Ibaiko hondarra eraikuntzetan saltzeko 
garraiatzen zuten iraulki-kamioien jabeena. Hondarra palazkatzen zutene-
na; palazkatzaile deritze, eta orain ez diete beren lana egiteko sartzen uzten. 
Enpresak 500 milioi pesoren truke erosi asmo duen lursailaren jabearena; lur-
sail horretan sortzen diren elikagaiekin, 450 milioi irabazten dituzte urtean. 
Artisau-meatzariarena; eltze batekin hondar-jalkinak astintzen zituen, jalki-
nak baztertu eta hondoan bizitzak urrezko pipita bat opari egingo zion itxa-
ropenarekin, eta ibaian sartzea debekatu zioten. Inguruko mendietako kafe-
biltzaileena; kexu dira, beroak kalte egiten baitie kafe-muluei. Egurketariena; 
modu harrigarrian daude antolatuak, mozketatik salmentara arte, baina orain 
ez dute zereginik, debekatu egin baitiete enpresak urpetuko dituen basoetan 
sartzea, nahiz eta tokiko ingurumen-agintarien baimenak izan. Hazi-biltzai-
learena; hainbat hamarkada igaro zituen, ibaiaren zoko-mokoetan gora eta be-
hera, zuhaitz erraldoi ia hilen altxorren bila. Historiak lazgarriak dira, bai eta 
nekaezinak eta beroaren astunaren ondorioz ia itoak ere, eta ez dira amaitzen. 
Besteren lurretan lan eginez eta ordainetan ekoizten duten janariaren erdia 
emanez bizi diren nekazariak, partijero deritzenak; egun bateko soldataren eta 
janari apur baten truke lurra lantzen duen jornalaria; lur hauen opari diren lo-
reen eta usainen festan elikatzen diren erle magikoak zaintzen dituzten erlezai-
nak. Tabako-, arto-, kakao-, arroz- eta bananondo-sailak eta ganadu-larreak, 
denak galtzeko zorian. 

Historien lekuak mapa batean jarri genituen, eta ikusi genuen zalantzarik gabe 
leku horiek bat zetozela. Horri esker, lurralde-gatazka bat ikusi genuen. Egu-
naren amaieran, bertaratutakoei entzun, haiekin hitz egin eta malkoak beste 
egun baterako gorde ostean, Tierra Dignako abokatuei alimaleko tragedia bat 
sartzen zitzaien aho lehorrean barrena. Entzundako kasuetako batzuek ezingo 
dute prozesu juridikorik izan; zuzenbidearen labirinto-mundua eta errealitate 
gordina ez dira gauza bera. Frogatu ezin dena ez da existitzen; araudietan eta 
legeetan sartzen ez denak ezin du justiziarik aurkitu. Ebidentzia juridikoaren 
indarra ez duenak ezin die aurre egin enpresa defendatzera joaten diren aboka-
tu korporatiboen samaldari. 

Zentral hidroelektrikoak ekarri dituen arazoei buruzko historia mordoa kalte-
ordainen baten dirua bilatzen duten pertsonen oportunismoaren ondorio da, 
Emgesako langileen arabera. “Pertsona batzuek erroldan sartzeko eskabideak 
izapidetzen egiten dute lan, diruaren truke”. Kasu gutxi batzuetan, zaila da 
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eragina frogatzea; horren adibide da etxaldeen inguruan izozkiak saltzen lan 
egiten zuen emakumearen kasua. Hala eta guztiz ere, ezin dugu milaka per-
tsonari eragiten dien giza dramatik kanpo egon: pertsona horiek beren bizitza 
aldatzera behartuta daude. 

2014an, Tierra Dignako abokatuek beste lansaio bat egin zuten, oraingoan Hobo 
udalerrian. Iragaitzazko udalerri bat da Hobo. Lehen Magdalena ibaiertzeko lur 
emankorretan lan egiten zuten ehunka arrantzale bizi dira bertan. Handik gertu 
dagoen Betania urtegiak lur horiek urpetu zituen 1987an. Orain, igaroleku bat 
da, errepidez hegoaldera Amazonasen bila doazenentzat. Yaguará, Campoher-
moso eta Paicol herrixketako 6 arrantzale elkarte etorri dira bilerara, eta Hoboko 
4 elkarte. Elkarte horiek tokiko ohituren, arrantza-arteen eta auzoen arabera 
daude antolatuta. Denek eskatu dute hitza, eta behin eta berriro errepikatzen 
den historia kontatu dute: haien bizitza errotik ari da aldatzen, arrantza des-
agertzen ari da, ez dute irtenbiderik aurkitzen. “Enpresak existituko ez bagina 
bezala tratatzen gaitu, ezer egin izan ez baligu bezala jokatzen du, baina ibaia 
suntsitu dute, gure bizitza suntsitu dute”, esan du arrantzale batek, aurpegiko 
azala belztua eta zurean zizelkatuak diruditen eskuak dituenak. 

Larritasunez kontatu du lehen laurogei libra arrain harrapatzen zituztela egu-
nean eta orain hogei harrapatzen dituztela eta egun batzuetan ez dutela ezer 
harrapatzea lortzen. Ozta-ozta irauten dute bizirik, elkartasun-sare batek man-
tenduta. Sare horrek maileguan edo trukean ematen die erregaia, arraina, izotza 
edo besterik gabe dirua kantitate txiki-txikitan. Bilerara joandako sei elkartee-
tako kide guztiak batuta 280 arrantzale dira. Pertsona asko ez daude antolatu-
ta, ez diote uko egiten egun batez ere ibaiko lan etsigarriari, bizirauten saiatzen 
dira, erdeinatu egiten dute bilera-saio nekagarrietan galtzen den denbora. Ba-
tzuen ustez, gutxi gorabehera 150 pertsona ez daude antolatuta. Beste batzuen 
arabera, bilerara ez dira joaten talde erasan guztiak; alegia, eskualdeko 200 per-
tsona gehiago. Pertsona antolatuak, eszeptikoak eta bertaratu ez direnak batuz 
gero, esan dezakegu El Quimboren eraikuntza-lanek 650 arrantzaleri eragiten 
dietela. Enpresak aitortutako kopurua 121 da.

Arrantzatik bizi direnei hauek guztiak gehitu behar zaizkie: beren tresnak ibaia-
rekiko errepide paraleloan garraiatzen dituzten garraiolariak, haitzartean beita 
gisa erabiltzeko intsektuak harrapatzen dituzten pertsonak, amu- eta soka-sal-
tzaileak, arrain-salerosleak, izotz-saltzaileak, kanoa-eraikitzaileak, kanoetako 
motorren konpontzaileak, turistentzako arrain-jatetxeak, arrantzale-auzoetako 
dendak. Emakumeek ezin imajinatuzko irtenbideak asmatzen dituzte, larrita-
suna eta beren familien premiak saihesteko; batzuk arrantzaleak dira, eta denak 
izan dituzte seme-alabak hogei urte bete aurretik. Ibaitik ez dira arrainak soilik 
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desagertzen ari, arrantzaren inguruan sortutako milaka bizimodu eta historia 
ere desagertzen ari dira.

Bilera Emgesarekin

Arratsaldeko ordu biak dira, ekuatore-zonaldeko bero heze eta betierekoari 
itzuri ezin dion hiri baten eguzki bertikalaren azpian. Erika Gónzalezek, Mul-
tinazionalen Latinoamerikako Behatokiko5 espainiar ikerlariak, Emgesako 
agintari ertainekin elkarrizketa bat egitea lortu zuen. Bilera hiru izarreko hotel 
batean egin dute, enpresak alokatutako areto batean; egoerak prentsaurreko 
batean pentsarazten digu. Bi zuzendari eta laguntzaile bat dira. Prest dituzte 
enpresaren gizarte- eta ingurumen-kudeaketari buruzko aurkezpen guztiak. 
Hizkuntza korporatiboa eta formala darabilte. 

“Frogatu dugu enpresa konprometituta dagoela komunitateekin eta inguru-
menarekin”. Esaldi horrekin hasten da enpresaren gizarte- eta ingurumen-
kudeaketarako programen aurkezpena. Ingurumen Lizentzia eman aurretik, 
2009an, hitzarmen-mahai batzuk sortu ziren, tokiko agintariak eta lider so-
zialak lagun. Mahai horietan, aurretiko gutxieneko konpromiso batzuk ezarri 
zituzten tokiko komunitateekin, proiektua egin zedin. Konpromiso horiek be-
rekin zekarten, besteak beste, gizarte-programak abiatzea, azpiegiturak erai-
kitzea eta komunitate erasanei kalte-ordaina ematea. 

Hitzarmenak hain onuragarriak badira, nola sor ditzakete hainbeste gatazka? 
Langileetako batek erantzun du: “Pertsona askok dirua irabazi nahi dute, proie-
ktuak eragiten diela esanez. Erroldan sartzeko 15.000 eskabide daude. Badaki-
gu badaudela mafia batzuk, jende xumearen eskabideak diruaren truke izapi-
detzen dituztenak”. Horren aldean, Miller Dussánek, Asoquimboko buruetako 
batek, aipatu duenez, enpresak, alde bakarretik eta Estatuaren kontrolik gabe, 
erroldan nor sartzen den erabaki du, pertsona erasanekin bakarka negoziatzen 
du eta berak nahi bezala amaitzen ditu hitzarmenak. Emgesako langileak ai-
patu duenez —atzealdean logo korporatiboa duen powerpoint aurkezpen bat 
baliatuz—, “1.764 pertsona erasan dauzkagu erregistratuta jabe gisa, eta 1.272 
ez-jabe gisa”. Azken talde horretan zeuden sartuta 121 arrantzaleak. Lehenen-
go kasuan, berkokatzea edo kalte-ordaina negoziatzen da; ez-jabeen kasuan, 
berriz, ekintzailetzarako gaikuntza-programa bat eta kalte-ordain bat propo-
satzen da. 

5 Omal.org
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Errolda hori dela-eta, El Quimbok erasandako pertsonek abokatu adituen tal-
deekin negoziatu behar dute. Pentsa dezakegun lehenbiziko gauza da nego-
ziaketan asimetria handia dagoela. Ez dago arrazoirik hitzarmenek “errolda-
tuen” interesak bermatuko dituztela pentsatzeko. Bere izateko arrazoia ahalik 
eta etekin ekonomiko handien lortzea den enpresa baten fede onean sinestea 
arriskutsua izan daiteke. Proiektuaren harira jasotako historiek horixe baiez-
tatzen dute. 

Begi-bistako galdera bat datorkigu gogora: Nola azaldu enpresak egindako 
erroldaren tamainaren eta baztertutako pertsona-kopuruaren arteko alimale-
ko funsgabetasunak? Bi aldetatik azaldu ditzakegu. Batetik, egia da eskualde-
ko pobreziaren ondorioz pertsona askok aukera ekonomikotzat ikus dezake-
tela kalte-ordaina. Bestetik, enpresak pertsona erasanen talde txiki bat soilik 
onar-tzea erabaki du, kalte-ordainetan dirua aurrezteko. Agian, kalte-ordainak 
zorrotz eginez gero, proiektuaren bideragarritasuna bera jarriko litzakete ko-
lokan. 

Gizarte- eta ingurumen-erantzukizunaren metodologiei, prozedurei eta po-
litikei buruzko hiru ordu eta erdiko azalpenen ostean, bilera amaitu egin da, 
eta enpresako langileek adeitasunez adierazi dute prest daudela sortzen den 
eskaera-mota orori erantzuteko. Hizlariak atsedenik gabe txandakatu dira, eta 
hitzaldiak ez die erantzun proiektuak eskualdean izango dituen ondorio larriei 
buruzko kezkei. Badirudi beste herrialde batez, beste testuinguru batez mintzo 
direla: enpresaren mesedeen onuradun izateagatik zoriontsu diren pertsonez 
betetako herrialde batez. 

Puerto Seco

Puerto Seco arrantzaleen herrixka bat da. Duela hogei urte, lur-jabe baten lu-
rrak okupatu zituzten, eta, gaur egun, berrogeita hamar bat familia bizi dira 
bertan. Magdalena ibaiaren haranaren iparraldea eta hegoaldea batzen dituen 
errepide nazionalaren eta ibaiertzaren artean dago. Herrixkaren alde batean, 
oraindik ere zabalik daude Soto familiaren dozena bat arrain-jatetxe, nahiz eta 
duela urte batzuez gero zer arrantzatu ez dagoen. Beste aldean, jatetxeen za-
bortegia ikusten da, eta hala-hola egindako ontziraleku bat, beren bizibideari 
heltzen tematzen diren arrantzaleena. Leku hori El Quimbo zentral hidroele-
ktrikoaren murrua egiten ari diren lekutik 5 kilometrora dago, ibaian gora. Ko-
munitate hori ez dago proiektuaren eragin-eremuaren barruan formalki, eta, 
hasieran, ez zen erroldan sartu; dena den, 2012an, enpresak kalte-ordaina eman 
zien pertsona batzuei. 
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 “Arrantza desagertzen ari zela eta kontua jasanezina zela ikustean, enpresaren 
makinak blokeatzea erabaki genuen; horrela soilik lortu genuen kasu egitea”, 
esan digu Luis Vargasek, Puerto Secoko arrantzaleetako batek. Esan digutenez, 
bost bilera egin zituzten. Bilera horietan, enpresak autobus pribatuetan era-
man zituzten enpresaren egoitza korporatibora. Emgesak bost hektarea eskaini 
zizkien berkokatzeko, eta etxebizitza bat eta ekoizpen-proiektu baterako ha-
sierako kapital bat. 

Bost bilera horien ostean, Luisek eta beste hamaika arrantzalek dokumentu bat 
izenpetu zuten, eta, horren bidez, 250 milioi peso onartu zituzten, bai eta ga-
rapen iraunkorrari buruzko sei hileko ikastaro bat ere, hileko 500 mila pesoko 
mantenu-kuota batekin; beste batzuek 35 milioi jaso zituzten, eta zortedune-
nek 65 milioi. Ordainetan, izenpetutako agiriaren arabera, “konpentsatutzat 
jotzen dira eskubide guztiak, eta indemnizatutzat oraingo eta etorkizuneko 
kalte guztiak (...) Onuradunak erabat eta behin betiko uko egiten dio bestelako 
edozein kalterengatiko edozein konpentsaziori eta indemnizaziori...”6. 

Ismael hirurogei urteko arrantzale bat da, eta arrantza-sare bat ehuntzen igaro 
du arratsalde osoa, sekulako egonarriz. Esan digunez, enpresak onuradunen 
taldetik kanpo uzteko mehatxua egin ziolako izenpetu zuen dokumentua bal-
dintza horietan. Ismaelekin hitz egiten ari garen bitartean, zenbait arrantzale 
gerturatu zaizkigu. Haietako batzuek ez dituzte 25 urte baino gehiago; beste 
batzuk, berriz, berrogeita hamar urtetik gorakoak dira. Herrixkako arrantzale 
zaharrenaren eta ezezagun baten arteko elkarrizketa ezin zen inor ohartu gabe 
gertatu. Erdi ehundutako arrantza-sarearen inguruan nonbait etzan eta gogora 
ekarri dituzte gertatutakoak. Badakite enpresak 30 arrantzale indemnizatu di-
tuela; edonola ere, herrixkan, 60 arrantzale daude guztira. 

Luis Vargasek dendatxo bat du orain. Atzealdean, adreilu biluziko horman, 
Emgesak finantzatutako hiru Nekazaritza-ekoizpen iraunkorreko ekintzaile di-
ploma daude, eta hozkailu bat; freskagarri batzuk gordetzen ditu bertan. Elka-
rrizketan zehar, auzoko neska pare batek gozoki batzuk erosi dituzte; horietako 
bat biloba du. Begi urdinak, ile urdintzen hasia eta ahots patxadatsu eta lotsatia 
duen arrantzaleak esan digu bere etxebizitza hobetzeko erabili zituela 25 mi-
lioiak (hamar mila euro), bai eta oilategi txiki bat eta denda erosteko ere. Den-
da horretan partekatzen ditu herritarren zailtasunak. Beste arrantzale batzuk 
erotu egin ziren diru horrekin, inoiz ez baitzuten horrelako kantitaterik izan 
eskuen artean, eta hiru hiletan xahutu zuten, prostituzioan eta alkoholean. 

6 El Quimbo. 0203 Akta. Ez-egoiliarren eskubideak konpentsatzea, eta Emgesaren betebeharrak betetzea, El Quimbo zentral 
hidroelektrikoaren proiektuari emandako Ingurumen Lizentziaren arabera. 2012ko otsailaren 13an egina. Izenpetzaileak: Lucio 
Rubio, Emgesa SA ESPeko gerente nagusia eta Luis Antonio Vargas, artisau-arrantzalea.
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“Orain, gelditzen den arrantza apurrarekin ateratzen dute bizimodua; pobre 
bizi dira”, esan du Luisek. 

Pertsona batzuek herrixkako txabolak bizigarriago egiteko erabili zuten kalte-
ordainaren zati bat. El Quimboko eraikuntza-lanetan, hondarra eta lurra aska-
tzen da, eta ibaiko uretara iristen. Horren ondorioz, ibaiaren bidea aldatu egiten 
da, lehen uharterik ez zegoen lekuetan uharteak sortzen dira, eta ibaiak beste 
ibaibide batzuk bilatzen ditu. Ura Puerto Secoren muga jaten ari da, Magdalena 
ibaiaren aldean. Bi urtetan, urak hogeita hamar metro kendu dizkio herrixkari, 
eta gerta daiteke hemendik bi urtera edo bat-bateko uhaldi batekin etxebizitzak 
desagertzen hastea. Herrixka arrisku handiko zonalde batean dago, baina arran-
tzaleek dokumentu bat izenpetu dute, eta, dokumentu horretan, uko egin diote 
enpresari kalte-ordainak eskatzeari, jada gastatu duten diru-kopuru baten truke.
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 El Quimbo zentral hidroelektrikoaren proiektua Bogotátik 500 kilometro ipar-
mendebaldera dago, eta Huila departamenduko bost udalerriren zati bat urpe-
tuko du. Proiektuaren helburua da argindarra sortzea; horretarako, urtegian pi-
latutako urak, erori ahala, turbina erraldoi batzuk mugiaraziko ditu, eta, horri 
esker, argindarra sortuko da. Proiektuak 400 MW sor ditzake; hau da, herrial-
deak sor dezakeen energiaren % 5. Energia hori sortze aldera, urtegi bat urez 
bete beharko da. Zehazki, 8.560 hektarea, hots, Neiva7. hiriaren hiri-gunearen 
hedadura halako bi, izango dituen urtegi bat bete beharko da urez. Orain arte, 
5.500 hektarea nekazaritzarako erabiltzen ziren, eta 850 hektarea baso tropikal 
lehorra dira, herrialdeko ekosistema mehatxatuenetako bat, hain zuzen8.

2008an hasi ziren eraikuntza-lanak egiten. Kalkuluen arabera, hasierako kostua 
837 milioi dolar zen, baina kopuru hori 1.093 milioira igo da9. Emgesa10enpresa 
da proiektuaren jabea. Enpresa hori Endesaren11 subsidiarioa da, eta 2010az ge-
roztik Enel12 italiar energia-multinazionalarena da. Dokumentu honen amaie-
ra-datan, azpiegitura-lanak amaitzen ari dira. Urtegia 2014ko ekainean bete-

7  Hiri-eremuak 4.594 hektarea ditu, eta, bertan, 342.134 pertsona bizi dira.  
8 Alexander Von Humboldt Biologia Baliabideen Institutuaren arabera, ekosistema horrek endemismo-maila handia du, eta oina-
rrizko ekosistema-zerbitzuak ematen dizkie giza komunitateei. Kolonbian jatorrian zeuden 9 milioi hektareetatik % 8 gelditzen da, 
eta ehuneko horretatik % 0,4 eremu babestuetan dago. Institutuak nabarmendu du premiazkoa dela ahalegin handia egitea baso 
horretatik gelditzen den apurra kontserbatzen dela bermatzeko. 
9 Hidroeléctrica El Quimbo no operará este año. El Tiempo egunkaria. 2014ko maiatzak 11.  
10 Enpresa mistoa: Endesaren akzioek (% 48) eta Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá delakoaren akzioek (% 51) osatzen 
dute. Endesaren akzioak gehiengo izan ez arren, enpresa horrek hartzen ditu Emgesaren erabaki korporatiboak, pribatizatzeko 
aldian ezarritako kontratu-baldintza bat dela eta. 
11 Endesaren egoitza nagusia Espainian dago.  
12  Haren webgunearen arabera (enel.com), Europako bigarren energia-konpainia handiena da, eta argindarraren eta gasaren 
negozioan aritzen da, negozioaren kate guztietan aritu ere. 4 kontinentetako 40 herrialdetan dihardu lanean, 98.000 MW dauzka 
instalatuta, eta 61 milioi bezero ditu. Italiako Ekonomia eta Finantza Ministerioa da inbertitzaile handiena; akzioen % 31,2 du.  

El Quimbo zentral 
hidroelektrikoaren 

proiektua
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tzen hasteko asmoa zuten13, baina 2015eko lehenengo seihilekora arte atzeratu 
dute.14  

Proiektua 2007an esleitu zen, jendaurreko enkantean. Enkante horretan, fida-
garritasun-karguaren15 eskemaren arabera, Kolonbiako estatuak enpresari or-
daintzeko konpromisoa hartu zuen, enpresak energia-eskaintzari hogei urtez 
euts ziezaion. Kolonbiar guztiei iritsiko zaien argindar-tarifaren bidez ordain-
duko da karga hori. Proiektua esleitzeko prozesuak, kontratazio-eskemak eta 
orduko Uribe presidenteak Endesarekiko zuen begiruneak eztabaida eta za-
lantza sakonak eragin ditu16. 

Proiektuaren zergatia

Eraikuntza-lanak hasi baino askoz lehenago, 1992an, dagoeneko ikerlanak egi-
ten ari ziren El Quimbo eraikitzeko; esaten zutenez, zentral horrek “Betaniaren 
balio-bizitza bermatzeaz gain, 400 megawatt gehiago sortuko ditu”17. Zentral 
hidroelektriko berria egitearen helburua zen zentral hidroelektriko zaharraren 
inkongruentzia teknikoa konpontzea. 1997an, Emgesak Kolonbiako inguru-
men-agintaritzari proposatu zion proiektua. Emgesak zenbait alternatiba Aur-
keztu zituen, argindarra sortze aldera Andeetako mendietan ibaiaren arroilak 
aprobetxatzea xede zutenak. Ingurumen eta Garapen Iraunkorreko Minis-
terioak (aurrerantzean, Ingurumen Ministerioa18) eskabideari uko egin zion, 
“bideraezintzat” jo baitzuen zenbait arrazoi zirela medio. Lehenengo arrazoia-
ren funtsa zen ez zegoela justifikazio teknikorik urpetuko zen eremuaren eta 
sortuko zen argindar urriaren arteko aldea azaltzeko19. Bigarrenaren funtsa 
zen ekoizpen-eremuaren egitura kaltetzen zuela: “ez da komeni eskualdeko 
lur emankorrenak urpetzea”, esan zuen Ministerioak. Ministerioak adierazi 
zuen ekoizpen-jarduera lehengoratzea zaila izango zela eta, horretaz gainera, 

13 Ingurumen Inpaktuaren Azterketaren (EIA) arabera, 2014ko ekainean bete behar zuten urtegia, baina eztabaida gogorra dago 
urtegia betetzeko dataren gainean, urtegia betetzeak Betaniako presako arrain-haztegi industrialei eragin baitiezaieke. Ikus: Llena-
do del Quimbo debe ser en junio, no en diciembre. Diario del Huila. 2014ko ekainak 6.  
14 Ejecución de El Quimbo va en 72%. La Nación. 2014ko abuztuak 19. 
15  Diru-sarrera finko bat ordaintzean datza (14 dolar MW/h-ko), egin beharreko inbertsioaren zati gisa, energiaren eskuragarri-
tasuna bermatzearen truke. Hemen: Se construirán 6 nuevas hidroeléctricas. El Tiempo egunkaria. 2014ko ekainak 9. Eskema 
horrek zenbait eztabaida sortu ditu; izan ere, enpresa pribatu bati pizgarri gehiegi eman zaizkio, eta pizgarri horiek kolonbiar guztiek 
ordaindu beharko dituzte argindar-fakturen bidez. 
16 Enormes gabelas a Emgesa en la represa de El Quimbo Huila. Jorge Enrique Robledo senatariaren prentsa-bulegoa; Bogotá, 
2009ko ekaina.  
17 Proyecto con energía. El Tiempo egunkaria. 1992ko uztailak 6. 
18 Ministerio horrek bi aldiz aldatu du izena azken bi urteetan. Sortu zenean, 1993. urtean, Ingurumen Ministerioa zuen izena; 
2002tik aurrera, Ingurumen, Etxebizitza eta Lurralde Garapeneko Ministerioa zuen izena; 2011tik aurrera, Ingurumen eta Garapen 
Iraunkorreko Ministerioa.  
19 1997.ko uztailaren 3ko 517 autoaren arabera. El Quimboren kasuan, 16-18 ha urpetu behar dira, 1 MW potentzia instalatzeko; 
beste proiektu batzuetan, 1,3-3,2 ha soilik urpetu behar dira.  
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ekoizpen-jarduera aldatzeak “kulturan eragina” izango zuela.20 Hamar urte ge-
roago, Endesa taldearen Kolonbiako zuzendariak, Lucio Rubiok, komunikabi-
deen aurrean jakinarazi zuen El Quimborekin gertatutakoaren bere bertsioa: 
“Proiektu zahar bat da hau, eta, duela 10 urte, proiektua egiteko asmoa genuen, 
baina ez genuen egin, 99ko ekonomia-egoera zela eta”.21 Azpimarratzekoa da 
1997an proiektuari ezezkoa eman zitzaiola. Rubiok, ordea, bi urte geroago hasi 
zen ekonomia-krisiari egotzi zion proiektua bertan behera gelditu izana.

Baimenari uko egiteko arrazoi nagusiak Betaniako urtegiaren ondorioetan oi-
narritzen ziren (1987an bete zuten guztiz urtegi hori). Ironikoa da Betaniako 
urtegi hori zela-eta tematu zela Emgesa El Quimbo proiektuarekin.

Betaniako zentral hidroelektrikoak, hasiera batean, 2037ra arte egon beharko 
luke abian, baina hori baino erabilera-urte gutxiago gelditzen zaizkio. Ibaian 
behera doazen milaka tona jalkin presan jalki dira. Jalkitze hori handitu egiten 
da Andeetako ohiko lurrikaren ondorioz iristen diren jalkin-oldeekin. Azkene-
koa eta larriena Páez ibaiak gainezka egin zuenekoa izan zen. 1994an, lokatz- 
eta harri-uhin batek bidean aurkitzen zuen oro eraman zuen berekin: zuhai-
tzak, abereak eta pertsonak. Eta azkenean, Magdalena ibai zabalean sartu eta 
Betaniako murruaren kontra jo zuen. 

Enpresak erabaki zuen Betaniako turbinak biratzen jarraitzeko modu onena 
uraska berri eta handiago bat eraikitzea zela. El Quimbo proiektuak 20 urte-
gi-hektarea behar ditu energia-potentziaren unitate bat (Gigawatt bat) insta-
latzeko; Kolonbiako beste edonongo zentral elektriko batek, berriz, bi hekta-
rea besterik ez beharko lituzke22. Inkongruentzia tekniko hori ekonomikoki 
konponduko bide da El Quimboko urak hil-hurren dagoen Betaniako urtegia 
elikatzen duenean; izan ere, horri esker, Betaniak beste hamar urteko balio-
bizitza izango du. Ez dute planteatu jalkinak dragatzea, Betaniak argindarra 
sortzeko duen gaitasuna leheneratzeko.

Uriberen Gobernuak ziurtatu zuen bideragarria zela zenbait zentral hidroelektriko 
eraikitzea, eta zentral horiek 20 urtean sortzen zuten argindarra erosteko konpro-
misoa hartzera behartu zituen kolonbiarrak. Edonola ere, El Quimbon sortzen 
den argindarra esportagarria izan daiteke. Endesa eta Interconexión Eléctrica S.A. 
kolonbiar enpresa dira Erdialdeko Amerikako argindar-interkonexiorako sistema-
ren akzionista pribatuak. Sistema horrek argindar-sareak konektatuko ditu Kolon-

20 517 autoa, 1997ko uztailaren 31koa, Ingurumen Ministerioarena.  
21 “Queremos invertir más en Colombia”, dice Lucio Rubio, director del Grupo Endesa de España para Colombia. Diario Portafo-
lio. 2008ko ekainak 13.  
22 515 Dekretua, 2008koa. 
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biatik Mexikoraino23, eta bide emango du argindarra eskualde osoan salerosteko24. 
Ogasuneko ministro De Santosek hauxe adierazi zuen komunikabideetan 2012an: 
“Kolonbia argindar-energiaren esportatzaile izateko bidean da; energia sortzeko 
gaitasuna handitzen ari gara”. Horren harira, argindar-komertzializatzaile pribatu 
batek hauxe esan zuen: “2016tik aurrera, abian jarriko dira energia sortzeko planta 
batzuk (...) Ideia da Ekuadorrera eta Venezuelara energia bidaltzen jarraitzea eta 
beste eskualde batzuetara bidaltzen hastea, hala nola Erdialdeko Amerikara”25. 
2011n esportatutako energiak 92 milioi dolar ekarri zituen; Erdialdeko Amerikare-
kiko hur-hurreko konexioak salmentak handituko bide ditu26. 

Orobat pentsa dezakegu El Quimbo eta halako proiektuen bidez sortzen den 
energiak aterakuntzazko proiektu berriek ekarriko bide duten argindar-eskaria-
ren gorakadari erantzungo diola. Esaterako, Tolima iparraldeko La Colosako urre-
meategi irekiaren proiektuari dagokionez, proiektuaren jabe den Anglo Gold 
Ashanti hegoafrikar meatze-enpresaren txostenen arabera, 140 MW-ko argindar-
potentzia eskatzeko asmoa dute gutxienez; hau da, El Quimbo proiektuaren he-
rena27.

23 Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central. SIEPAC. Interconexión eléctrica Colombia-Centroaméri-
ca. Elheraldo.hn. 
24 C.A. integrada desde ayer en electricidad. Hemen: elsalvador.com. 2012ko abuztuak 16.  
25 Colombia busca aumentar exportaciones de energía. Diario Portafolio. 2012ko martxoak 13. 
26 La confiabilidad de la energía, un aporte a la competitividad. Luis Guillermo Vélez. El Colombiano. 2002ko uztailak 11.
27 La Colosa, una muerte anunciada. Colombia Solidarity Campaign. 2013.
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“(El Quimbo) presaren etsai porrokatua naiz, Yaguará udalerrikoa bainaiz, 
eta, han, presa bat zer den bizi izan nuen. Yaguarán, Betaniaren ondorioz, lur 
emankorrenen 5.500 hektarea urperatu zituzten. Duela 27 urte, Yaguará abel-
tzainen eta nekazarien herri bat zen: departamenduko ganadu onena zuen, 
arroz bikaina eta beste hainbat produktu. Orain, portutxo pobre bilakatu da, 
eta jendeak ez du lana non egin. Hortaz, bizi izan dudan esperientziarekin 
mintzo naiz”.28 Adinekoen memorian, proiektu horrek izandako eraginari 
buruzko zenbait kontakizun daude, eta, orain, El Quimborekin ere, kontaki-
zun bertsuak errepikatzen dira.

Betaniako presa uraska erraldoi bat da, eta, horren bidez, Emgesak bi turbina 
elikatzen ditu. El Quimboko zentralerako eraikitzen ari diren alimaleko mu-
rrutik hamabi kilometrora dago, ibaian behera. Airetik, Betaniak hegazti bat 
dirudi, hegalak zabalik. Hegal bat Magdalena ibaiak elikatzen du, eta bestea 
Yaguilga ibaiak. 

80ko urteetan, Kolonbian uste bat zabaldu zen: zentral hidroelektrikoak erai-
kitzeak garapena ekarriko zuela. Herrialdea izugarri zorpetu zen horrelako 
proiektuak eraikitzeko; izan ere, proiektu horiek ekonomia-hazkundean sar-
tzeko adinako bultzada sortuko bide zuten. Estatu Batuetako Tennessee Ha-
raneko Agintaritzaren garapen-ereduari jarraituz29, aurreko mendeko 30eko 
urteetan baliabide guztiak osoki aprobetxatzea proposatzen zuten, lurraldeak 
errotik aldatzen zituzten tamaina handiko obrak eginez. Eredu hori 50eko 

28 Jaime Tovar Ramírez monsinorea, La Plata udalerriko San Sebastián elizako parrokoa. Iturria: El Quimbo en el debate nacio-
nal. DesdeAbajo egunkaria. 2009ko martxoak 21. 
29  Estatu Batuetako Tennessee Haraneko Agintaritza AEBetako Kongresuak sortu zuen, 1993an, erakunde apolitiko, deszen-
tralizatu eta autonomiadun gisa, garapenerako proiektuak egin zitzan Tennessee Haranaren eskualdean (7 estatutan zabaltzen 
da haran hori). Korporazio horrek hainbat helburu zituen; besteak beste, urak kudeatzea, xede ugariko 21 presaren bidez. Presa 
horiek bide eman zuten ibaian nabigatzeko, energia sortzeko, lurrak ureztatzeko eta basoberritzeko.  

Garai batean, 
Betania zegoen 
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urteetan inportatu zuten. Estatubatuarren aholkularitzarekin, proiektuak 
sortzen saiatu ziren, eskualde pobreetan edo ‘azpigaratuetan’ garapena bul-
tzatzeko. Plangintza-erakundeak sortu zituzten, herrialdeko ibai nagusietan 
garapena bultzatzeko; erakunde horien artean dago Magdalena Ibaiaren Es-
kualdeko Korporazio Autonomikoa (CORMAGDALENA). 

1983an, eskualdeko garapenerako proiektu gisa taxutu zuten Betania. Proie-
ktuaren helburua zen Magdalena ibaiaren urak geratuz argindarra sortzea. 
“Huila departamendua harro zegoen Betaniako proiektuaz; denok geunden 
gogo beroz”, esan digu Benitok30, artisau-arrantzaleen lider batek, garai har-
tan nekazaria zenak. Dena den, alimaleko murru bat ura pilatzen hasi zen arte 
iraun zuen pozak. Milaka pertsonak lan egiteko, jateko eta bizitzeko erabiltzen 
zituzten lurrak urpean gelditu ziren. Bizitza berregin behar izateak dakarren 
bertigoaren aurrean gelditu ziren. 

Yaguará eta Hobo udalerrietan, lurren erdiak urpetu ziren. Lurrik ez zutenez, 
nekazariak nora ezean ibili ziren, inguruko herrietan. Hondamendi lokal bat 
izan zen. Ekoitzitako kakaoa lehen ordu erdian garraiatzen zuten Campoher-
mosora —hiriei lotutako pilaketa-leku bat da Campohermoso—; gero, berriz, 
zentral hidroelektrikoa inguratu behar zuten, eta ibilbidea askoz luzeagoa zen. 
Betania zela-eta, eskualdeko herritarren bizimodua larriki eta sakon alda-
tu zen. Presatik ur gora, nekazaritzan lan egiten zutenek beste norabait joan 
behar izan zuten etorkizunaren bila. Ur behera, aldizkako ur-deskargek, ohiz 
kanpoko indarra zutenez, ibaiertza aldatu zuten. Benito orobat oroitzen da 
nola aldatu zen tenperatura eta hezetasuna inguruan. Aldaketa horren ondo-
rioz, landaredia eta nekazaritza ere aldatu zen. 

1983ra arte —urte hartan hasi zituzten eraikuntza-lanak—, ibaia arrantza-itu-
rri zen. Ehunka arrantzale-familia ibaiertzean kokatu ziren, eta ibaiak ematen 
zienarekin bizitzea lortu zuten. Murrua eraiki zutenean, dozenaka arrain-es-
pezieren eta, oro har, eskualdeko ekosistema guztien bizi-zikloa eten zen, eta 
biziaren oparotasuna murriztu. Arrantzaleek gogoan dute bazirela 40 arrain-
espezie El Quimboren eta Betaniaren arteko eremuan. Betania eraiki ostean, 10 
espezie daude. El Quimboko murrua eraiki ostean, bertako espezie jangarri bat 
soilik gelditzen da: capaz arraina.

Betanian argindarra sortzen hasi zirenetik, indarrez deskargatzen da oxigeno 
disolbatu gutxiko ura, bai eta urpetutako materia organikoaren usteltzeak sor-
tutako usain nazkagarriak ere, eta, batzuetan, turbinak garbitzeko erabiltzen 

30 Hoboko Arrantzaleen Elkarteko burua. 
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diren substantzia kimikoak. Isuri kimikoen ondorioz, arrain asko hiltzen dira 
Betaniaren hustubide-hodietatik gertu. Elkarrizketatutako arrantzaleen arabe-
ra, sei hilean behin gertatzen dira isuriak. 

Milaka urtetan zehar, uraren mugimendu leunek Magdalena ibaiaren ertzak 
moldatu zituzten. Aldizkako uhaldiek ibaiertzak urpetzen zituzten, eta neka-
zaritzarako oso emankor egiten. Gero, presarekin, deskargatzen zen urak ibaia-
ren forma aldatu zuen. Uharte emankorrak ia guztiz desagertu ziren. Arenoso 
ibaiaren urak Magdalena ibaira isurtzen diren lekuan —Betaniatik 30 kilome-
trora, ibaian behera—, arrantzan ibiltzea eta uharteetan ereintzan aritzea zen 
jende askoren bizibidea. 1986an, Dujos Tamas komunitateko 106 familia indi-
genak poliziari aurre egin zioten, polizia hogei aldiz saiatu baitzen familia ho-
riek uharte horietatik irtenarazten, baina poliziak ez zuen bere asmoa betetzea 
lortu. Edonola ere, komunitate horietako lau buru, kabildoko gobernatzailea 
barne, erail zituzten. 

Komunitate horrek, Kolonbiako komunitate indigena askok bezala, nagusiki 
arrantzaren bidez eskuratzen zituen dietako proteinak, bai eta medikuntza 
tradizionalerako osagaiak ere. Beren bizitza, kultura eta espiritualtasuna estu-
estu dago lotuta ibaiari. Adore handiz, indar publikoaren erasoei eutsi zieten, 
bai eta zonaldeko lur-jabe handien gutiziari ere, lur-jabe horiek haien lurrak 
nahi baitzituzten. Harik eta 1998an, Betaniak bere ateak zabaldu zituenean, 
ura uharteetako asko birrintzen hasi zen arte. Komunitateak lekuz aldatu be-
har izan zuen, eta Arenoso ibaitik ur gora lursail bat onartu. Lursail hori babes-
lekutzat aitortu zuten zenbait urte geroago. 

“Gure lagunak erail ostean, irtenbide bat bilatzen dute, eta lur batzuk ematen 
dizkigute”, esan du Humbertok, eskualdeko elkarte indigena bateko buruak. 
Dujos Tamas komunitateak desagertzear den hizkuntza bat du; munduan, 13 
pertsonak soilik hitz egiten dute hizkuntza hori. Hizkuntza hori ahotsa ari da 
galtzen apurka-apurka, garapenaren zarata frenetikoen erdian. “Desagertzear 
den herri bat gara, baina hori ez zaio inori axola”, adierazi du Humbertok, se-
gurtasunez eta begirada inon galduta ez daukala. Gaur egun, Arenoso ibaiaren 
urak Magdalena ibaira isurtzen diren lekuaren inguruko eskualdean, golf-ze-
laiak eta etxalde agroindustrial handiak daude. 

Betaniako kasua ez zen bakarra izan. Herrialdeko hainbat eskualdetan abia-
tu zituzten proiektu hidroelektrikoak, nazioarteko bankak finantzatuak eta 
Estatuak bere gain hartuak. Esaterako, Salvajina zentral hidroelektrikoarekin,  
antzeko arazoak sortu ziren. Cauca departamenduan eraiki zuten, izen bera 
duen ibaian, herrialdearen ipar-mendebaldean. 1985ean bete zuten, eta 3.100 
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hektarea urpetu zituen, Nasatarren, afrokolonbiarren eta nekazarien komuni-
tateen lurretan. Presak bizirik utzi zituen zenbait arrain-espezie, baina sarras-
kituak, garai batean ibaiko arrantza izan zenaren lekuko. Milaka familia bazter-
tuk beren proteina-iturri nagusia galdu zuten31. 

Onibarren erosketa ere irregulartasunez beteta egon zen. Komunitateek salatu 
zuten “lurren tituluak ez zizkietela aintzatetsi, onibarrak saltzeko presioa jaso 
zutela eta bitartekariek iruzur egin zietela”. Urpetutako materia organikoaren 
deskonposizioa zela-eta, inguruko komunitateko kideak osasun-arazoak iza-
ten hasi ziren. Eskualdeko kafe-, panela- eta platano-laboreak suntsitu egin zi-
ren, ingurune biofisikoaren eta tenperaturaren aldaketengatik32.  Ibaiak, lehen, 
bideak bateratzen zituen; gero, ordea, aldameneko komunitateak bakartzen 
zituen urezko harresi handi-handi bat bilakatu zen.

Salvajina dela-eta, komunitate erasanek mota guztietako protestak egin di-
tuzte, eta gizarte-liderrei “garapenaren kontra egitea” leporatu diete, eta, gero, 
mehatxuak eta erasoak jasan dituzte”.33 Komunikabideen aurrean, gizarte-
erantzukizun korporatiboari buruzko iragarkiekin mozorrotzen dute gatazka. 
Unión Fenosak, 2000tik 2009ra bitartean zentral hidroelektrikoaren jabe izan 
zen espainiar enpresak, gutxienez zazpi sari jaso zituen, bere gizarte- eta ingu-
rumen-kudeaketagatik Salvajinaren eragin-eremuana34. 

Presak zementu puska erraldoiak dira, eta garapenaren ikono bihurtu dira. 
Txinako Gobernuak harro-harro jakinarazi du Hiru Arroiletako zentral hidro-
elektrikoa dela munduko handiena. Teknikak naturaren gainean dituen muge-
tan pentsarazten digute haren alimaleko proportzioek. Hainbat ahots kritiko 
kartzelarekin zigortu dituzte, garapenaren dogma zalantzan jartzera ausartze-
agatik. Ahots horietako askok jakitera eman dute zer-nolako kalte izugarriak 
eragin dituen presa handi horrek. Dai Qing kazetariaren arabera, lau milioi 
pertsonak lekuz aldatu behar izan dute, inguruko lurrak ez dira egonkorrak, 
uraren toxikotasunak gora egin du, eta lurrak eta urak gazitu egin dira, Yangzi 
ibai handiak indarra galdu baitu itsasoaren kontra35. Txinako Gobernua, zurru-
na izan arren, presak ingurumen-kalte larriak eragin dituela onartzen hasi da. 
Ziur asko, aintzira erraldoiak eragindako klima-aldaketa da ondorio suntsitzai-
31  Hemen aurkeztutako azterketatik hartua: Naturaleza, comunidad y capital: Análisis del conflicto socioambiental generado 
por la construcción y operación de la represa Salvajina en el norte del Cauca (Colombia). Quintero, M. eta Palacio, G. (2013). 
Hemen: Desarrollo y Ambiente: Contribuciones Teóricas y Metodológicas. Bogotá: Instituto de Estudios Ambientales. Kolonbiako 
Unibertsitate Nazionala.
32 Las posibilidades empresariales en el corregimiento de Suárez. Barrera, N. (1986). Popayán: Caucako Unibertsitatea, DANCOOP.
33 La Consulta previa en proyectos desarrollados en territorios indígenas. Aldizkaria: Semillas. 2008ko irailak 10.
34 La Responsabilidad Social Corporativa de las Empresas Españolas en Colombia. Pulido A. eta Ramiro P. Hemen: Lan Harre-
manen Aldizkaria. Euskal Herriko Unibertsitatea. 2008, II. (223-250). 
35 La Gran Muralla Oscura. La Presa de las tres gargantas. Patrick McCully. 
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leena eta kalkulaezinena. Klima-aldaketa horrek Yangzi ibai handiaren arroari 
eragin dio, eta ondorio larriak ditu eskualdeko nekazaritzan36. 

2014ko ekainean, Javeriana Unibertsitateko (Bogotá) entzunareto handi ba-
tean, ‘Lekualdatze Behartuei buruzko Nazioarteko XIV. Biltzarrean’, Brookings 
Institutioneko Michael Cernea, Munduko Bankuaren garapen-proiektu han-
dientzako berkokatze-politikak egin zituen akademiko ezaguna, mintzatu da. 
Esan duenez, azken berrogeita hamar urteetan, Txinan laurogei milioi pertso-
na lekualdatu dituzte ‘garapenagatik’, eta Indian hirurogeita bost milioi. Haren 
kalkuluen arabera, 2011tik 2020ra bitartean, berrehun eta berrogeita hamar mi-
lioi pertsona lekualdatzera behartuta egon dira, munduan. Cerneak dioenez, 
‘garapenari’ berezkoa zaion zerbait da, eta saihetsezina da. Hortaz, haren pro-
posamenek eta hark diseinatutako Munduko Bankuaren politikak helburutzat 
dute komunitateak ahalik eta baldintza onenetan berkoka daitezen erraztea. 
Garapenari buruz zer ulertzen duen galdetu eta hark itzulingururik gabe eran-
tzun du: “Hau ez da garapenari buruz hitz egiteko tokia”. Hitzaldiaren ostean, 
Cerneak Shi Guoqing txinatar akademikoa aurkeztu du, eta ongietorria egin 
dio. 

Guoquingek dio lekualdatze horiek teknifikatu egin behar direla. Hiru Arroile-
tako presaren adibide arrakastatsua aurkeztu du, sekulako zifrak dituen esta-
tu-propaganda, beren arbasoen lurrak zoriontsuki uzten dituzten nekazarien 
argazkiez lagunduta. Garapenerako megaproiektuek eragiten dituzten lekual-
datzeak ezinbestekoak dira, teknifikatu egin behar dira, ‘berkokatze’ esan be-
har zaie, eta eskala industrialera eraman behar dira. Haren ustez, beharrezkoa 
da Latinoamerikako akademiak berkokatzeen gaiari heltzea, eta haren ikerke-
ta-institutuak37 ekarpen handia egin dezake gai horren gainean. 

2014ko abuztuan, jakitera eman zen Hidrochina enpresak egindako Magdalena 
ibaiaren plan nagusia38. Plan horretan, 17 zentral hidroelektriko eraikitzea pro-
posatzen da, eta ibaia ubide erraldoi bihurtzeko egokitzea. 

Badira horrelako proiektuei kritika serioak egiten dizkieten ahotsak. Oxforde-
ko Unibertsitateak39 1934tik 2007ra bitartean eraikitako 245 presen kasuak az-
tertu zituen. Proiektu gehienak ez ziren ekonomikoki bideragarriak; kasuen % 
96an, hasierako aurrekontua gainditu zuten, eta gainkostuak sortu (gainkostu 

36 Por primera vez, el gobierno comienza a admitir críticas veladas al macroproyecto hidrológico más grande y caro del mundo. 
David Brunat. Diario Publico. 2011ko ekainak 10. 
37 National Research Center por Resettlement and Social Developmente Institute. 
38 Megaplan del río Magdalena incluye 17 hidroeléctricas. Diario Portafolio. 2014ko abuztuak 10. 
39 ¿Tienen sentido las megarrepresas del mundo? Lauren Everitt. BBC. San Frantzisko. 2014ko martxoak 11. 
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horiek maiz jarri izan dituzte herrialde osoak estutasunean). Presen Mundu 
Batzordearen arabera, “presa handiek nabarmen aldatu dituzte munduko ibai-
arroetako asko; eragin suntsitzaileak, iraunkorrak eta, oro har, oharkabekoak 
izan dituzte eskualde horietan bizi diren dozenaka milioi pertsonen bizimo-
duetan eta gizarte- eta kultura-adierazpenetan”.40 Patrick MacCullyk, Silenced 
Rivers (Ibai isilaraziak) izeneko bere liburuan, munduko kasu-kopuru handi 
bati buruzko informazio zientifikoa aztertu eta hauxe ondorioztatu du: “presek 
eragin itzela eta txarra izan dute naturan eta gizartean; enpresen onurak puztu 
dituzte, eta, berez, onura horiek beste bide batzuen bidez lor zitezkeen, hots, 
bidezkoagoen eta ez hain suntsitzaileak erabiliz”.41  

Aurrekariak eta ebidentzia teknikoa gorabehera, Kolonbiako Gobernuak beste 
zentral hidroelektriko bat eraikitzeko baimena eman zuen. Ondorioak, zentra-
la abian jarri aurretik, jada mingarriak dira oso.

40 Dams and Development: A New Framework for Decision-Making. World Commission in Dams. Earthscan Publications Ltd, 
London and Sterling. 2000. Hemen: www.internationalrivers.org/resources/dams-and-development-a-new-framework-for-decision-
making-3939 
41 Ríos Silenciados, ecología y política de las grandes represas. Patrick McCully. Proteger Ediciones. 2004. Santa Fe, Argentina.
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Ez da irudimen handia behar presek zer kalte eragiten dituzten azaltzeko: bi 
mendiren artean eraikin baten gisako murru garai bat oztopo iraganezin bi-
lakatzen da, ezin konta ahala ekosistema-lotura ehuntzera ohituta dagoen ure-
tako bizirako. 

Horretaz gainera, ekuatoreko eskualde batean, hala nola Kolonbian, alimaleko 
ur-gorputz bat gelditzeak orain arte gogotik aztertu ez diren ondorioak ditu. 
Iparraldeko eskualdeetan, hala nola Estatu Batuetan, urtaroek nabarmen al-
datzen dute uraren tenperatura, eta, bide batez, uraren dentsitatea aldatzen 
dute. Horri esker, ur-gorputzak mugitu eta oxigenatu egiten dira. Ekuatoreko 
eskualdeetan ez da horrelako tenperatura-aldaketarik gertatzen; baliteke pre-
saren sakontasuneko urek inoiz ez ikustea argirik, eta inoiz ez oxigenatzea. 
Horren ondorioz, oxigenoaren mende dagoen bizia ozta-ozta iristen da metro 
gutxi batzuetara; sakontasunean, berriz, gas toxiko eta zinez kutsagarriak sort-
zen dituzten erreakzio kimikoak eta biologikoak gertatzen dira. 

El Quimbon, geometria, tamaina eta aurreikusitako atxikipenaldiak direla-eta, 
deskarga-urek oxigeno gutxi izango dute, edo ia batere ez, eta, horren ondorioz, 
ezingo da ia bizi-formarik sortu, eta ur beherako baldintzak txartu ditzaketen 
kutsatzaileak sortuko dira42. Hortaz, iragar dezakegu arrantza desagertu egingo 
dela El Quimboren eta Betaniaren arteko ibai-tartean. Orobat iragar dezakegu 
zer ondorio izango dituen oxigeno-galerak Betaniako presan. Presa horretan, 
artisau-arrantzan aritzen dira, eta zenbait haztegi industrial daude. 
 

42 ¿Es el Quimbo técnicamente viable? Kashyapa Yapa. Berkeleyko Unibertsitateko ingeniaria. 2013ko urria. Miller Dussánek 
aipatua. Hemen: Asoquimbo y ASIN urgen suspensión del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. 2013ko urriak 20. 

Kalteak 
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Urtegia urez betetzea da presa bat eraikitzeko prozesuaren fase konplexu eta 
suntsitzaileetako bat43. Zenbait hilabetez, ibaiaren ur-lasterra ia guztiz eten 
behar da, eta horrek ibai-arroko bizi-forma guztiei eragiten die. Paradoxiko-
ki, presa urez betetzeko prozesua ez da kontuan hartu baimena emateko, ez 
eta Ingurumen Inpaktuaren Azterketa egiteko ere, nahiz eta kalte itzelak eragin 
ditzakeen. Eraikuntza-lanak egiten hasi eta handik urte batzuetara hasi dira 
prozesu horren ondorioez hitz egiten44. Presa urez betetzeko prozesuan, uraren 
emaria 250 m³/s-tik 36 m³/s-ra murriztuko da. Horren ondorioz, El Quimbotik 
ur behera dauden bizi-forma guztiak hil egingo dira, bai eta Betaniako arra-
in-haztegietako arrainak ere, uraren oxigeno-kontzentrazioaren beherakada  
itzela dela eta. Fase horri buruzko eztabaida zabalik dago oraindik, eta agerian 
jartzen du zeinen kalitate txarra duen proiektuaren alde egin zuen Ingurumen 
Inpaktuaren Azterketak. 

Ingurumen-eragin nagusiak —lur emankorren urpetzea, eskualdeko klima 
aldatzea eta ibaiaren alimaleko aldaketa—, batuta, mehatxu larri bat dira, es-
kualdeko elikadura-segurtasunerako. Pobrezia nagusi den testuinguru batean, 
zentral hidroelektrikoak larriagotu egiten ditu bertakoen bizi-baldintzak45. 

43 Sigue incertidumbre por el llenado de El Quimbo. La Nación. 2014ko ekainak 6. 
44 Peligra piscicultura en el Huila. La Nación. 2013ko azaroak 28. 
45  Agrado udalerrian, biztanleen % 28 Red Unidos sareari lotuta dago; horrek esan nahi du pobrezia larrian dagoela. Garzón 
udalerrian, tasa % 25 da. Hemen: Plan de Desarrollo del municipio de Gigante. Gigante udalerria. 2012-2016. 12. Erabakia, 
2012ko maiatzaren 12koa. Plan de Desarrollo del municipio de El Agrado. 2012-2016. El Agrado udalerria. 17. Erabakia, 2012ko 
maiatzaren 31koa..  
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Magdalena ibaiko arrantzari buruzko historiek ibaiko biziari esker bizi diren fa-
milien berri ematen digute. Ibaiko uren gorabeherei, zikloei eta uhaldiei buruzko 
historiak dira. Arrantzale gutxi daude, presa egin aurretik ibaiko bizitza nolakoa 
zen gogoratzeko adina dutenak. Haietako batzuekin hitz egin ahal izan genuen. 
Haien begiak piztu egiten ziren, gogora ekartzen zutenean zeinen oparoa zen 
ibaia, zeinen lasaiak ziren haien egunak, zenbat espezie-mota zeuden. Magdalena 
ibai handiaren mende zeuden, hain zuzen ere, arrantza-garaiak eta ibaiertzeko 
bizitza. Halaber, pertsona horiek mendietan gertatutako natura-hondamendien 
lekuko izan dira, mendietan gertatutako hondamendiak gero ibaian jartzen baiti-
ra agerian. Orobat izan dira lehen urpetutako inguruak kiratsez betetzen dituzten 
lehorte gero eta ugariagoen lekuko. 

Magdalena ibaiak, Kolonbiako mendien arteria izaki, agerian uzten du mendi ho-
rietan zer gertatzen den; alegia, aldaketa itzelak eta mingarriak. Ihintza jaso eta 
ibaira irits dadin lurrean lagatzen duten azken oihanak desagertzen ari dira, eta 
Kolonbiako herritar gehienei horrek ez die beldurrik eragiten.

Atal honetan, arrantzaleen ahotsak jaso nahi izan ditugu; izan ere, badakigu haien 
begiek ezin errepikatuzko moduan ikusi dutela ibaiaren bizia. Lurraldearekin du-
ten harremana ez da nekazariena eta hirietako biztanleena bezalakoa. Bizirau-
teko, ezinbestekoa zaie urak ezagutzea, klimaren kapritxoen berri izatea, arran-
tzarako trebetasunak izatea. Besteon eskueran jarri dute beren mundu-ikuskera, 
ibaia ezagutzen duenaren duintasuna, beren jakintza ia beti ikusezin bihurtuak. 

El Gallo

Antonioren laneguna arratsaldearen amaieran hasten da egunero, amuetan beita 
jarriz, eta gau osoa iraun dezake. Calandrio deritzo ibaiaren hondoan murgilaraz-

Arrantzaleak
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ten den soka bati. Sokaren mutur bakoitzari kontrapisu bat lotzen zaio, lekuan 
gera dadin. Sokari zenbait amu lotzen dizkiote, eta amuei beitak; hau da, zizareak, 
intsektuak edo arraintxoak. Antoniok kontu handiz altxatu du soka, eta beitak 
kanoa ahul batean jarri ditu, Kolonbiako ibai handienaren erdian. Soka tenkatuz 
gero, amuak azala ebakiko dio. Haren kideei hainbatetan gertatu zaie. 

Eskuekin oraindik bizirik dauden beitak jartzen ditu amuetan, eta, bien bitartean, 
bere historia kontatu du. “Duela 35 urtez gero naiz arrantzale. Magdalena ibaian 
ikasi nuen arrantzan, txikitan. Garai hartan, ez zen Betania existitzen. Hasieran, 
zaletasuna nuelako aritzen nintzen arrantzan. Gero, ordea, arrantza hainbeste 
atsegin nuen, horretan lan egitea erabaki nuen. Gero, familia sortu nuen, eta, gaur 
arte, arrantzale izan naiz”. Arrantza, Magdalena ibaia sasoi onean zegoenean, bizi-
rauteko aukera bat zen ibaiaren goiko arroko ehunka pertsonarentzat. “Niri Gallo 
esaten didate. Antonioz galdetuz gero, inork ez du jakingo nortaz ari zaren. Aldiz, 
Galloz galdetuz gero, denek ezagutzen naute”, esan du erdi irribarrez. “Arrantza 
zinez ederra zen. Mota guztietako arrainak harrapatzen genituen: patalóa, nicu-
roa, bocachicoa, pejea. Nahikoa nuen bakarrik bizitzeko eta gero familia manten-
tzeko”. Magdalena ibaian aritzen zen Antonio arrantzan; zehazki, Villaviejan, gaur 
egun Betaniako urtegia dagoen lekutik 80 kilometrora ur behera.

Betaniako zentral hidroelektrikoa eraiki zutenean, haren bizitza eta haren familia-
rena guztiz aldatu zen. “Herriak, bere irrazionaltasunean, uste zuen Betania mira-
ri bat zela, garapena eta horrelako gauzak ekarriko zituela, baina hori gezurra zen. 
Lurrak urpetu eta horrek berekin zer-nolako arazoak zekartzan ikusi genuenean, 
herria haserre zegoen. Nik ez nuen lehen bezala arrantzan egiten. Bizirauteko egi-
ten genuen arrantzan, hala moduz jateko. Nik semeak nituen, eta etsita nengoen”. 
Iluntzen hasi du. Argia inguruko mendietan ezkutatu da. Arratsaren koloreak la-
sai baina etengabe aurrera doazen ibai-uretan margotzen dira. Antonioren aurpe-
gia goibeldu egin da. “Etsita nengoen. Ez nekien zer egin, familiari jaten emateko. 
Gero, boladaka etortzen ziren arrantzale batzuek gomendatu zidaten ekialdeko 
ordokietara joateko, eta Meta ibaira joan nintzen, eta egia zen: arrantza ona zen, 
mota guztietako arrainak harrapatzen genituen. Ni beti izan naiz arrantzale ona, 
eta han ere ondo moldatu nintzen. Nire familia hara emateko aurreztu eta han 
egon ginen denbora batez. Txarrena da arrantza onak hiru hilabete soilik irauten 
zuela; urteko gainerakoan, oso txarra zen. Baina handik paramilitarrek irtenarazi 
gintuzten. Arrantzan nengoenean, haiek etortzen ziren, eta esaten zidaten nire 
gauzak bildu behar nituela, bestela hil egingo nindutela. Beldur nintzen semeak 
eramango ote zituzten; izan ere, semeek bakarrik joan behar zuten etxetik esko-
lara. Semeei zer edo zer gertatuko zitzaiela pentsatzeak bultzatu nituen lastairak 
hartu eta Magdalena ibaira itzultzera. Hemen, arrantza txarra zen, baina, gutxie-
nez, lasai nengoen”.
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Azken hamabi urteetan, Antonio Betaniatik ur gora aritu da arrantzan. Leku 
batetik bestera mugitu da, ibaiaren ur-lasterraren arabera, calandrioak jartzeko 
leku onenaren bila. Biziraupenaren mugan, postalekoa dirudien paisaia bat duela 
lagun, dakiena eta egitea atsegin duena egiten du. Etorkizunari begira, damu da 
bere semeek bere grina eta kar berarekin ikasi dutelako.

Zuhaitzen adarren artetik erortzen den ilargi-argi urriak erdizka erakusten diz-
kigu Antonioren aurpegiera batzuk. Antoniok eta haren familiak sukalde xehe 
baten intimitatean bildutako arrantzaleen ikuspuntutik kontatu zuten beren his-
toria. Argiaren islek, intsektuen kantuek, bere bidea bilatzen duen ibaiaren isilta-
sun deskribaezinak pentsamendua galarazten dute tonalitatez betetako urruma 
batean. Capaz arraina gauez arrantzatzen da. Laneguna arratsaldeko bostetan 
hasten da. Zortzietan, beitak jartzen dira. Gauerdian, sokei begiratu bat egiten 
zaie. Eta, goizean, bostetatik zortzietara bitartean, amuak aztertzen dira, arrai-
nen batek amuari heldu ote dion ikusteko. Gerta daiteke laneguna hamabietan  
amaitzea, arrain guztiak jaso, portuan saldu eta etxera itzultzean. 

Ibaiaren badiatxo baten aldapa malkartsuan eraikitako espazio batean aritu gara 
Antoniorekin, haren emaztearekin eta bi semeekin hizketan, arrantzaleen joan-
etorrien artean. Haren etxola guaduarekin, plastikozko oihalekin, zinkezko teile-
kin eta egur apur batekin dago egina. Etxebizitzaren trazadurak sabaia eta hormak 
babesten dituzten zuhaitz handien zentzuari jarraitzen dio. Eremu txikiena ere 
aprobetxatzen da, bizigarri egiteko. Kafeak eta zigarretak hitzari egiten diote leku. 

“El Quimborekin, arrantza oso zail bilakatu zen. Orain harrapatzen dugunak oz-
ta-ozta ematen digu jateko. Arrantzak behera egin du. Lehen, berrogeita hamar 
libra harrapatzea lortzen genuen. Orain, ez ditugu hamar libra ere harrapatzen”. 
Lekuko guztiak bat datoz: arrantzak behera egin du. Historietan, arrazoi berak 
ematen dituzte. “Orain, ibaia beti dago ilun. Kolore horia du denbora guztian. Le-
hen, euria egiten ez zuenean, gardena zen. Hondoaren metro bat edo bi ikusten 
ziren. Mugitu duten hondar guztiarekin du horrek zerikusia, hondarra ibaira erori 
baita”. Mugitutako hondarraren ondorioz sortutako uhertasunak eta sedimen-
tazioak arrainen biziraupen-baldintzak hondatu dituzte. Batzuetan, hondarrak 
arrainen zakatzak ixten ditu, eta, beste batzuetan, lohiz betetzen ditu errute-
lekuak. Presaren eraikuntza-lanek eta ibaiaren desbideraketak orobat eragozten 
dute arrainen migrazio-fluxua ur gora, elikatzeko guneak murrizten baitituzte. 

Tomás berrogeita hamar urteko arrantzale bat da, begirada bizi eta hitz-jario azka-
rrekoa. Esan du arrantza egitera ibaiaren desbideraketa-tunelera joatea erabaki 
zuela; tunel horrek ura isuraldatzen du, jatorrizko ibilguan murrua eraikitzeko. 
Leku horretan, “arrainak ikusten ziren ur-lasterrean gora; han, erraz harrapatzen 
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ziren”. Orain, ugaltzeko eta elikatzeko baldintzarik egon ez denez zenbait hilabe-
tez, tuneleko arrantza ere desagertzen hasi da. 

Antoniok esan duenez, El Quimbo eraiki aurretik, bere arrantza-lekuak —10 mi-
nutu txalupan Puerto Momicotik iparraldera— 20 brazako sakonera zuen, baina, 
orain, ozta-ozta du braza bateko sakonera (metro bat baino apur bat gehixeago). 
Ibaian garraiatutako hondarra orobat pilatu da Betanian; horren erakusgarri, 
ibaiak sakonera galdu du hainbat lekutan. “Orain, uraren maila biziki aldatzen 
da: bi egunez, behera egiten du, eta, gero, berriro gora. Batzuetan, ez dakigu urak 
gora edo behera egingo duen, eta, askotan, lan-tresnak galtzen ditugu”. Uraren 
mailaren bat-bateko beherakaden ondorioz, arrain asko putzuetan harrapatuak 
gelditzen dira, eta hil egiten dira. Batez ere, arrain gazteei gertatzen zaie hori; izan 
ere, sakonera gutxiko lekuetan egoten dira. 

Neivako Arrantzaren eta Akuikulturaren Agintaritza Nazionalaren (AUNAP) bu-
legoan, bost idazmahai daude, eta, horietan eserita, lanean buru-belarri dauden 
pertsonak. Orriz eta dokumentuz betetako apalak daude. Hormetako batean,  
atzealde urdineko kartel bat dago; Magdalena ibaiko arrain-espezieak agertzen 
dira bertan, eta Emgesaren logoa. Ibaiko arrantzaren beherakadari buruz galde-
tu diogu Neivako AUNAPen zuzendari Carlos Usecheri, eta hauxe erantzun du: 
“zenbait arrazoigatik da: hiri- eta industria-kutsaduragatik, gainarrantzagatik eta 
arroko deforestazioagatik”. Carlosek beste zenbait azalpen eman ditu, adeitsu-
ki, baina ez du El Quimbo aipatu. “Gai horri buruzko informazioa, zoritxarrez, 
sakabanatuta dago, ez dago bateratuta eta dokumentu asko falta dira”, aipatu 
du. Dokumentu bat eman digu. Dokumentu horretan, Betaniako urtegiko eta 
ibaiko alderdietan zer arrain-populazio dauden adierazten da, eta arrantzaren 
beherakada artisau-arrantzaleen gainarrantzari egozten zaio. Halaber, aipatu du 
gaikuntza-proiektu bat egiten dutela arrain gazteak ibaira itzultzeko. Dokumen-
tua Fundación Humedalesek egin du. Emgesak finantzatutako proiektuak egin 
ditu fundazio horrek46. 

El Quimbo proiektuko ingurumen-agintaritza eskuduneko zuzendariak, hots, 
Ingurumen Lizentzien Agintaritza Nazionaleko zuzendariak adierazi du ibaiaren 
desbideraketa “imitatu” beharreko obra bat dela. “Arrain bakar bat hiltzen ez den 
lehenbiziko kasua da munduan”.47 Edonola ere, eskualdeko ingurumen-agintari-
tzak, hots, Magdalena Garaiko Korporazio Autonomoak, salatu zuen 9.017 arrain 
hil zirela; horren ondorioz, eskualdeko arrantzaleek eta herritarrek protestak egin 

46 Según algunas personas entrevistadas, la Fundación Humedales tiene contratos directos con Emgesa en la región. Sin em-
bargo, en su página web (fundacionhumedales.org) solo consta un contrato realizado en el año 2009, en el embalse de Tominé en 
la cordillera central, operado por Emgesa. 
47 Reportan mortandad de 23 especies de peces tras desvío del río Magdalena. Noticias uno. 15 de abril de 2012. En: noticia-
sunolaredindependiente.com 
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zituzten. “Faunaren galera” konpentsatze aldera, Emgesak 64.396 arrain harrapa-
tu zituen, eta, gero, ibaiaren desbideraketatik ur gora askatu48. Errepublikako Kon-
traloria Nagusiak adierazi zuen 2009tik 2011ra bitartean arrantzak 7,95 tona egin 
zuela behera Hobon hainbat arrazoigatik. Arrazoien artean, hauxe aipatu zuen: 
“2010ean El Quimboko eraikuntza-lanak abian jartzea”.49  

Arrain-komunitateei eragindako kalteei buruzko bertsio instituzionalak kon-
traesankorrak dira. Komunikabide masiboek eta Akademiak ez bide dute kon-
tuan hartu arrantzan dihardutenen ezagutza, proiektuak ibaiaren bizian duen 
eragina ebaluatzeko. 

Héctor 

Héctorrek hirurogeita bost urte ditu. Ia berrogeita hamar urtez aritu da Magdale-
na ibaian arrantzan. Haren azentuak pentsarazten du irribarre batean amaitzen 
den melodia gozo bat ari dela kantatzen. Haren umore onak ustekabean hartzen 
gaitu, tarteka; izan ere, gogortasunez deskribatzen du ibaiaren heriotza. Neska-
lagunarekin bizi da, Hobo udalerriko etxetxo batean. Etxetxoaren atzealdeko 
orubean, oilo batzuk hazten ditu, eta baratzetxo bat lantzen eta platano-landare 
batzuk hazten. Etxearen aurrealdean egiten digu harrera gonbidatuoi. Kaletik pa-
satzen diren haur begiluzeak, gazte mozkor batzuk eta arrantzale urduriak ere hi-
zketagai bilakatzen dira, tarteka. Ez du zalantzarik egin historia eteteko eta errepi-
detik pasatzen direnei buru-keinu batekin edo besarkada estu batekin agurtzeko. 

Hainbat eta hainbat urtez ibaian ibili ostean, Ismael Hobora iritsi zen, muxarra 
arrantzatzera. 90eko urteetan, urtegia arrain horien ugalketa-gune bilakatu zen; 
izan ere, arrain-hazleek espezie merkaturagarriak sartu zituzten. Muxar-arrantza-
leak Hoboko hiri-auzoetan bizi dira, eta, maiz, goizeko seietatik arratsaldeko lau-
rak arteko lanaldia izaten dute. Muxarraren arrantza ugariagoa da capaz arraina-
rena baino, baina muxarra askoz zailagoa da merkaturatzen; izan ere, Betaniako 
arrain-haztegi handiekin lehiatu behar dute. El Quimbo eraiki zutenetik, muxarra 
desagertzeko arriskuan dago. Hobon, 173 muxar-arrantzalek osatutako elkarte bat 
dago, eta baliteke beste 100 muxar-arrantzale antolatuta ez egotea. 

Ismael goizean goiz hasten da lanean; eskuarki, seietan. Kanoara igotzen ditu 
motorra, izotz-poltsak dituen plastikozko kutxa bat, erregaiz betetako andel bat 
eta bi poto, lehen pintura-potoak zirenak, tresnak, ura eta bidaiarako janaria gor-

48 Finaliza exitosamente el programa de rescate contingente de peces. La buena energía de El Quimbo. Kanpo Harremanetarako 
Gerentzia. Emgesa S.A. E.S.P. 3. zenbakia. 2012ko iraila eta urria.
49 Informe final. Denuncia de Participación Ciudadana –Censo Desarrollado por Emgesa sobre los Beneficiarios del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo. Errepublikako Kontraloria Nagusia. 2012ko abuztuak 23. 
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detzeko. Txalupa zazpietan irteten da, Betaniako urtegirantz. Arraun batekin, 
sakonera gutxiko lekuak saihesten ditu, motorra ez jotzeko. Ordu erdiko bidaia 
egin ostean, Ismaelek eta haren semeak sakonera gutxiko badiaren bat bilatzen 
dute, sareak zabaltzeko. Esparbela jaurtitzeko, gorputz osoa biratu behar da; izan 
ere, sarea zabaltzeko adina abiada sortu behar da, izkinetan dituen kateak modu 
uniformean hondora daitezen. Hondoan gertatzen diren sare-mugimendu txikiei 
erreparatzen diete, soka tenkatu behar den edo erortzen utzi behar zaion jaki-
teko. Muxarrak taldean ibili ohi dira, sarda txikitan, eta, horregatik, batzuetan, 
zorte-kolpe bat ematen dute. Arrantzaleak binaka ibili ohi dira: bat motorrarekin, 
bestea sarearekin. Gastuak eta irabaziak bien artean banatzen dituzte. Ezin da 
bakarka modu horretan arrantzatu. 

Eguerdian, badirudi eguzkiak dena urtzen duela. Argia aintziran islatzen da, eta 
aurpegira iristen. Arrantzale gehienek oihal-zati batekin estaltzen dute aurpe-
gia. Batzuetan, ohiko politikoaren kanpainako elastikoa erabiltzen dute aurpegia 
estaltzeko. Arrainak ustekabeko uneetan agertzen dira sarean harrapatuta, eta 
une horiek esparbela jaurtitzeko errutina betiereko eta erritmikoa hausten dute.  
Batzuetan, arrain bat edo bi aurkitzen dituzte. Denak dira muxarrak: batzuk arro-
sak, beste batzuk zilarkarak. Arrosek arrain-haztegietako putzuetatik ihes egiten 
dute, batzuetan; inguruan barreiatzen diren jakien soberakinekin hazten dira, bai 
eta urtegian hazten diren landare mikroskopikoekin ere. 

Arratsaldeko hiruretan, beroak eta eguzkiak mugimenduak zailtzen dituzte. Es-
parbelaren jabeak ez du atseden hartzen. Jaurtiketa bakoitzean, itxaropen apur 
gordetzen du: “beste bat”, dio, “eta joan egingo gara”. Ordu erdi geroago, plastiko-
zko kaxan, izotz artean, beste muxarra pare bat dituztela, portura itzuli dira. La-
neguna ez da amaitu. Urarekin, limoiarekin eta izotzarekin egindako edari bat 
eskuetan dutela, atsedenaldi bat hartu dute, ibaiertzeko zuhaitz baten gerizpean. 
Ismaelek esan du orain hasten dela zailena. 

Arrantzatutako arraina ahalik eta modu onenean, ahalik eta azkarren saltzen saiatu 
behar dute. 50 libra arrantzatu dituzte. Gaur, zortea izan dute. Batzuetan, ez dute 
ezer harrapatzen. Muxarra beltza librako 1.200 pesoan saltzen da; muxarra arrosa, be-
rriz, librako 2.000 pesoan. Salmentan zortea badute, 70.000 peso eskuratzea espero 
dute: 20.000 peso gasolinarako eta 25.000 peso (10 euro gutxi gorabehera) bakoitza-
rentzat. Arrantzaleak ibaiertzeko zuhaitzen inguruan daude eserita, eta txantxetan 
ari dira. Arrantza-egunari buruz hitz egiten dute kideekin. Guztira, ia hogeita hamar 
dira. Bat-batean, motozikleta txikietan iristen diren salerosle itxura arduragabedun 
batzuen inguruan pilatu dira. Lau eta erdietan, Ismaelek bere kanoaren motorra, 
plastikozko kaxa, esparbela eta tresnak jaso ditu. Etxera itzuli da, diru apur batekin. 
Aurpegi nekatuarekin esan du agur. Irribarrea ez zaio aurpegitik joaten. 
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Benito

Benito Epia Hoboko Arrantzaleen Elkarteko burua da. Duela hil batzuez gero 
du kargu hori. Elkartearen funtzionamenduak berekin dakartzan izapide bu-
rokratikoak berriak dira, harentzat. Kideek “hitz egiten dakielako” aukeratu 
zuten; errespetatu egiten dute. Izan ere, egiten dituen gauzetan buru-belarri 
aritzen da. “Nik ez nituen martxak eta elkarteak atsegin, harik eta konturatu 
nintzen arte nola kaltetzen ari ziren ibaia. Orduan, bileretara joateko eta parte 
hartzeko ardura hartu nuen”. Benito hitz gutxiko gizona da, manera hotzekoa. 
Aurpegiera indigenak ditu, eta proportzio handiak. Hamabost urte zituenetik 
aritu da esparbela jaurtitzen. Orain, 42 urte ditu. 

“Nire gurasoak nekazariak dira, Paicolekoak. Bizimodua ateratzera irten nin-
tzenean, Yaguarán ibili nintzen, eta, han, jornalari-lana lortu nuen. Han, lurra 
lantzen nuen, harik eta Betaniako presak etxaldea urpetu zuen arte. Horren 
ondoren, ez nekien zer egin, harik eta ezkonanaia batek arrantzan egitera gon-
bidatu ninduen arte, nola moldatzen ginen ikusteko. Ondo moldatu ginen, 
eta, apurka-apurka, arrantzarako behar genituen gauzak hasi ginen erosten. 
Gustatu egin zitzaidan, eta horretan hasi nintzen lanean”. Betaniako presa urez 
betetzean, ibaiko espezieak desagertu egin ziren, baina berez Afrikakoa den es-
pezie bat, muxarra deritzona, zabaldu egin zen. Hainbat bertsio daude, espezie 
hori Betaniara nola iritsi zen azaltzeko. Bertsio baten arabera, uholdea muxar-
haztegi batzuetara ere iritsi zen, eta muxarrak askatu eta presa populatzen hasi 
ziren. Beste bertsio baten arabera, urpetutako zonaldean arian-arian kokatu 
ziren arrain-haztegiek sartu zuten espezie hori. 

1994an, Benitok bazuen neska-laguna eta familia ordurako. Ekaineko egun 
batean jakin zuen Páez ibaiaren uhaldi batek Betaniako presaraino arrastatu 
zuela inguruan aurkitutako oro. Erdialdeko mendikatean sortutako lurrikara 
batek hasi zuen uholdea. Lurrikararen ondorioz, lur-piloak askatu eta ibaira 
erori ziren, eta ibaiak gainezka egin zuen. Ibaiak bidean aurkitzen zuen oro 
suntsitu zuen. “Biharamunean”, dio Benitok, “behiak, zuhaitzak eta jende as-
koren gorpuak ikusi genituen, batez ere haurrenak. Antza denez, eskola bat ze-
goen ibaiaren ondoan”. Gobernu nazionalak arrantza debekatu zuen Betanian 
zenbait hilez. Arrantzaleak kontratatu zituzten, soken bidez gorpuak biltzeko. 
Kaosa, gorpuen narriadura eta gorpuak identifikatzeko ezintasuna zela-eta, 
gorpuak hobi amankomun batean jarri zituzten, hilerriaren ondoan. Gutxi go-
rabehera, 150 gorpu aurkitu zituzten. Dena den, beste iturri batzuen arabera, 
ibaian zehar askoz gehiago aurkitu zituzten. Benitok zirkinik egin gabe kontatu 
du historia hori. Esan du ez zuela beldurrik edo gaitzespenik sentitu, nahiz 
eta, haren deskribapenaren arabera, gorpuak oso egoera txarrean egon. Giza 
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gorpuak bildu ostean, animalienak biltzen aritu ziren. Esan du ia hiru hil egon 
zirela “urtegia garbitzen”. 

Arrantzak behera egiten du euri-garaian; izan ere, ibaiak jalkinez betetzen dira, 
eta jalkinek presako ura uhertzen dute. “Ez dakigu zer gertatzen den muxarrare-
kin: ezkutatu egiten da, eta ezin dugu arrantzatu”. Euri-garaiak berekin zekartzan 
aldaketak gorabehera, Benitoren bizitzak aurrera jarraitu zuen, ezusteko handirik 
gabe. 2008ra arte, El Quimboko presako eraikuntza-lanen ondorioz ura uhertzen 
eta kolorez aldatzen hasi zen arte. “Arrantzak txarrera egin zuen. Hainbesteraino, 
non gutako asko zorpetu eta goseari eusten ari baikinen”. Benitoren arabera, Em-
gesak ez du bilerarik egin Hobon arrantza egiten dutenekin, zer ondorio pairatzen 
ari diren jakiteko, nahiz eta El Quimboren eraikuntza-lanek eragin nabaria izan 
duten herrian. 

Hoboko arrantzale-elkartea esparbela darabilten arrantzaleek eta muxar-arran-
tzaleek osatzen dute nagusiki. Presa barruan aritzen dira arrantzan, presatik ur 
goran dauden haztegiekin tentsioan etengabe. “Arrain-haztegi batzuek tiro egi-
ten digute ikusten gaituztenean”. Horregatik, hobe da egunez arrantza egitea eta 
arazoak saihestea. Galdetu diogu ea polizian salaketarik jarri duen, eta erantzun 
digu poliziak arrain-haztegietan jaten duela, eta enpresak jarritako etxeetan bizi 
dela. Eskualdeko enpresaburu ezagunak dira arrain-haztegien jabe; arrainak Esta-
tu Batuetan eta Kolonbiako hiri handietan saltzen dituzte. Negozio horrek Páez 
ibaiaren uholdearen ondoren egin zuen gora.

La Buena Energía de El Quimbo (El Quimboko energia ona) Emgesaren hama-
bostekari bat da. Bertan, koloretako argazkiak agertzen dira: nekazari irribarre-
tsuak traktore baten gainean, eta familia hunkituak enpresako langileen alboan. 
Aldizkariaren lehenengo zenbakian50, eskualdeko 100 arrantzalerekin inguru-
men-hezkuntzako lantegiak egingo dituztela iragartzen da. Lantegien helburua 
da “haien jarduerari buruz ezagutza gehiago ematea, eta arrainen gaur egungo 
egoeraz jabearaztea”. Lantegiko partaide irribarretsu baten argazkia agertzen da; 
aldizkariak arrantzaletzat aurkezten du. Partaideak dio lantegiak “oso onak dire-
la”; izan ere, “distraitu egiten gaituzte”, eta “arrainen izenak irakasten dizkigute”. 

Olga

Olga begira dago Puerto Momicoko etxetxo bateko leihotik. Etxetxo hori taber-
na ere bada. Arrantzale batzuk iritsi eta ahal duten lekuan jarri dira. Olgak ez du 
hitz egiten, ez du gizonen elkarrizketetan parte hartzen, edariak eman dizkie, eta 

50 La Buena Energía de El Quimbo. Kanpo Harremanetarako Gerentzia. Emgesa S.A. E.S.P. 1. zenbakia. 2012ko ekaina.
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berriro gorde da leihoaren atzean. Handik ari da begira eta entzuten, harik eta 
norbaitek adarra jotzen dion arte. Jokoan sartu gabe erantzun du. 

Olga arrantzalea da, arrantzaleen alaba, arrantzale baten emaztea. 20 urte ditu, 
eta 3 urteko seme bat, José Manuel izenekoa. “Amak kontatu didanez, gu han hasi 
ginen —hatzaz seinalatu du—, Guasimillatik gora, hemendik ordu erdira. Es-
tropajera esaten dioten uharte batean hazi nintzen”. Gurasoek txikitatik irakatsi 
zioten lanbidea: “ni aitarekin hazi nintzen, calandrioa erabiltzen”. Gurasoak ba-
nandu zirenean, seme-alabek —4 mutil eta 3 neska— arrantzan jarraitu zuten, 
eta amari laguntzen. “Ez genuen gauza handirik, aita gizagaldu bat baitzen. Baina 
ama banandu zenean eta arraina saltzeko ardura hartu zuenean, hura gozamena. 
Garai hartan, arrantza asko zegoen”. 

Nerabezaroan hasi zen ibiltzen gaur egun bere senarra denarekin. Urte batzuk 
geroago, haurdun gelditu zenean, elkarrekin bizitzen jartzea erabaki zuten. “Sena-
rra hona etortzen bada zerbait hartzera edo norabait joaten bada, arrantza egitera 
joaten naiz. Sokak hartu eta lanera joaten naiz, baina, gainerakoan, etxean egoten 
naiz, haurrarekin. Bakarrik bizi gara”. Olgak calandrioa eta sarea erabiltzen ditu. 
Esparbela handitxo egiten zaio. “Muxarra arrantzatzea gogorragoa da”.

Azaldu du calandrioa erabiltzen duten bikote asko txandaka aritzen direla arran-
tzan. “Senarra irteten ez denean joaten dira emakumeak. Hein handi batean, hau-
rren baitan dago. Bat ateratzen bada, besteak ezin du atera”. Gehienak ‘putzuan’ 
bizi dira, hots, ibaiertzean. Emakumeak arrantza egiten hazi dira, txikitatik egon 
dira ibaian, eta, gaur egun, aldi berean aritzen dira arrantzan eta haurrak zaintzen. 
Lanbidea oinordetu dute, eta ibaiertza oinordetu dute; uko egin nahi ez dioten 
bizimodu gogor bat. 

40 emakume ibiltzen dira calandrioarekin arrantzan, “batzuk beste batzuk baino 
esklusibotasun handiagoz”, baina inor ez da Calandreroen Elkartekoa. “Eztabai-
da bat izan genuen. Elkartea sortu zutenean, borroka egin genuen, emakumeak 
ere onar gintzaten”, baina ezetz esan zieten. Argudiatzen zuten gizonak zirela 
familia-nukleoaren ordezkari eta diru-laguntzarik egonez gero haientzat zela. 
“Gu kanpoan gelditu ginen; izan ere, ez ginen tematu. Arrantzale-txartela eskatu 
genuen, baina, elkartean, bazkideen emazte gisa soilik gaude”. Egia esan, badago 
emakume bat. Nini Johana du izena —“la Calera esaten diote”—, eta diruzaina da. 
“Ez da arrantzalea, baina idazteko, hitz egiteko, kontuak egiteko eta abarrerako 
ona denez...” 

Olgaren seme José Manuel arrantza zailtzen hasi zenean jaio zen. Orain, senarrak 
erabat gogaitu arte arrantza eginez gero soilik iristen da dirua. “Nagikeriatan ibil-



Magdalena ibaiaren murmurioak

43

tzen bada, izorratu egin behar dugu. Izan ere, badakizu, dirurik iristen ez denean, 
emazteak eta semeak estutu behar dute gerrikoa”. Baina Olga ez da senarraz kexu: 
“Dirua dagoenean haurrarentzako janaria erosten eta dirurik ez dagoenerako au-
rrezten saiatzen den horietakoa da”. 

Esaten du calandrioarekin arrantzan jarduten duten familia gehienek ez dituztela 
bost seme-alaba baino gehiago. Haren amaginarrebak sei ditu, eta nebetako batek 
zazpi. Haiek dira bakar bat duten gutxienetakoak. “Badago, halaber, gizon emaz-
tegaberen bat”, zehaztu du. 

 ‘Putzuan’ arrantzarik ez egoteak zaildu egiten ditu borroka-iturri izan diren be-
tiko arazoak. Olgaren ahizpa batek eskolatik atera behar izan zituen seme-alabak. 
“Hemen gauzek okerrera egin zutenean —dio, presaren eraikuntza-lanek eragin-
dako aldaketak zeharka aipatuz—, joan behar egin izan zuen”. Arrantzatzeari utzi 
zion. Bakarrik hazten ditu seme-alabak. Orain, Hobora joan da bizitzera, eta es-
pero du berriro eraman ahalko dituela seme-alabak eskolara. “Alaba zaharrenak 13 
urte ditu, eta txikiak zaintzen ditu; batak zazpi urte ditu, eta besteak bost. Goizean 
goiz jaikitzen da, eta janaria prestatzen du. Eta nire ahizpa lanera joaten da. Jatetxe 
batean egiten du lan. Egoera zaila du”. 

“Egia esan, larri”. Horrela imajinatzen du etorkizuna Olgak. “Gu hemen hazi gara. 
Nire neba-arrebak eta ni arrantzan aritzera ohituta gaude. Ez zaigu gustatzen 
beste inorentzat lan egitea. Ibaitik irtetea, lagunengandik eta familiarengandik 
banantzea, lana uztea eta askatasuna galtzea... Niri oso larria iruditzen zait. Zer 
gertatuko da hemendik ateratzen gaituztenean? Maiz pentsatzen dut horretan. 
Nire semea ibaian haztea nahiko nuke. Ez dut imajinatzen hirian lanean. Bizitza, 
hemen, putzuan, oso baketsua da. Nor bere etxean bizi da, inorekin arazorik izan 
gabe”. 

Azkenean Emgesak hemendik botatzen baditu, ibaian beste lekuren bat aurki-
tu nahiko luke, etxetxo bat egin eta arrantzan jarraitu. Ezinezkoa bada, mendira 
joango dira. Ez daki zenbat balio duen lursail txiki batek zonaldean, baina badaki 
Hoboko lurrak lehortzen ari direla. “Lehen, arroza lantzen zuten, baina, orain, ja-
rri dituzten haztegi horiek asko lehortu dituzte haitzarteak”. Presak eraiki ostean, 
arrain-haztegiak ugaritu egin dira eskualdean. Haztegi horiek ur-kantitate izuga-
rriak behar dituzte.

Pentsatzen du Hobon etxea dutenak hara joango direla, eta lan egiteko lekuren bat 
bilatuko dutela. Edonola ere, kontatzen du bera bezala calandrioarekin arrantzan 
jarduten duten familia gehienak ibaiertzean bizi direla. Azaldu du udalak zenbait 
etxe aurrefabrikatu eta lursail banatu dituela familien artean. “Horra gure itxaro-
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pena”, esan du. Haren familiak ezingo luke alokairu bat ordaindu. “Ez gaude ho-
rretara ohituta. Izan ere, egia esan, gaur egun, arrantzak batzuetan ez du jateko 
ere ematen”.

Enpresako pertsona batzuk lau aldiz etorri zaizkio etxera. Lehenengo aldian, 
senarrarekin hitz egin zuten; izan ere, jendea etortzen den bakoitzean, senarra-
ri hots egiten dio. “Ni urrundu egiten naiz, eta hitz egiten uzten diot; izan ere, 
hura denez etxeko burua gauza guztietan, hari uzten diot hitz egiten”. Baina 
senarra ez zegoenean ere etorri izan zaizkio bisitan. “Esan zidaten Emgesako 
onibarrak zirela, etxe hau utzi behar genuela, etxeari ezin zitzaiola birmoldake-
tarik egin eta zegoen bezala utzi behar zela. Etxea gainera erortzen bazait, zuek 
esaten duzuelako ezin dut konpondu? Hori ezinezkoa da”.

Emakume bat eta bi gizon etorri ohi dira, azaldu du. “Argazkiak egiten dituz-
te, etxea aztertzen dute, zedula eskatzen dute, seme-alaben erregistroa. Gauza 
guztiei buruzko datuak hartzen dizkigute. Izenak ematen dizkiogu, baina ez 
diogu zedula ematen, eta ez dugu ezer sinatzen. Nik zera esaten diet: jakin nahi 
duzuena kontatuko dizuet, baina ez dut paperik sinatuko”. 

Etxera etorri ziren azkeneko aldian, esan zieten hiru hil zituztela handik joate-
ko. Duela zazpi hil gertatu zen hori. “Esan nien ezin zutela etorri etxetik ate-
raraztera. Ni semearekin nago hemen. Erantzun zidaten kontra eginez gero ez 
zigutela ezer egingo baina atera egingo gintuztela”. Ez dira haren etxera itzu-
li, baina ikusten ditu, auzokoekin, ibaian... “Emakume batek badaki zein den 
haien txalupa”. 

Etxera lau aldiz etorri eta inor aurkitzen ez badute, borondatezko aban-
donutzat hartzen dute. Etxea eraisten dute, eta hondakinak jasotzen eta  
erretzen dituzte. Olgari hori jakinarazi diote behintzat, bisitetako batean. “Eta 
nik esan nien: nola egingo duzue hori? Senarrarekin arrantzara joaten banaiz 
eta etxean aurkitzen ez banauzue, etxea erreko duzue? Eta erantzun zidaten 
etxeak ibaiertzean eginez gero han egon behar dugula. Ezin dugu hemen eskla-
bo gisa bizi, etxetik botatzera noiz etorriko diren zain”. 

Gaur, haizea dela-eta, ezin da lan egin. Garai batean, ibaian gora joan ahalko 
zukeen, baina, murrua eraiki zutenetik, jada ezin da hori egin. Larunbata da. 
Olgaren begirada ibaian galtzen da. Esan du berak horrela, egoera horretan, ez 
duela seme-alaba gehiago izan nahi. 
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Arrain-salerosleak

Neiva hiri bero bat da, Andeetako mendikate erraldoiek osatutako haran baten er-
dian. Bogotátik zazpi ordura dago errepidez. Halaber, Amazonas oihanera doan 
errepideko erdibideko hiria da. Beroa gorabehera, hiri hori beti baliatu da Magda-
lena ibaiaz: hasieran, ibaiaren ura kontsumorako erabili zuten, eta, gero, honda-
kinak isurtzen hasi ziren ur horietan. Orobat erabili zuten ibaiaren ura inguruko 
arroz-, kakao-, kanabera- eta tabako-sailak ureztatzeko. Duela gutxira arte, ibaiak 
animalia-proteinaren ordezko baliotsu bat ematen zuen. 

Primera deritzon kalearen tarte bat ibaiertzarekiko paraleloan dago. Hantxe jar-
tzen dira arrain-saltzaileak. Zuhaitz handi-handien gerizpean, akuario txikiak eta 
hozkailuak dituzte, inguruko arrantzaleek bezperan harrapatzen dutena saltzeko. 
Aura bertako sailtzaile bat da, eta duda-mudarik gabe esan du arrantzak nabar-
men egin duela behera El Quimbo eraiki zutenetik. “Orain, Villaviejatik ekartzen 
da arrantza (Villavieja iparraldean dago, Neivatik 50 kilometrora); izan ere, hemen 
oso gutxi arrantzatzen da. Arrainak garestiago saldu behar dira, oso gutxi baitaude”. 
Saltzaileek historia bera errepikatzen dute: inguruan arrain gutxi daude, zenbait 
espezie ez dira ia aurkitzen, batzuk desagertu egin dira. Salerosleetako batek, Fidel 
Díazek, esan du duela sei urte libra bat (kilo-erdi inguru) bocachico 6.000 pesoan 
(2,4 euro) saltzen zela eta orain 15.000 balio dezakeela. Arroa bat (25 libra) bagrek 
80.000 peso balio zuen; orain, berriz, 150.000. Antoniok, Fidelen ondoko saltzaile 
batek, hauxe esan du ironiaz: “Orain, Neivako jendeak jada ez du arrainik jaten; 
orain, oilaskoa jaten du. Arraina turistentzat eta dirua dutenentzat uzten da”.

Eskariari erantzute aldera, batzuek Argentinatik ekarritako bocachicoa saltzen dute 
—Argentina urrun dago, ordea: 8.000 kilometro hegoaldera—, inguruan arrantza-
tzen dena baino merkeagoa izan baitaiteke. Beste batzuek ekialdeko ordokietatik 
eta Amazonasetik ekartzen dute arraina; hau da, inoiz ikusi ez dituzten lurretatik. 
Arraina erosten dutenek oraindik dute irudipena hil-hurren dagoen ibaiak arran-
tza ona ekartzen duela. Kooperatibako saltzaile adindu bati begiak piztu zaizkio, 
duela berrogei urteko oroimenak ordenatzen hasi denean. “Garai hartan, arrantza 
zoragarria zen. Bai arrantza ona garai hartakoa!”. Aipatu du arrantza-sareek gero eta 
zulo txikiagoak izan dituztela. Gaur egungo zuloak hain dira txikiak, harrapatzen 
den edozer gauza saltzen da. Zer arrainez gogoratzen den galdetu diogu, eta hitz 
ezezagunak zerrendatzen hasi da: “Corotea, cucha, capaza, patalóa, pejea, pejes-
apoa, bagrea, bocachicoa, doncella, cuchara, sardinata, urraburua, sabaleta, viscaí-
noa, juandiegoa, karpa, cachama... Orain, ez da horrelakorik harrapatzen”. 

Arrantza hain zen oparoa, mendietatik jaisten diren bigarren mailako erreketara 
iristen zen. “Han ere cuchita arrantzatzen zen”. Cucha arraina oso preziatua da 
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eskualdean. Zapoaren itxura du, kolore marroia eta orban ilunak, bi antena luze 
aho-ertzen inguruan, eta saguzarren hegoen antzeko hegalak. Bistara, ez da oso 
arrain erakargarria; halere, arrain horrekin, zopa zaporetsu bat prestatzen dute, 
bere propietate nutritiboengatik ezaguna dena. 

Capaz arraina ere oso preziatua da. Begiratu batean, marrazo baten antza du: 30 
zentimetro izan ditzake luzetara, ez du beldurtzeko moduko hortzik, baina bai bi 
bibote luze, ibaiaren ur ilunetan orientatzeko erabiltzen dituenak. Betania eraiki-
tzean, arrain horiek murrutik ur gora sartu zituzten. Arrain horren moldaerrazta-
suna dela-eta, baldintza zailetan bizi zitekeen. Arrain horren arrantza bizitza-al-
ternatiba bat bilakatu zen arrantzale-familia askorentzat. Edonola ere, El Quimbo 
eraikitzean isuritako lohiaren eta hondarren ondorioz, arrain hori masiboki hil 
zen; izan ere, ur uherrek zakatzei eragiten zien, eta milaka arrain hil ziren itota. 
 
Historia zoriontsuak ere kontatzen dituzte. Cajagueco deritzon arraina arrant-
zatzea lortzen duenak zorte handia du. Arrain horrek itxura beldurgarria du, 
eta gauean distira egiten duten begi urdin biziak. Bizirik dagoen cajagueco bat 
300.000 pesoan (120 euro) sal daiteke. Esan digute arrain horiek Txinara espor-
tatzen dituztela, museoetan ikusgai jartzeko, antza. Loteria gero eta gutxiagotan 
egokitzen da, ordea. Oraindik ez dira agertzen Biologiak bizia katalogatzeko era-
biltzen dituen ibaiko arrainen inbentarioetan. 

Kooperatiba 28 saltzailek osatzen dute. Sailtzaile bakoitza bere familiaren ordezka-
ria da. Orobat daude kooperatiban arrain-salmentari lotutako lanetan, hala nola 
ezkatatzen eta garbitzen, aritzen diren pertsonak. Esan digute abokatu bat kon-
tratatu dutela Emgesa auzitara eramateko El Quimbo proiektuak berengan izan 
dituen ondorioengatik. Laguntza bat jasotzeko itxaropena dute; hau da, proiek-
tuak eragindako kalteen ordainetan enpresak ematen duen dirua. “Horrek ez digu 
bizitza konponduko, baina lagundu dezake”, esan du sailtzaile batek, eguerdian, 
bero kiskalgarrian. Enpresaren ikuspuntuaren arabera, pertsona horiek ezin dira 
erasantzat jo; izan ere, legez, ez daude proiektuaren eragin-eremuaren barruan 
(eragin-eremua arrain-dendetatik 30 kilometrora dago, ibaian gora).

Huilako agintaritzak eta Neivako udalak proiektu bat proposatu zuten, saltzaileak 
enpresari bilakatzeko. Ekimenaren helburua zen maileguak, aholkularitza tek-
nikoa eta lursailak ematea, arrain-hazkuntzari ekin ziezaioten. Jakintzat ematen 
dute logika enpresariala bat-batean sortzen dela eta pertsona horiek enpresaburu 
bila daitezkeela bi hileko ikastaro trinko bat eginez. Proiektua ohiko politikarien 
lagunen artean gelditu zen. 
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Bostehun bat metro ur gora —eguzkiaren azpian zoazenean, badirudi kilome-
troak direla—, oraindik ere ibaiertzean eta Primera kalean, kanoa talde bat dago. 
Hogeita hamar bat arrantzale iritsi dira, inguruan arrantza ditzaketen arrainak 
daramatzatela bizkarrean. Bocachico, cucha eta peje batzuk jarri dituzte beren 
kanoen hondoan, ur apur batekin. Horietako batzuk saltzaile bihurtu eta arraina 
saltzen saiatzen dira, eta, bien bitartean, ahaleginak egiten dituzte goizeko beroari 
ihes egiteko. Horietako bati galdetu diogu ea nola joan zaion salmenta, eta ezin 
ezkutatuzko urduritasunez erantzun digu: “Hemen, arrantza jada ez da lehen 
bezalakoa. El Quimbok asko eragin dio arrantzari. Lehen, Betaniatik gora joaten 
ginen, baina orain ezin dugu handik pasatu”. Beste batek hauxe esan du: “Hogeita 
bost urte daramatzat arrantzan, eta inoiz ez dugu izan oraingoa bezalako egoera 
zailik: arrantza zaila da, edozein modutara bilatu behar dugu bizimodua”. Lana 
bilatzen dute, eraikuntzako laguntzaile gisa edo ahal duten edozertan. Oro har, 
ordukako edo egunkako lanak izaten dira.

Neivako arrain-saltokietatik berrogei kilometrora ur gora, Betaniako murruaren 
eta El Quimbokoaren artean, Puerto Momicon, eguzkia jasangarri egiten duen 
zuhaitz baten gerizpean, Janethek bere historia kontatu digu. “Senarra arrantzalea 
dut. Ni, berriz, capaz arrainaren saleroslea naiz; nik erosten dut hemendik Puente 
del colegiora —Emgesaren murrututik 2 kilometrora ur gora dagoen arrantza-le-
kua— bitartean”. Hiru ontziralekuetan erosten du arraina, eta inguruko herrixke-
tako saltzaileei saltzen die, bai eta Neivako saltzaileei ere. Haren ondoan, beste 
saltzaile bat dago. Haren ezkon-neba da; hark erakutsi dizkio lanbidearen xeheta-
sunak. “Presa eraiki zutenetik, lanak txarrera egin du nabarmen. Orain, oso capaz 
gutxi arrantzatzen da, eta gero eta txikiagoa da”. Portuetan egiten dituen joan-
etorrietan, Puerto Secoko arrantzaleak ezagutu ditu. Ez du uste enpresak kalte-
ordainik emango dionik lana galduko duelako: “Ez dut uste. Enpresaren negozioa 
da pertsona gutxi jotzea erasantzat”. Janeth hogeita bost urte inguruko emakume 
bat da, eta bi seme-alaba ditu. Etorkizuna nola ikusten duen galdetu diogu, eta 
haren begirada galdu egin da. Isilune baten ostean, zera erantzun du: “Ez dakit”.
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El Quimboren ondorioz, 8.560 hektarea urpetuko dira; horietatik gutxi gorabe-
hera 5.000 nekazaritzarako erabili izan dira. Magdalena ibaiak milaka urtetan 
laga ditu jalkinak lur horietan, eta, hori dela eta, lur horiek oso emankorrak 
dira, eta bide ematen dute mota guztietako elikagaiak hazteko. Eskualdeko lu-
rren artean, salbuespen dira, lur horietan ura eskura baitago. 

Emgesak zenbait pertsona-mota jo ditu erasantzat: 50 hektareatik gorako lur-
sailen jabeak, ‘egoiliar’ deritzenak; gero, 5 hektareatik 50 hektareara bitartean 
dituzten jabe txiki eta ertainak; eta, amaitzeko, 5 hektarea baino gutxiago edo 
haien etxearen lursaila dutenak. Emgesak desberdin negoziatzen du pertsona-
mota bakoitzarekin. Miller Dussánek, Asoquimbokoa bera, hausnarketa latz 
bat egin du horri buruz: “Dagoeneko ez da herritarren arteko harreman bat 
ezartzen, baizik eta merkatarien arteko harreman bat: enpresak merkataritza-
transakzioak egiten ditu, eta Estatuak eskubideen berme-emaile izateari uzten 
dio, eta bitartekari bilakatzen da negozioetan. Ikusten dugunez, zuzenbidezko 
estatu soziala desagertu egiten da”.

Enpresak 1.764 egoiliar jo ditu erasantzat proiektuaren eragin zuzeneko ere-
muan, eta 1.272 ez-egoiliar. Edonola ere, gizarte-elkarteen arabera, bizibideen 
suntsipenak eta lekualdatze behartuek 12.000 pertsonari eragiten diete51. 
Dokumentu hau argitaratu den unera arte, gutxi gorabehera 30.000 pertsona 
lekualdatu dituzte beren lurraldeetatik, eta 700 behartuta aterarazi dituzte52. 

51 2012ko abenduaren 26tik 2013ko urtarrilaren 13ra bitartean, Asoquimbok eta Giganteko (Huila) Pasión y Vida por mi Pueblo 
elkarteak informazioa bildu zuten Gigante, Garzón, Agrado, Tarqui eta Hobo udalerrietan. Zuzenean proiektuaren obren eragin-
pean dauden herritarren zerrenda.  
52 Asoquimbok etxe-husteei buruz jarritako salaketak. Paicol udalerriko Domingo Arias bidezidorrean, 2012ko otsailaren 14an, 
Gigante udalerriaren (Huila) eskumena, 2012ko otsailaren 15ean, Gigante udalerriko Chagres onibarra, 2013ko urtarrilaren 16an, 
Gigante udalerriko Rodapasos sektoreko onibarra, 2013ko maiatzaren 14an, Altamira udalerriaren (Huila) eskumena, 2013ko irai-
laren 24an eta 25ean, Gigante udalerriko Honda bidezidorra, 2013ko urriaren 21ean, eta Garzón udalerriko Palacios eta Santiago 
onibarrak, 2013ko azaroaren 7an. Hemen: www.quimbo.com.co/, http://millerdussan.blogia.com

Bizitza, proiektuaren 
eragin-eremuaren barruan
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Landa-elkarrizketen arabera, lur-jabe handi gehienek dagoeneko egin dituzte 
negoziaketak; alabaina, ez dakigu zer kopuru hitzartu dituzten; izan ere, nego-
ziaketak modu pribatuan egin dira. Halaber, enpresaren komunikatuen arabe-
ra, jabe batzuk pozik gelditu dira, eta beste batzuek desabantaila nabarmeneko 
negoziaketa-baldintzei aurre egin behar izan diete. 

Zalantza sakonak mahaigaineratu dira, aldeen arteko orekari buruzkoak, bai 
eta aurkako alde ahulenaren eskubideak eta interesak bermatzeko baldintza-
rik ezari buruzkoak ere. Horren adibide da Pedro Garcíaren familia. Familia 
hori Gigante udalerrian bizi da, eta Emgesak 500 milioi peso (200.000 euro) 
eskaini dizkio familiaren lursailak erosteko, baina familiak uko egin dio. Lursail 
horretan sortzen diren elikagaiekin, 450 milioi irabazten dituzte urtean. Kasu 
horretan, bai eta beste kasu askotan ere, ez dira bermatzen pertsona erasanen 
eskubideak, ez eta kalte-ordainen benetako balioa ere. Jabe askok salatu dute 
bidegabeko presioa jaso dutela53: kalte-ordain ekonomiko txikiak eskaintzen 
dizkiete, eta desjabetzeko mehatxua egiten diete. Enpresak orobat erabili du 
poliziaren babesa, pertsonei etxea bortxaz utzaraztea legitimotzat hartzeko, 
eta, horretaz gainera, beren onibarrak uzten ez dituztenen aurkako desjabetze-
demandak egin ditu54. 

Emgesak erasantzat hartzen ez dituen pertsonen artean, eskualdeko lursaile-
tan lan egin duten pertsonak daude; pertsona horiek ez dira bertako erroldan 
sartzen. Enpresak erasantzat hartzen ez dituenez, ez dute kalte-ordainik jaso-
tzen. Hala eta guztiz ere, pertsona horietako askok etxea utzi behar izan dute, 
indar publikoek bortxaz behartuta, eta eskulangileen gaineskaintza duten in-
guruko zonaldeetan bizitzen saiatzen dira. Herriaren Defendatzaileak gai ho-
rri buruz hitz egin du, eta Ingurumen Lizentzia bertan behera uzteko eskatu, 
ohartu baita enpresak El Quimborako onibarrak eskuratzearekin batera gal-
du egin direla “onibar horietako ekoizpen-proiektuei lotutako enpleguak, eta 
enpresak ez duela konpentsazio-neurririk hartu enplegu horiek galdu dituzten 
pertsonentzat”.55  

Eskualdeko egoera larria da. Gigante udalerrian —ia erdia urpetuko da—, lan-
gabezia-tasa % 35ekoa56 da, eta ia 13.000 pertsona daude pobreziaren mugaren 

53 Considerandos Técnicos para Apertura de Indagación Preliminar al MADS por Proceso Licenciatorio PHE-El Quimbo. Errepu-
blikako Kontraloria Nagusia. 2012ko abenduaren 28an. 
54 Horren adibide dira Gigante eta El Agrado udalerrietako La Libertad, Las Peñas eta La Cabaña komunitate-enpresak, bai eta 
Garzón udalerriko Pedro García eta beste jabe batzuk ere. Emgesak baldintza beretan edo hobeetan berkokatzeko eskubidea 
ukatu die (Ingurumen Lizentziak eskubide hori betetzeko eskatzen du).  
55  Ingurumen, Etxebizitza eta Garapen Iraunkorreko Ministerioa zenari igorritako ofizioa, 4120-E1-43213 zenbakiduna, 2011ko 
apirilaren 7koa.
56 Plan de Desarrollo de Municipio de Gigante. Giganteko udalbatza, Huila. 012 Erabakia, 2012ko maiatzaren 26koa.
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azpitik. Beste bi udalerri erasanetan, hots, Tesalian eta Paicolen, bete gabeko oi-
narrizko premien indizea % 34koa eta % 52koa da, hurrenez hurren (pertsonek 
eskura dituzten oinarrizko bizi-baldintzen berri ematen du indize horrek)57.  

Pertsona horiekin hitz egitean, bertigo moduko bat sentitzen dugu, arrantzatik 
bizi direnek transmititzen duten ziurgabetasunak eragindakoa. Izan ere, ziur-
gabetasuna bizi dute, ez baitakite zer gertatuko den beren bizitzarekin. Gogor 
lan egitera ohituta daude, esku trebeak dituzte kakaoa aletzeko, behar denean 
ibaian arrantza egiteko edo denbora izanez gero urre-pipitak bilatzeko. Ba-
liabide handiko pertsonak dira. Larri bizi diren arren, begietara begiratuz hitz 
egiten dute, aurpegian bizitasun seguru batekin eta kemenez eta gozotasunez 
betetako umore-senez. Elkarrizketek ausardia-aztarnak uzten dituzte. 

María Josefina

“Geu ere lekualdatuak gara, ezta?”. Galdetu du María Josefinak, saldarako pa-
tatak zuritzen dituen bitartean. Erdian, lapiko handi bat, hiru harriren gai-
nean; oiloa, ilarrak eta beste barazki batzuk irakiten ari dira egurraren gainean. 
Zangaluzeak beren banketea egiten ari dira. María Josefina harri handi baten 
gainean dago eserita, plastikozko etxolatxo batean. Haren kideek hementxe 
igaro dituzte azkeneko 17 egunak. Emgesak egurra ateratzeko erabiltzen duen 
bideetako bat ixteko asmoa dute, proiektuak beren bizibideari erasaten diola 
aintzatets dezaten. 

Tximeleta urdin bizi-bizi bat, esku-ahurraren tamainako hegalak dituena, 
oharkabean pausatu da metro gutxira, gizonek beren historiaren berri ema-
ten duten bitartean. Emakumeak iristen hasi dira; jakiak dakartzate. Ez dute 
esertzeko astirik: maitekiro agurtzen dute elkar, tintoa (kafea) egiten dute, eta 
janaria prestatzen hasten dira. 

María Josefinak “arepita” batzuk banatu ditu. Gaur goizean egin ditu, irakasle 
baten etxean; etxe horretan ari da “lanaldi erdian” lanean. Gosaria prestatzen 
du, etxea garbitzen du, eta, gero, “lantxoren baten bila” joaten da (lantxo horiek 
hainbat motatakoak izaten dira, eta, eskuarki, ordu batzuk irauten dute). Bere 
iloba Ingrid Valeriarekin etorri da etxolatxora. Ingrid Valeriak, hamaika urte 
izan arren, heldutasun lazgarriaz hitz egiten du amonak esan duenaz. 

Josefinak 61 urte ditu, eta bere bizitzako zatirik handiena pasatu du La Borre-
ga onibarrean, etxolatxotik bi ordu baino gehiagora oinez. Orain, Emgesaren 

57 T-135/10 Epaia. Kolonbiako Errepublikako Gorte Konstituzionala. Hemen: corteconstitucional.gov.co  
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txakur anker batzuek ez diete zonaldeko hamar onibarretara sartzen uzten. 
Josefinak La Borregan lan egiten zuen bere senar Álvarorekin ezkondu au-
rretik; harekin bizi izan da 40 urtez. Han hazi zituzten semeak. Partijeroak 
ziren, eta onibarreko lana antolatzen zuten: “Nagusiek kakaoa hartzen uzten 
dizute. Erdia haientzat da, eta erdia norberarentzat, baina erdiarekin ez duzu 
jendeari ordaintzeko nahikoa —azaldu du, patatak zuritzeari utzi gabe—. Nik 
oilaskoak, oiloak, arrainak eta abar hazten nituen”. Baina Emgesak erroldan ez 
sartzea erabaki zuen. “Etxekoandrea nintzela esan zidaten. Eta izorratu egin 
behar, urpetuko banindute baino gehiago”. 

Lehenik eta behin, jabeek alde egin zuten, eta langileak gelditu ziren. Emgesak 
debekatu egin zien lurra lantzen jarraitzea. Mailaz mailako espoliazio baten 
hasiera izan zen. “Han gelditu ginen, baina ezin genuen ezer gehiago erein. 
Emgesak erosi zuenetik, ez ziguten ereiten utzi. Ez babarrunik, ez platanorik, 
ez jukarik... Ez genuen berriro arrainik hazi. Zera esaten ziguten: lekua utzi 
behar duzue, joan egin behar duzue. Hemen, herrian, erosi behar genituen pla-
tanoak, hemen hartu behar genuen arraina... ”.

Jabeek onibarra saldu behar zutenean jakin zuen Josefinak zentral hidroele-
ktrikoa eraiki behar zutela. “Ni ia ez nintzen herrira joaten. Emgesa zetorrela 
eta ez dakit zer esaten zuten. Álvarorekin, senarrarekin, hitz egin zuten horre-
taz”. Hots egin dio, hark konta dezan. Eta hark hauxe kontatu du: “Prokura-
dorea eta beste pertsona batzuk ere pasatu ziren handik, baina esan ziguten 
lan-iturri baterako zela, enplegu baterako. Inoiz ez ziguten esan konpentsazio 
baterako zela. Jabeek onibarra saldu zuten, dirua hartu zuten, eta joan egin zi-
ren. Eta handik urtebetera, gu aterarazi gintuzten”. 

Josefina oroitzen da hiru saiakera egin zituztela. Ez zuten handik joan nahi. 
“Auto bat bidali ziguten gure tresnak sartzeko, hor nonbait —Europan— da-
bilen semeak zera esan zidan: ama, hobe duzue ateratzea, jo ez zaitzateten. 
Egunero hots egiten zidan. Iruzurren bidez aterarazi gintuzten: ateratzeko 
esaten ziguten, kanpoan konponduko genuela kontua. Gezurra. Ez dugu ezer 
konpondu”. Hori duela 9 hil izan zen, bizitza oso bat La Borregan egin ostean. 
Álvarok dio 25 pertsonak baino gehiagok egiten zutela lan berarekin, eta horie-
tatik 12 soilik sartu zituztela erroldan. “Pertsona bat behar da hektarea bakoit-
zeko. Eta 30 hektarea ziren. Jendea txandakatu egiten da lanean, baina beti dira 
25 baino gehiago. Ez zidaten sinetsi”. 

Álvarok kontatzen digunak bide ematen digu jornalariei zenbateraino era-
gin dien imajinatzeko: kontuan hartuta nekazaritzarako 5.000 hektarea lur 
daudela eta hektarea bakoitzeko gutxienez pertsona batek lan egiten duela, 
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pentsatzekoa da 5.000 pertsonari eragin diela. Enpresak aitortutako kopurua 
634 da. 

Gigante udalerrian bildutako lekukotasunen arabera, lehenengo erroldan, 
zenbaketak iraun zuen 3 egunetan zonaldean zeuden pertsonak kontabilizatu 
zituen enpresak. Josefina, partijeroaren emaztea zenez, erroldatik kanpo gel-
ditu zen. Josefinak bizitza osoa igaro du lanean, eta haren esku sendo eta tre-
beek eta lurra lantzen igarotako egunen ondorioz belztutako azalak Emgesaren 
bertsioa gezurtatzen dute. 

La Borregako emakumeek kakao-muluak kentzen zituzten eta kakaoa aletzen 
zuten, babarrunak biltzen zituzten, oilaskoak garbitzen eta lumatzen zituzten, 
arraina ezkatatzen zuten, garbiketa egiten zuten... Josefinak zeregin horiek 
egin zituen bizitzako zatirik handienean. Onibar horretan hazi zuen bere fami-
lia, eta hara joaten ziren bilobak uda pasatzera eta Eguberriak ospatzera. Seme 
gazteena Europan dago orain. Londresen, azaldu du Valeriak. Besteak zentral 
hidroelektrikoa eraikitzen egiten du lan. “Familia du, emaztea du...”, azaldu du 
Josefinak, azalpenak ematea beharrezkoa izango balitz bezala.  

Proiektuaren kontra erresistentzia egiten duten emakumeetako batzuek kon-
tatu digute beren semeek El Quimbon egiten dutela lan. Aita familiakoak dira. 
“Nolakoa izango da haien bizitza, obra amaitzen denean?”. 

Eta nolakoa da orain emakume hauen bizitza? Gehienak etxeko lanak edo 
garbiketa-lanak eginez bizi dira —El Quimbok fagozitatu ez dituen kakao-
sailetan lan-aukerarik ez dagoenean—. “10.000 peso ordaintzen dituzte lanaldi 
erdiagatik”, esaten dute (4 euro). “Lantxoak egiten. Zuk uste horrela bizi gai-
tezkeela?”, esan du Josefinak. 

Valeriari galdetu diogu ea haren amak zer dioen zentral hidroelektrikoaren 
eraikuntzari buruz. Hauxe erantzun du: “Ama ia ez dugu egun osoan ikusten, 
lanean aritzen baita. Etxera iristen denerako, ohean egoten gara. Batzuetan 
zortzietan etortzen da. Goizeko bostetan joaten da norabait. Egun batean, goi-
zeko lauetan joan behar izan zuen”. 

Valeria familiako gazteena da. 18 urteko neba bat du, eta 15 urteko ahizpa bat. 
Haren aitak ere El Quimbon egiten du lan.
- Eta zer egiten du zure aitak El Quimbon? 
- Ez dakit. Beste emakume bat duenez... 
- Ez duzu ikusten?
- Ez. 



Magdalena ibaiaren murmurioak

55

Eskolako neska-mutilek ez dute El Quimbori buruz hitz egiten, baina Valeria 
apur bat kezkatuta dago. Hori esan digu. La Borregako onibarrean, eskolara 
joan gabe igarotzen zituen egunak. Haren aitak eta amak ere hantxe egiten 
zuten lan, aitona-amonekin, “harik eta aterarazi zituzten arte”. “Han behean, 
lekua kristorena zen”, esan du irribarrez. “Arrantza egitera joaten ginen,  
haitzartean bainatzen ginen...”. 

Marta Lucía

Marta Lucíak zortzi seme-alaba ditu, bizitza osoa aritu da lurra lantzen, oso 
azal beltzarana du, mestizoa da, berrogei eta koska ditu, begi zorrotzak ditu, 
eta manera gozoak. Haren ahots lotsatiak kontrastatu egiten du kontatzen 
duen historiarekin. Seme-alabekin batera aritu da eskualdeko onibarretan jor-
nalari gisa lanean, ibaiko jalkinak garbitzen urre-pipitak bilatzeko, elikatzaile 
gisa —beste jornalari batzuen janaria prestatzen—, eta, azken boladan, parti-
jera gisa, El Tablón deritzon onibarrean. 

Onibar horretatik, 48 produktu eskuratzen ditu; besteak beste, kakaoa. Kakao 
horren bidez eusten dio Chocolate del mar deritzon bere enpresa txikiari. 
Enpresa horretan, kakaoa lantzen dute, txokolate gozoak eta opilak egiteko. 
Haren txokolateek hirugarren postua eskuratu zuten Santa Maríako azken 
eskualde-ferian. Orobat hazten ditu txerriak, lantzen du juka, platanoa, ana-
na, kokoa, saltzen ditu txerrikumeak, Huilako erara prestatutako haragi errea, 
prestatzen ditu esneki-deribatuak... Eta oraindik denbora gelditzen zaio bere 
enpresaren ekoizpen-jarduera guztien kontabilitatea egiteko.

Ez du onartzen lantzen dituen 3,5 hektareak “lur zati” gisa hartzea; haiek 
“halaxe esaten diote”. Marta Lucíarentzat, bere bizi-eremua da, bere bizitza-
proiektua, bere enpresa. Familia mantentzeko diru-sarrerak sortu ditu, bai eta 
ekoizteko asmoz beste familia batzuekin bat egiteko diru-sarrerak ere. Larrita-
suna ikusten zaio begietan. Eskualdetik kanpo zer-nolako etorkizuna izango 
duen galdetzen dio bere buruari. “Leku hori urpetzen badute, esango didate 
nik ez dudala horrekin zerikusirik, eta nik ez dut nora jo. Oraindik, bi adingabe 
hazten ari naiz, eta ez dakit zer egin seme-alabekin”.

Deyanira 

Josefina bezala, Deyanira ere bere bizitzaren zati handi bat aritu da La Borrega 
onibarrean lanean. Alaba gazteena jaio aurretik iritsi zen bertara; alabak 23 urte 
ditu orain. La Borrega utzi zuen, alaba lehenengo 12 hilabeteetan hazteko, eta, 
gero, itzuli egin zen, berriro lanean hasteko aukera izan zuenean. La Borregako 
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soldatarekin, 5 seme-alaba hazi zituen, bakar-bakarrik. Giganten Emgesaren 
enbidoari aurre egiten ari diren emakumeen artean, ugariak dira familia utzi 
duten gizonen historiak. 

 “Jabeak joan zirenean, erresistentzia egiten gelditu ginen, harik eta txaku-
rrak sartu eta irtetera behartu gintuzten arte. Esan ziguten kanpoan gauzak 
konponduko zizkigutela, eta ez dakit zenbat denbora daramagun horrela: ‘joan 
eta eraman paperak, joan eta eraman paperak’ eta ezer ez. Ez digute ezertxo ere 
konpondu”. 

Itxi asmo duten bidean barrena ibiltzen ziren emakume ugarietako bat da 
Deyanira. Goizean goiz, bero kiskalgarria hasi aurretik, kakaoa aletzera joate-
ko bidean elkarrekin topo egiten zuten pertsonen irudizko ilara bat marraz-
tu du eskuekin. Orain, enpresak ibaiertzeko materialak ateratzeko bide hori 
bera erabiltzea eragotzi nahi dute. Baina emakume horiek ezin dute hainbat 
eta hainbat urtez egindako bidea berriro egin. “Ez digute jaisten uzten. Han, 
behean, txakur-talde bat dago, hiltzeko trebatuak, kate lodi batzuei lotuak —
esan du—.Mehatxuen bidez ohartarazi gaituzte: debekatuta dago. Errepide bat 
ari dira eraikitzen. Kamionetak etortzen dira, eta langileak han uzten dituzte, 
eta guk ez ditugu ikusten”. 

Ez da lehenbiziko aldia Deyanirak proiektuaren aurka erresistentzia egiten 
parte hartzen duela. “Han, zubian, ere gogor egin ziguten: indarka aterarazi 
gintuzten. Indigenek ez zidaten gelditzen utzi; esaten zuten emakumeak ezin 
zirela gelditu. Ni hondartza batean gelditu nintzen. Zuhaitz handi bat zegoen, 
lehorra, hondartzaren erdian, eta su-zurrustak erortzen ziren bi aldeetatik, 
ESMADek (matxinaden aurkako polizia) botatzen duen ke horrekin. Zuloak, 
printzak... gelditu ziren. Bala-hondarrak aurkitu genituen. Oso gogor borroka-
tu ginen han”. 

Emakumeek lantxoen bidez albaintzen dute bizitza. Haientzat, ez da erraza 
mantenua lortzea. Deyanirak 63 urte ditu, eta bizitzaren herena baino gehiago 
igaro du kakaoa aletzen eta bere esku trebeek uzten dioten edozertan lanean 
Magdalena ibaiaren ondoan. Orain, ozta-ozta du bizitzeko nahikoa, etxeko la-
nak egiten. 

Ia mirakulu bat dirudi nola bizi diren milaka emakume langile eta familiaburu 
eskualde ekonomikoki atzeratu batean. Ezin ikusizko adiskidetasun- eta elkar-
tasun-kateak ehuntzen dira haien artean, milaka familiari bide ematen diete-
nak eskualdean bizirauteko.
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Apaltasunez eta duintasunez bizi direnen bizitza nostalgiak blaitu ohi du. Baina 
Deyanira irribarrez iristen da etxolatxora, eta ez du abesten kozinatzen duenean, 
galderek galarazi egiten baitiote. “La Borregan, primeran egiten genuen lan.  
Jasotzen genituen babarrunen, platanotxoen, jukaren, artoaren eta abarren zatitxo 
bat ematen ziguten. Oilasko bat lumatzen bagenuen, zera esaten ziguten: hartu bat 
zuentzat. Eta nik seme-alabekin banatzen nuen. Arraina baldin bazegoen, berdin”. 
Eta goizetik gauera: sast! Ezer gabe gelditu? Ezer gabe”, berretsi du. 

Egurketariak  

Huila Erdialdeko Zerrarien eta Egurketarien Elkarteak egurra ekoizten eta merka-
turatzen diharduten langile guztiak biltzen ditu. 150 familia dira, eta ibaiaren  
ertzean dagoen baso handiaren mende zeuden. Ingurumen-agintaritzaren baime-
nak izan arren, egun batetik bestera utzi behar izan zituzten bizibidea ateratzeko 
bide ematen zieten jarduerak. 

Jorge da elkarteburua; segurtasunez mintzo da, eta begi biziak ditu. “Nik egurra eta 
egur-ikatza lantzeko fabrika bat nuen, eta nirekin batera sei eta hamabost pertso-
na bitartek lan egiten zuten, baina lau soilik sartu dituzte erroldan”. Bera ere sartu 
zuten. Ez-egoiliar gisa erroldatu zuten: 48 milioi pesoko kalte-ordaina jasoko luke 
(19.200 euro); hau da, bi urtez lan eginda irabaziko lukeena. Berak uko egin zion, 
eta bere enpresarekin hori baino askoz diru-sarrera handiagoak eskuratzen zitue-
la argudiatu. “Emgesak ez du nire ekoizpen-jarduera onartu nahi. Nire enpresak 
1.800etik 2.400era bitarte ikatz-fardel ekoizten zituen hilean. Fardel horiek ingu-
ruko herrietan saltzen genituen. Ondo zihoakidan, eta egurra hiriburuan merka-
turatzen nuen”.

Ahotsa biziagotu egin zaio; ahotsaren tonuak ia eutsi ezinezko amorrazio bat utzi 
du agerian. “Arrazoi horregatik, erreklamazioa jarri diot enpresari, baina haiei ez 
zaie axola; ez dute erantzunik eman. Antolatu egin behar izan genuen, enpresak 
ez baitzigun erantzuten”. Jorge ezin da geldirik egon; bere baitan pilatutako ener-
gia egitekoren baten bila dabil: leku batetik bestera mugitzen da, arreta galtzen  
saiatzeko. 

Jesús ere egurketarien elkarteko kide da. Berrogeita hamar urteko gizon bat da,  
hitzetan trebea eta begirada uzkurrekoa, zalantzarik gabe mintzo dena.  
Zer eskatzen duten galdetu eta hark hauxe erantzun du: “Eragindako kalteagatik or-
daina ematea nahi dugu. Duela sei urtez gero gaude lekualdatuta gure lan-jarduera 
dela eta. Eragin didaten kaltea ordaindu behar didate; zehazki, 70 hil. Emgesak ba-
daki zein den prezioa. Orain arte, 250 milioi dira galdu dudan lanagatik ordaindu 
behar didatena. Horretaz gainera, nire ekoizpen-jarduera lehengoratzeko eskatzen 
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dut. Lanleku nuen basoa lehengoratu ezin dutenez, lursail batzuk eman behar 
dizkidate, bertan lan egiteko, seme-alabei lanbidea erakusteko, familia manten-
tzeko eta bizimodua duintasunez ateratzeko”. Jésusen kasuan, Emgesak 48 milioi 
emango lizkioke, eta enpresak sortzeko ikastaro tekniko trinko batzuk. “Ez dizkit 
eskaini ez-egoiliarrei eskaintzen dizkien 48 milioiak, baina, eskaintzen badizkidate 
ere, uko egingo diet. Oso egoera txarrean nago, baina ez diet limosnarik onartuko”. 

Jesúsen begiak lausotu egin dira. Enpresaren aurkako protesta batean izandako 
auto-istripu baten xehetasunak hasi da kontatzen. Istripu horretan, ikusmenaren 
zati bat galdu zuen, eta bizia arriskuan jarri. Kontakizunean, osasun-sistemaren 
bihozgabetasuna aipatu du, zer-nolako zortea izan zuen deskribatu du, bizirik ate-
ra baitzen, eta etorkizunari begira zer-nolako ezintasuna sentitzen duen adierazi 
du. Haren amorruz betetako malkoak eta gizon langile baten umiliazioa ezin dira 
hitzen bidez adierazi. 

Jesús zerraria da, eta hogeita hamar daramatza lan horretan. Herrialdearen hego-
mendebaldean, Caquetáko oihanetan, garai hartan M-19 gerrilla zenaren eta arma-
daren artean zegoen gatazka armatutik ihesi iritsi zen hona. “Ezin dut onartu berri-
ro lekuz aldaraztea; izan ere, duela urte asko, gazte nintzenean, jada lekuz aldarazi 
ninduten”. Gatazka armatuaren ondorioz bizi izandako lekualdaketa eta orain bizi 
duena alderatu ditu: “Nire ekoizpen-jarduera kendu didatelako sentitzen naiz he-
men lekualdatua. Zerrari baten semea naiz. 17 urte nituenetik aritu naiz zerratzen. 
54 urte ditut. Ez dakit beste ezer egiten”. 

Lana dela-eta, badakizki baso tropikalen bideak. Badaki zeinen baliagarria den 
bizitza osoan bizikide izan dituen zuhaitzetako bakoitza. Eskualdeko zuhaitzei 
buruz galdetu diogu. Iguá zuhaitza ezagutzen du; hesiak egiteko erabiltzen da (he-
siek 30 urte iraun dezakete). Dide zuhaitza; kanoak eta kamioi hesoladunak egite-
ko erabiltzen da. Caracolí zuhaitza; ugariena da. Baina haren ahotsa aldatu egin da, 
baso honetan soilik ikusi duen zuhaitz bat aipatzean. “Zedro-mota bat da, herrial-
dean bakarra. Bakarra diot; izan ere, gaztetan, hamalau departamendutan aritu 
nintzen egurra mozten. Zedro mikatza esaten diogu; beste batzuek arbel-zedroa 
esaten diote. Fin-fina da, eta, nik dakidala, Kolonbia osoan ez dago horrenbeste 
aprobetxatzen den zuhaitzik: zati guzti-guztiak erabiltzen dira. Ezagutzen ditudan 
gainerako zedroetatik, artelazkia ateratzen da; erdikoa kalitate txarrekoa da. He-
mengoak primerako zuntza du”. 

Emgesak urpetu asmo duen basoan egindako ibilietan ikusi dituen animalien ze-
rrenda bat egin du. Animalia horietako asko ikustea zaila da: “oreinak, gurria (abu-
rria aburri), armadiloak, hartz inurrijaleak, orugo delakoak”. Ez zuen tigrillo (leo-
pardus tigrinus) delakoa ezagutzen, baina, eraikuntza-lanen ondorioz, animalia 
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horiek basotik irten behar izan dute, eta landa zabalera jo. “Behin batean, animalia 
horietako bat atera zen, urduri, eta auto batek akabatu egin zuen. Duela hil bat-
zuk konturatu ginen zonalde honetan badaudela tigrilloak”. Haren historiak beste 
lekukotza batzuk dakarzkigu gogora; Enpresak, antza denez ingurumen-agintari-
tzaren kontrolik gabe, ateratako animalia basatiei buruzko lekukotzak.

Presidenteak ebazpen bat eman zuenetik, eskualdeko ingurumen-agintaritzak  
(CAM58) ez du eskumenik El Quimboren gainean, baina, edonola ere, jakinarazi du 
uholdearekin desagertuko den basoko egurrak 100.000 milioi peso balio ditzake-
ela eta 10.000 milioi eman dituztela egur horren galera konpentsatzeko59. Emgesak 
bere aldizkari korporatiboan jakinarazi duenez, 11.079 hektarea basoberritzen hasi 
da, desagertuko den baso lehor tropikala konpentsatzeko60. Informazio hori bio-
logo aditu batek61 aztertu du, eta, haren ustez, neurri kosmetiko bat da; izan ere, 
“milaka urtetan sortu den ekosistema bat ezin da lehengoratu, eta, horretaz gai-
nera, eskualdean ez dago antzeko lur eta klima duen eremurik”, aberastasun bio-
logikoaren maila bera lortzeko bide emango duenik. Sen ona erabiltzeko eskatu, 
eta aipatu du enpresak gehienez ere mehatxatutako basoko espezie batzuk erein 
ditzakeela, baina ehunka urte eta zorte handia behar direla landaketak ekosiste-
ma honen konplexutasuna eta ingurumen-baliabideak izan ditzan. Haren aburuz, 
basoberritze-proiektuaren bidez, enpresak bere irudia garbitu nahi du, egiten ari 
diren ingurumen-krimen horren aurrean. 

Otoniel, erlezaina

Otonielek on hutsa dirudi; garaiera ertainekoa da, eta bibote sarria du. Zalantzarik 
gabe esan du: “ni alferrontzi bat naiz; lana erleek egiten dute”. Otoniel basoko mi-
rarien jakitun da; badaki erleek, beren lan ikusezinaren bidez, ibaiertzeko zuhaitz 
erraldoien eta lur emankorretako laborantza oparoen nektarra ekartzen dutela. Ia 
35 urtez egin du lan erleekin. Esan du haien bidez ezagutu dituela naturaren erri-
tmoak eta opariak. Adiskideak izango balira bezala hitz egiten du erleez. Erleen-
gandik zer ikasi duen galdetu eta hark erantzun du lanean, bizitzan eta bere gauze-
kin ‘antolatzen’ ikasi duela. Irribarrez hitz egiten du; haren zimurrek pentsarazten 
digute ohikoa duela aurpegiera hori.

58  Magdalena Garaiko Korporazio Autonomoa, CAM. Izaera publikoko erakunde korporatibo bat da, batasun geografikoa, hidro-
grafikoa edo geopolitikoa duten udalerriek, departamenduek eta gainerako lurralde-erakundeek osatua; administrazio- eta finantza-
autonomia du, bai eta ondare propioa eta nortasun juridikoa ere. Bere agindupeko lurretako ingurumen-agintaritza gorena den 
aldetik, Ingurumen, Etxebizitza eta Lurralde Garapeneko Ministerioak taxututako Ingurumen politika nazionala gauzatu behar du, 
natura-baliabide berriztagarriak eta ingurumena kudeatu behar ditu, eta garapen iraunkorra sustatu behar du eskualdean. Hemen: 
cam.gov.co
59 1349 Ebazpena, 2011ko ekainaren 14koa, Magdalena Garaiko Korporazio Autonomoarena.  
60 La Buena Energía de El Quimbo. ¿Cómo restaurará Emgesa 11.079 hectáreas en bosque seco tropical en el Huila? Edición 5. 
edizioa. Kanpo Harremanetarako Gerentzia. Emgesa S.A. E.S.P. 
61 Ez dugu haren izena aipatu, elkarrizketatuak hala eskatuta. 
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Gigante ondoko errepideko proiektuaren aurkako protestan parte hartzen ari da: 
“erresistentzia egiten ari gara, erlezainontzako oso garrantzitsua den eremu bat gal-
tzen ari baikara. Izan ere, zuhaitz guztiak dira garrantzitsuak, bai eta caracolía eta 
kakao-arbola ere; haien bidez, erleek eztia eta propolia sortzen dute”. Emgesak er-
lezainei eskatzen die erlauntzak biltzeko eta beste norabait joateko. Otonielek argi 
eta garbi du urpetuko den eremua oso garrantzitsua dela: “Huila departamenduan, 
ez dut honen antzeko eremurik ezagutzen; eremu hau bakarra da. Izan ere, ibaian 
gora, ez dago ez hondartzarik, ez zuhaitzik. Tamaina honetako baso bat lortzea 
ezinezkoa da. Haiek diote basoberritu egingo dutela, baina, noiz aurkituko dugu 
200 urteko caracolí bat, 30 metroko enbor diametroa duena? Noiz ikusiko dugu 
polenez betetako eremu bat?

Erlezainen elkarteak sari bat jaso zuen departamenduan, haien eztien kalitatea-
gatik. Otonielek badaki basoko zuhaitz handien lore ugariek eta kakao-arbolen 
loreek paregabeko zaporea ematen dietela beren erleen eztiei. 

Urpetuko den eremuan, elkarteko 35 erlezainek lan egiten dute, baina enpresak 
hiru soilik hartu ditu erasantzat, eta 25 milioi pesoko kalte-ordaina eman. Otonie-
lek bere erleekin 15 hilez lan eginez lortzen du kopuru hori. “Ni erroldan sartu nau-
te, baina inoiz ez dute aitortu zer-nolako kaltea egin duten. Erlauntzak eramaten 
baditut, kaltea konponezina izango da”. “Jarduera honek jaten eman dit. Lau alaba 
hazi ditut. Negoziotxoak bide ematen dit alabei irakasteko, baina ez dugu nora jo, 
ez baitago baldintza berak dituen tokirik”.

Are gehiago haserretu da eta ahotsaren tonua aldatu zaio enpresa zonaldeko erlee-
kin zer egiten ari den esaten hasi denean. “Gizatxar horiek erlauntzak ari dira erret-
zen, eta badakite horrek kalte egiten diola naturaren orekari. Ez digute erlauntzak 
jasotzen uzten, eta, berez, badago horretarako prestatuko jendea”.

FOTO
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Harrigarria da eskualde desberdinetako hainbeste pertsonak —itxuraz 
beren bizimodu kaltetua beste loturarik gabekoak— ziurgabetasun bera 
edukitzea eta halako injustizia sentitzea beren lurraldeetatik kanporatuak 
izatean. Naturaren eskuzabaltasunak posible egin ditu bestela ezinezkoak 
liratekeen bizitzak; hirietako bizitza, ordea, arau batzuen mendeko lan-
harremanetara mugatzen da. 

El Quimbo inguruan, langile gehienek denetik egiten dakite: urrea bilatzen, 
kakaoa aletzen, sasia aihotzez garbitzen eta arrantzatzen. Ibaiaren gorabe-
herek, euri-sasoiek eta uztek adierazten dute une bakoitzean zer komeni 
den egitea bizirik jarraitzeko. Lan-akordioak elkarri eskua emanda itxi 
ohi dira. Elkartasunak eta herriaren jakintzak eta konponbideek ematen 
diote forma gizarte-segurantzari. Ereite-garaiari, sendabelarrei eta aba-
rri buruzko jakintzak partekatu eta inguruetako istorioak kontatzen dira 
sukaldeetan. Finketako langile ugarik seguru asko sukalde batean entzun 
dute El Quimbo proiektuaren berri, eskuan antoxin bat ardo zutela eta sua-
ren epelean. 

Emgesak eta agintariek ez dute aintzat hartu sare ikusezin horien balioa. 
Haien bizitzak, haien harremanak, haien historia… diruz erosi nahi dira. 
Kontakizun hunkigarriak dira, adi-adi entzutea merezi dutenak. Sekulakoa 
da haien indarra eta duintasuna, haien irudimena eta alaitasuna. 

Magdalenako hainbeste eta hainbeste ahotsen xuxurla ez da sartzen doku-
mentu honetan. Haiek denak jasotzeak gainditu egiten du lan honen espa-
rrua, baina merezi du, amaiera moduan, bizitzaren aurreko beste apustu 
batzuk aipatzea, labur bada ere. 

Ziurgabetasunaren 
beste ahotsak 



62

Megaproiektuek eragiten dituzten lekualdatze behartuak

Nekazari-hizkerako gizon argal eta zaintsu bat, eguzkitan beltzarandua, 
ahots zalapartaria duena, azken berrogei urteotan meatzari izana. Ez dugu 
bere izenik aipatuko. Antioquiako ibaietan ikasi zuen ofizioa, han aurkitu 
baitzituen bere lehenbiziko urre-pipitak. Hogeita hamar urte darama Mag-
dalena ibaian, Jagua eta Puerto Momico artean. Hantxe aurkitu du bizitzeko 
txokoa. Bere ofizioa beste pertsona batzuei irakatsi, eta haiek beren konpai-
niaz eta laguntzaz saritu izan dute eguzkipeko lanegun amaiezinetan. Lana 
nekagarria da, irabazia urria, baina luxu handia da ugazaben aginduen men-
de ez egotea, nork bere buruarentzat lan egitea, bere martxan. 

Entzuna zuen proiektu hidroelektrikoaren berri bere lan egiteko lekuan sar-
tzea debekatu aurretik, Puente del colegio delakoan. Bere bizimodua galtze-
ko arriskuan zegoela ohartu zen. Bazuen enpresak ematen zituen “ordainen” 
aditzea. Berak ere eskubidea zuela pentsatu zuen, huskeria izango zela bai-
na berriro hasteko laguntza behintzat bai. Bera bezalako 103 meatzarik osa-
tutako Tarqui herriko meatzari artisauen elkarteko kidea da. Abokatu bati 
ordaindu zioten, bizitza osoan egin duten lanaren frogak bil zitzan: urre-
salmentaren erregistroak, alkatetzako meatzari-karnetak, etab. Agiri haiexek 
frogatzen zuten 30 urtez egin duen lana, bai eta El Quimbok bizimodua ken-
du diola ere. “Bertan dauzkat sareak, kutxak eta tresna guztiak. Lan honetan 
aritu naiz bizi osoan eta ez dakit besterik egiten”, dio berak. 

2013an, enpresak uko egin zion elkartearen eskaerari: errolda egiteko unean 
bertan ari ziren 12 meatzari bakarrik aitortu zituen. Gainerakoak aprobetxa-
tegitzat jo dituzte, edo eskrupulurik gabeko abokatuen txotxongilotzat. Baz-
terkeriak eta beharrak etsipenera daramatza. 

Kalez kaleko 300 saltzaile inguru ditu Saltzaile Ibiltarien Elkarteak: zer be-
har hura eskaintzen dute, hautsez betetako kaleen eguzkipean, lehenbi-
ziko salmentako irribarre berarekin. Lan egiteko tokirik gabe geratu omen 
dira. Lehen, denetariko produktuen eskaria zegoen eskualdean —izozkiak, 
emakume-soinekoak…—, baina orain ezin dituzte saldu. Lanik gabeko jen-
dea bertatik joateak eta irabazpiderik ezak gogor erasan dio bertako ekono-
miari. Argi dago kaltea, baina beren demandak oso zailak dira, beren lana 
informala delako eta errezeloak daudelako, zentzuzkoak edo ez. 

Guztira, 500 pertsona dira kaltetuak: garraiolariak —horien artean etxaldee-
tako traktoristak (nekazaritzako makinen gidariak)—, inguruan lan eginda 
bizimodua ateratzen duten taxilariak eta kamioilariak, arrain-hazle txikiak 
eta tabako-soroetako nekazariak. Escalereta finkan lan egiten zuten 200 per-
tsona daude kaltetuen artean. 
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Ibaian zehar ibili den jendea bat dator egiaztatu gabeko kontakizun batean. 
Eraikuntza-lanetan ari diren makinak ikusi dituztenek zentrifugagailuak 
identifikatu dituzte. Meatzaritzaz dakitenen arabera, ibaiertzeko hareatik 
urre-pipitak erauzteko makinak dira. Meatzariek hamarkadetan zehar bi-
zimodua ateratzeko egin dutena egiten du Emgesak makinen bidez, modu 
intentsiboan. “Enpresak urretan atera duenarekin, presa ordaintzeko hainbat 
dauka”, dio bertako nekazari batek. 
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Esandako moduan, enpresak 8.560 hektareako eremuari eragingo liokeela 
aitortzen du: uholde-eremua, obren guneak eta Magdalena ibaian beherako 
urak Betania arte, “uren kalitateari dagokionez”62. Badirudi enpresak uhol-
de-eremua hartu duela batez ere “aintzat”; hau da, proiektua gauzatzeko 
kronogramari zuzenean eragiten dion gunea. Hemen jasotako kontakizu-
nak uholde-eremutik kanpora dauden pertsonenak dira. El Quimbok bes-
te ondorio asko ditu, itxuraz oharkabekoak. Presa egiten ari den armadak 
eragin handia du inguruko nekazari-herrien ekonomian, kulturan eta po-
litikan. Ez dirudi eragin horrek eskualdeko eta herrietako agintarien arreta 
merezi duenik. 

El Quimbok urez estaliko duen gunearen hegoaldean, Llano de la Virge-
nen, enpresa komunitario txiki batzuk daude. Emgesak uholde-eremuko 
zenbait jabe lekualdatzeko egin dituen akordio ekonomikoek asko garesti-
tu dute inguruetako lurren errenta, eta asko igo dira ekoizpen-lan ugariren 
kostuak, besteak beste tabakoa ereitearenak. Margarita da kaltetuetako bat.

Margarita

Garzón herriko hotel bateko kafetegian, telebista ezin ozenago jarrita egu-
neko albisteak entzuteko, oihan-egurrezko mahai batean, plastikozko teila-
tu baten argitan, kafe bat hartzen ari da Margarita, estutasuna joango zaion 
esperantzan. Begiak larriak jota, larrua beltzarana, gorputza soroan zaildua.

62 Hori esanda, badirudi El Quimbo presak Magdalena ibaian beherako uren kalitateari bakarrik eragingo diola aitortzen duela 
enpresak. Ez ditu aintzat hartzen, baina, ibaia hondatzearen, ibilgua aldatzearen eta arrantza galtzearen ondorioak, ez eta horren 
eragin ekonomikoak eta sozialak ere. Ikus: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Ingetec S.A. 
2008ko urria. . 

Eragina inguruan
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Margarita hitz gutxitan aurkezten da: “Garzónen jaio nintzen, bost seme-
alaba ditut, 30 urte daramat eliza katolikoaz ezkonduta eta 50 urte ditut”. 
Nekazarien alaba, bere aitak kafe-sail txiki bat eskuratzeko zortea izan 
zuen, eta harekin mantendu zituen seme-alabak. Veraguas finka komunita-
rioan bizi da, Llano de la Virgenen, Jagua herritik 20ren bat kilometrotara, 
proiektuaren eraginpeko gunetik hegoaldera. Ofizioa familiatik ikasi eta ta-
bakoa egiten hasi zen: lau hektarea errentan hartu, tabakoa egin eta enpresa 
handiei saltzen. Coltabaco enpresak —Kolonbian dagoen sektore horretako 
handienak, Phillip Morris estatubatuarraren mendekoak— lurra prestatu, 
tabakoa egiteko agrokimikoak eta laguntza teknikoa eman, eta bildutako 
guztia erosten zuen. “Ereitea, fumigatzea eta lurra lantzea zen gure lana. 
Saila garbi edukitzea, ongarriztatzea. Lan horrek bi hilabete irauten zuen, 
eta ondoren biltzen hasten ginen beste bi hilabetean. Ondoren, tabakoa 
prozesu batera eraman, lotu, labeetara igo eta erre. Familia osoa aritzen zen 
horretan”.

2009an ikusi zituen lehenbiziko aldaketak bertako ekonomian. Jornalak 
12.000tik 23.000 pesotara igo, eta hektarea baten urteko errenta 800.000tik 
hiru milioitara igo zen. Zorrak pilatzen hasi ziren. Margaritak ereiteari utzi 
zion 2013ko martxoan, zorrei aurre egiteko gauza ez eta bankuek kreditu 
gehiago ukatu ziotenean. Bere ustez prezioak zergatik garestitu ziren galde-
tuta, honela dio: “artoa eta arroza egin eta enpresarekin negoziatu zutenak 
prezioak igotzen hasi ziren”.

“Borrokan aritu naiz nire familiagatik, baita nirekin lan egiten duten fami-
liengatik ere, baina Emgesak ez du ulertzen lanean ari garela, familiak lanik 
gabe geratzen direla: eta gure seme-alabak zer?”. Behin baino gehiagotan 
eteten da elkarrizketa, negar egiteko. Margaritak oso gogoan ditu urte as-
koan berarekin lan egin duten familiak. Lan-harremanak baino urrunago 
doazen adiskidetasunak eta atxikimenduak dira. Burutik pasatzen zaizkion 
pertsona hurbil askoren ezina islatzen zaio malkoetan. 

Berak eta bere langileek “kalte-ordain” bat eskatu zioten enpresari. Em-
gesak kasua aztertzea onartu bai, baina handik hilabete batzuetara ezezkoa 
eman zien, erantzukizun zuzenik ez zegoelakoan, “ez zirelako kaltetuak eta 
eragin-eremutik at zeudelako”. Margaritaren esanetan, berrogeita hama-
rren bat familia daude antzeko enpresa komunitariotan, denak ala denak 
egoera berdintsuan. Tabakogintzari lotutako mila pertsona inguru izan dai-
tezke kaltetuak. 
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Coltabacok ez ditu tabakoaren erosketa-baldintzak aldatu ekoizle txikien 
galerak konpentsatzeko. Arriskatzea erabakitzen dutenekin egiten ditu 
ekoizpen-kontratuak. Enpresak laguntza bat ematen du ekoizpenerako, 
erosketa bermatzen du, baina ez da landaketako arriskuen erantzule egi-
ten, eta kontrako alderdiaren gain uzten ditu lan-kostuak. Eskualdean lan 
egiten dutenen estutasunik ez da azaldu bertako komunikabideetan. Udal-
agintariek ez dute erantzunik ematen eta Emgesak ezikusia egiten du. Lu-
rra eskuratu ahal izateko presioak eragin larriak izan ditu gizartean, neurtu 
ezin diren tamainakoak.

Eulalia

Eulaliak nahiago du bere etxean egin elkarrizketa. Gigante herrian, leku 
publikoetako modako musikaren burrundarak ez du posible egiten oihuka 
jardun gabe hitz egitea. Bere esku trebe eta irudimentsuek edertu duten 
etxe bat da. Soinekoak salatzen du: jostuna da. Automobilez pasatzen den 
jendea ikusgai dauden soinekoen aurrean gelditzen dela dio, harrotasunez. 
Berak daramana koloretsua da, lorez betea, gorputza marrazten dioten izu-
rrekin.

Mugimenduaren liderra dela igartzen zaio bizitasunean, baina lasai mintzo 
da, hitz bakoitza hautatzeko astia hartu eta indarra ematen dio eskuetako 
keinuekin. Bere eskuak dira Eulalia: indartsuak, emakumearenak, sortzai-
leak. Tirabira luze eta mingarri baten ondoren utzi zuen senarra. Orain, 
hiru seme-alabak hazita, batxilergoa amaitu nahi du, Zuzenbidea ikasi eta 
bere burua lider soziala izateari eskaini. Ez du baztertzen udal-hauteskun-
deetara aurkeztea. El Quimboko gatazkak eta jendearekiko kezkak egin 
dute Eulalia orain den bezalakoa. 

Kezkatuta omen dago Gigante herriko bizimodu-aldaketarekin. Aldaketa 
horiek bere negozioan nabaritu zituen lehenik: “eragin-eremuko bezero 
asko nituen. Jende asko desagertu egin zen, joan, eta beste batzuk lekuz 
aldatu zituzten”. Lehen bi emakumeri ematen zien lana bere jostundegian, 
orain aldizka bakarrik hartzen du bat. Salmentek behea jo dute, herriko 
ekonomia itotzen ari da proiektuaren fluxu ekonomikoen artean. 

Aldaketa ikusezinen berri ere kontatzen du, baina, memoriarik gabe ge-
ratzen ari den herri batean. Jendea barra-barra heldu da —gehienak gizo-
nezkoak, familiarik gabe etorriak—, zentral hidroelektrikoa eraikitzeko 
langileak, eta horrek esperientzia garratzak sortu ditu.
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Eulaliari kosta egiten zaio bere herria ezagutzea, larritasuna nabari zaio 
eskuetan. Diru errazaren itxaropenak familiak apurtzen ditu, kimerak or-
daindu nahi eta ezin. “El Quimbo heldu zenean, hemen ez zegoen putetxe 
bat besterik, kanpoaldean, baina gero asko azaldu ziren. Utzi behar ez du-
ten lekuan uzten dute dirua gizonezkoek”. 

Prostituzioaren gorakadak alkoholismoa eta bandalismo mota berriak ere 
ekarri ditu. Giganten elkarrizketatutako emakume guztiak bat datoz horre-
tan. Fenomenoaren tamaina izugarria da eta familia asko hautsi dira. 

“El Quimbokoak iritsi zirenetik, etxe bat baino gehiago joan da pikutara”, 
esaten du Eulaliak duda-mudarik gabe. Talka egin dute bi gizartek: neka-
zari-herri baten gainean kokatu da armada bat, horma tzar bat eraiki behar 
duena. Gatazkak gogor jotzen ditu gazteak, heldu asko handinahiarekin 
itsutu, eta agintariek suteak itzali besterik ez edo ezikusia egiten dute. He-
rrian bizitzea posible egiten zuten sare ikusezinak erdi urratuta daude.

Errenten prezioa izugarri igo zen. Etxe baten errenta 500.000 pesotik (200 
euro) hiru milioira pasatu zen (1.200 euro). “Dendetan ere, lokal batengatik 
200.000 peso ordaintzen zuena orain 700.000 ari da ordaintzen”. El Quim-
bon lanean ari direnentzat ez da beti garestia, baina nekazari-ekonomiaren 
barruan ezin da halakorik ordaindu. 

Proiektua iritsi eta herriko lasaitasuna desagertzen hasi zen apurka-apurka. 
“2010etik hona, beste konturik ez da: lapurretak, etxegabetzeak… lehen ez 
zen halakorik hemen. Gehienez ere, kartera lapurtzen zizuten azoka-egu-
nean”. Aldaketen ondorioz, familia asko herritik joan dira. Besteak, ahal du-
ten bezala defendatzen dira. “Edozein ordutan egiten dira lapurretak den-
detan. Burdinsareak jarri behar izan dituzte negozio askotan”. Lapurreta 
sofistikatuak aipatzen ditu, armak erabiliz egindakoak —labanak eta erre-
bolberrak—, eta polizia gutxi omen dago hainbeste delinkuentziarentzat. 

Arazo horiek ez dira aipatzen eztabaida publikoan. “Honek guztiak ez dio-
la eragiten esaten duena itsua dago edo ez ditu gauzak diren bezala iku-
si nahi”. Agintariek zehatz-mehatz betetzen dute beren egin beharrekoen 
eskuliburua, Akademia ez da irteten bere lau pareten artetik, eta komu-
nikabideek, etengabeko krisian sartuta, ederki heltzen diete aberasteko bi-
dea ematen duten ildo korporatiboei. 

Eulaliak El Quimbori buruzko azken batzarra aipatzen du: “Giganteko alka-
teordeak Emgesako idazkaria dirudi. Errolda berria ireki ondoren batzar 
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baterako deia egin zitzaion jendeari, baina enpresari entzuteko bakarrik: 
han ziren zinegotziak eta alkatea, baina haiek ere ez zuten hitz egin he-
rriaren alde, ez zuten onartu jendearen hitzik edo galderarik... Nahigabe 
handia da gure alde egingo duen ordezkaririk ez egotea”.

Ibaia jolastokia ere bazen. Familiak lapikoa hartuta joaten ziren igandeetan, 
haurrak ibaiertzetan bainatzen ziren, emakumeak eta gizonak zuhaitzen 
gerizpean aritzen ziren berbetan. “Ibaia libre da, ez du jaberik, baina orain 
jabea agertu zaio eta ezin da arrantzan egin ez bainatu ez paseatu”. 

Kafe-biltzaileak

Magdalena ibaiaren haranean dago Huila, berebiziko bi mendikateren ar-
tean —erdialdekoa eta ekialdekoa—, bost mila metroetaraino iristen diren 
mendi elurtuak. Ibaiertzeko ordeketatik —itsas mailatik 600 metrotara eta 
35º C-ko tenperaturarekin—, bi orduan igotzen da 2.000 metrotara, eta han 
18º C egiten du. Bizitza moldatu egiten da garaiera bakoitzera eta mendi ar-
tean sortzen diren klima berezietara. Agian horrexegatik da Kolonbia mun-
duan dagoen biodibertsitaterik handieneko herrialdeetako bat. 

Mendi-magaletan, itsas mailatik 1.200 edo 1.800 metrotara loratzen dira 
kafe-landaketak. XIX. mende amaieratik hona, landareak ederki hazi dira 
sumendi-lur emankorrei esker eta Ozeano Baretik eta Amazonasetik dato-
zen hodeien ur ugariari esker. Esportatzeko produktu nagusia izatera iritsi 
zen kafea XX. mendean, ekoizleek sortutako kafearen kulturaren baitan, 
eta jabetza asko bost hektarea baino txikiagoak ziren. Kafe-ekoizle txikien-
tzat jipoi latzak izan dira elikagaiei gehiago lagundu dieten politikak, ka-
fearen prezioa amildu izana Asiaren hego-ekialdeko ekoizpenagatik, eta 
gremioetako zuzendari burokratizatuen jarduna. Landaketak ihartuz joan 
dira azken urteotan. Ehunka mila familia dabiltza bizirik jarraitzeko bes-
te aukeraren bat aurkitu ezinik. Lehenez gain, orain El Quimboko arazoa 
agertu da. 

Presak urez beteko ditu ibaialdeko lurrak, itsas mailatik 600 eta 720 metro 
artean. Kafe-soroak uholde-eremu horretatik kanpora daude, baina hasiak 
dira kalteak nabaritzen. Eraikuntza-lanek eta baso-soiltzeek animalia asko 
uxatu dituzte, hala nola arratoiak, bestelako karraskariak eta sugeak, eta 
horiek leku berriak bilatzen dituzte inguruan, besteak beste kafe-soroetan. 
Nekazariek plaga deitzen dieten horiek soroei eragin diete, eta bideetan ez 
dago lehengo patxadarik sugeekin.
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Kafe-biltzaile askok aipatzen dute presak bertako klima aldatuko diela, 
kafe-aleei eragingo diela eta, horren ondorioz, soroen emankortasuna-
ri, herrialdeko hainbat eskualdetan gertatu den moduan. Kafe-biltzaileak 
baztertuak izan dira zuzenean eragiten dieten erabakietatik, adibidez pre-
sa egiteko erabakitik. “Kafea galtzeko zorian dago. Antolatu eta gogor egin 
beharra ikusi genuen”, dio nekazari batek, haserre, kafe-biltzaileen batzar 
batean Giganten. 

158 familia daude kafe-biltzaileen elkartean, eskualdeka banatuak. Proie-
ktuaren aurrean ozen protesta egitea erabaki dute. Estatuko segurtasun-
indarrek laster zapaltzen dituzte agerraldiak, oso gogor. Irteerarik gabeko 
egoera batean daude, eta horrek errepideak moztera eraman ditu. “Kafe-
hektarea erdi batek lauzpabost seme-alaba mantentzeko ematen digu. Bai-
na kafea desagertzen bada, zertatik biziko gara?”, entzuten da batzarreko 
elkarrizketetan. 
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1990eko lehen hamarkadaren hasieran, Kolonbian nabarmena zen opti-
mismoa: gerrillarik erasokorrena eta hiritarrena (M-19) desmobilizatu egin 
zen beste batzuekin batera (Corriente de Renovación Socialista, Quintín 
Lame…), Konstituzio berri bat egitera eraman zuten kontzesio politiko 
batzuen truke. Joera guztietako sektore politikoak sartu ziren prozesu ho-
rretan. Funtsezko eskubideak jaso ziren, herritarrek parte hartzeko meka-
nismo berriak, herri indigenen eta afrokolonbiarren eskubideak, etab. Ba-
zirudien gutun politiko horrek oparotasunaren eta bakearen bidean jarriko 
zuela herrialdea, nahiz eta matxinadaren sektore bat bakarrik desmobiliza-
tu eta Konstituzioak oinarri ekonomiko liberalak aldarrikatu. Kritika guz-
tiak gorabehera, Konstituzio hori aurrerapen handia izan zen aurrekoaren 
aldean, eta mugarri izan zen Andeetako gainerako herrialdeetako Konsti-
tuzioek ere aurrera egiteko. 

Kolonbiako Konstituzioaren urrats nagusietako bat ingurune osasungarri 
baten eskubidea izan zen: ingurunea garrantzitsua zen herritarren duinta-
sunerako eta haien oinarrizko premiak asetzeko. Hainbat tresna sortu ziren 
“garapen-proiektuek” ahalik eta eraginik txikiena izan zezaten ingurume-
nean, eta hurrengo belaunaldientzako ere baliabideak egoteko bidea eman 
zezaten. 

Estatuak Ingurumen Lizentzien bidez baimentzen zituen gizarte- eta ingu-
rumen-bideragarritasuna zuten proiektuak, eta haien berme ziren parte-
hartze eta informazio-tresnak —egokiak eta nahikoak—, eta irizpide guz-
tiz teknikoak. Ingurumen Lizentziak emateko baldintzetako bat Aukeren 
Diagnostikoa da: ingurumen-agintaritzari frogatu behar zaio proiektu bat 
beste batzuk baino hobea dela, ahalik eta irabazi ekonomiko eta sozialik 
handiena ematen duela, eta ingurumenaren gaineko inpaktua ahalik eta 

Mataza instituzionala
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txikiena dela. Lizentziak emateko beste baldintza bat Ingurumen Inpaktua-
ren Azterketa da. El Quimboko lizentzien espedienteak berrikusten hasita, 
amildegi bat dago errealitate juridikoaren eta inpaktuen errealitatearen ar-
tean. 
 
1990eko hamarkadaren amaieran, Emgesak lehenbiziko Ingurumen Li-
zentzia eskatu zuen El Quimbo proiektua garatzeko. Aipatutako moduan, 
1997ko uztailean, orduko Ingurumen Ministerioak bideraezintzat jo zuen 
Aukeren Diagnostikoa,63 uholde-eremuaren dimentsioa ikusita sortuko zen 
energia oso gutxi zelako. Edozein zentral hidroelektrikotan batez beste 2,3 
hektarea eskatzen dira megawatt bat elektrizitate instalatzeko, baina El 
Quimbon 21 hektarea behar dira megawatt bakoitzeko, eta hori teknikoki 
galera da, oso lur onak sakrifikatzen baitira —inguruan urri dira— elektri-
zitate gutxiren truke. 

Proiektua baztertzeko beste arrazoi bat ere egon zen: “urtegiko ekoizpen-
guneari eragiten dio (...) Inpaktu horrek lekualdatzera behartuko ditu ber-
tako herritarrak, bai eta eragindako azpieskualdeko langileak ere”. Kalte 
egingo omen zion bertako nekazari-kulturari ere, “harreman komunitario 
estuen” eta “sustrai sendoen” jabe. 

Ministerioaren bertsioa alde batera utzita, Emgesaren jabekide den Endes-
aren Kolonbiako gerenteak, Lucio Rubiok esan zuenez, 1997an proiektua 
ezeztatu zela eta, baldintza ekonomikorik ez zegoelako izan zen. Nola-
nahi ere, 2006ko apirilean, Lucio Rubiok iragarri zuen sorkuntza hidrau-
likoa 400 MW handitzeko asmoa Kolonbian, Magdalena ibaiaren goiko 
arro64. Enpresaren zabalpen-planen barruan zegoen El Quimbo, lizentzia 
ukatu arren bederatzi urte lehenago. 

2007ko martxoaren 22an, Emgesak berriro ekin zion Ingurumen Lizen-
tziaren izapideari65. Handik hilabete batzuetara, enpresak Aukeren Diag-
nostikoa ezabatzeko eskatu zion Ingurumen Ministerioari, bederatzi urte 
lehenago ukoa eragin zuen uneko bera izan arren eskualdeko egoera66. 
Urtebeteren buruan, Ministerioak izapide hori ezabatzea erabaki zuen, 
orduko Nekazaritza Ministerioaren abalarekin —Andrés Felipe Arias 
buru zela, gaur egun kondenatua “kontratu desegokiak egiteagatik”, beste 
63 Ezin izan dugu eskuratu 1997ko auto originala, eta 2008ko otsailaren 22ko 277. Kontzeptu Teknikoko aipamenak hartu ditugu. 
Ingurumen, Etxebizitza eta Lurralde Garapeneko Ministerioa.  
64 Endesak 800 milioi dolarreko zabalpena egin asmo du. Portafolio egunkaria. 2006ko apirilak 7.  
65 Carmen Becerra, El Quimbo, mucho más que energía. Desde Abajo. 2012ko apirilak 21. Hemen eskuragarri: desdeabajo.info
66 Errepublikako Kontraloria Nagusia. Considerandos Técnicos para Apertura de Indagación Preliminar al MADS por Proceso 
Licenciatorio PHE-El Quimbo. 2012ko abenduak 28. 
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kargu batzuen artean67 - “eskualdeko elikadura-segurtasunari kalte egiten 
dion frogarik ez dagoela” argudiatuz68. 

2007ko uztailean, Emgesak Kolonbiako prentsan iragarri zuen El Quimbo 
azterketa-fasean zegoela, eta Meatzaritza eta Energia Ministerioari aurkez-
tuko zitzaiola69. Harrigarria da Meatzaritza eta Energia Ministerioak zer 
egunetan esleitu zion El Quimbo proiektua Emgesari, enkante baten ondo-
ren, nahiz eta hamar urte lehenagoko ukoa eragin zuen egoera lehengo bera 
zen70: 2008ko ekainaren 13a. Enpresak Aukeren Diagnostikoa ezabatzeko 
eskatu zuenetik 15 hilabetera esleitu zen proiektua, Ingurumen Ministe-
rioak Ingurumen Inpaktuaren Azterketa egiteko baldintzak ezarri eta lau 
hilabetera (2008ko otsailak 22), eta enpresak Ingurumen Lizentzia eskatu 
zuenetik hiru hilabetera (2008ko martxoak 25). Oso deigarria da proiektua 
esleitu aurretik baimenak eskatzea. Badirudi Emgesak gutxienez urtebete 
lehenagotik zekizkiela esleipenaren emaitzak, mekanismo ofiziala enkan-
tea zen arren.

Errepublikako Kontraloria Nagusiak komunikatu bat zabaldu zuen, proiek-
tuaren ondorioekin kezkatuta: “hainbat zalantza eta kezka daude: besteak 
beste, proiektu horrek ingurumenean eta gizartean izango dituen inpak-
tuen kalifikazioa, tamaina eta balorazioa, aurreikusitako konpentsazioak, 
arkeologia-ondarearen kaltea, eta proiektuaren eragin zuzeneko gunean 
dauden faila geologikoen arriskua”71. 

Handik hilabete batzuetara, 2008ko irailean, Meatzaritza eta Energia Mi-
nisterioak erabilera publiko eta gizarte-interesekotzat72 jo zituen proiek-
tuaren 8.560 hektareak, pribilegio juridikoak emanez, besteak beste zonal-
deko lurrak desjabetzeko eskumena. Enpresaren desjabetze-eskumen hori 
zabalduz joan da proiektuaren inguruan, 42.791 hektareataraino73. 

67 Andrés Felipe Arias es condenado a 17 años por agroingreso seguro. El Colombiano. 2014ko uztailak 17. 
68  4120-E1-1155 Ofizioa, 2008ko urtarrilaren 8koa. Nekazaritza Ministerioa. Erreferentzia 2008ko otsailaren 22ko 0515 Autoan, 
Ingurumen, Etxebizitza eta Lurralde Garapeneko Ministerioarena.  
69 Demanda de energía aumentará un 5% anual. El Tiempo. 2007ko uztailak 4.  
70 Considerandos Técnicos para Apertura de Indagación Preliminar al MADS por Proceso Licenciatorio PHE-El Quimbo. Errepu-
blikako Kontraloria Nagusia. 2012ko abenduak 28 
71 Considerandos Técnicos para Apertura de Indagación Preliminar del MADS por proceso licenciatorio PHE-El Quimbo. Errepu-
blikako Kontraloria Nagusia. 2011ko abenduak 28. 
72 312. Ebazpena, 2008ko irailaren 1ekoa, Meatzaritza eta Energiako Ministerioarena.  
73 11.079 ha deklaratu ziren Meatzaritza eta Energiako Ministerioaren 381. Ebazpenean, 2011ko irailaren 1ekoa, eta 23.155 
ha Meatzaritza eta Energiako Ministerioaren 003. Ebazpenean, 2012ko urtarrilaren 20koa. Esleipen horrek nabarmen utzi du 
Ingurumen Inpaktuaren Azterketaren kalitate kaskarra, eta prozesu honetan eskumena duten agintariek modu inprobisatuan eta 
arduragabean jokatu dutela. 
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2008ko azaroan, Kolonbiako estatuak El Quimbo proiektuan egindako jar-
duerei buruzko Errepublikako Kongresuaren kontrol publikorako lehen 
eztabaidan, Ingurumen ministroak, Juan Lozanok74 hau adierazi zuen: 
“Lizentziarik eduki ez eta milimetro bat lur mugitzea aski da itxiera agin-
tzeko, zigilatzea agintzeko eta, arauetan oinarrituta, neurririk zorrotzenak 
aplikatzeko”. Handik lau hilabetera, 2009ko apirilean, Lozanok kargua utzi 
zuen. 

Carlos Costak ordeztu zuen, informazio-sistema geografikotan aditua. Ho-
nako hau esan zen berari buruz: “Ministerioa zuzentzen hasi aurretik, (...) 
gairik premiazkoenetan hasiko da lanean, Gobernuak 2010erako dituen 
helburuak bete ahal izateko”75. Kargua hartu eta hilabetera, Costak Ingu-
rumen Lizentzia onartu eta Amazoniako oihan-erreserbatik kanpora atera 
zuen proiektua. 

Ingurumen Lizentzia eman zenean, Costak honako hau adierazi zuen:  
“Lizentzia zorrotza da, kontuan hartzen ditu jarduerari lotutako inguru-
men-inpaktuak, bai eta gizarte- eta ekonomia-inpaktuak ere”.76 Parado-
xikoki, Carlos Costaren ministerioan barkatu zitzaion enpresari lizentzia-
rik gabe lanean hasi izana ere. Inpaktuen erantzukizuna murrizte aldera, 
enpresa lizentzia aldatzen saiatu zen Cundinamarcako Administrazio Auzi-
tegian, baina hark uko egin zion, proiektuan zerikusia zuten alderdi guztien 
abalik ezean.77 Nolanahi ere, bere agintaldia amaitzeko bezperan, orduko 
Uribe presidenteak dekretu bat eman zuen,78 Ingurumen Ministerioari in-
gurumen-lizentziak aldatzeko eskumena emanez.79 Miller Dussánen ustez, 
Emgesak agindutako gizarte- eta ingurumen-inbertsioak % 20 murriztea 
ekarri zuen horrek luzera80. Arauak aldatzeak kezka larriak sortu ditu arris-
kuan dauden alderdientzako berme juridikorik ez dagoelako ere. Honako 
hauxe dio Dussánek: “Enpresak segurtasun juridikoa erreklamatzen du, 
baina jendeak ez du segurtasun juridikorik, 16 aldiz aldatu dute Ingurumen 
Lizentzia”.

74 Garai hartan Etxebizitza, Ingurumen eta Lurralde Garapeneko ministroa. 
75 Polémica designación de nuevo ministro de Ambiente. El Espectador. 2009ko apirilak 6. 
76 Gobierno otorga licencia ambiental a hidroeléctrica “El Quimbo”. 2009ko maiatzak 16. Noticiero LA FM. lafm.com.co
77 2009ko 0089 eta 1628 Ebazpenen bidez. 
78 2010eko 2820 Dekretua. Bertan esaten denez, “(…) ingurumen-agintariek (…) aldizkako doikuntzak egin ahal dituzte hala 
dagokionean, bai eta administrazio-egintza arrazoituz ezarri ere beharrezkotzat jotako ingurumen-neurriak, edota beharrezko ez 
direnak ezabatu”. Horretan oinarriturik, Ingurumen, Etxebizitza eta Lurralde Garapeneko Ministerioak 1814 Ebazpena eman zuen, 
2010eko irailaren 17koa, Emgesarekin hartutako zenbait konpromiso ezabatuz. 
79  1814 Ebazpena, 2010ekoa, Ingurumen, Etxebizitza eta Lurralde Garapeneko Ministerioarena.
80 Debate en el Congreso de la República sobre el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Miller Dussán, Miller Dussán, 2011ko 
abuztuak 13..
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Ingurumen Inpaktuaren Azterketan enpresak dioenez, zuzeneko eragin-
eremuan sartzen dira uholde-eremua, eraikuntzan zehar okupatutako le-
kuak eta ondoko herriguneak81. Logika hori bera abalatu du Ingurumen 
Lizentzien Agintaritza Nazionalak, eta era horretan ez dira erantzule egiten 
ondoko eskualdeen gaineko eraginengatik. Denetariko inpaktuak egongo 
dira ibaiaren goiko arroan (Hondatik iturbururaino), batik bat uholde-ere-
muaren inguruetan. Eragin-eremua txikituta murriztu egiten dira proiek-
tuaren kostuak, eta ondoko komunitate txiroen bizkar doaz. 

Enpresaren esanetan, bertako politikariekin finkatutako udal-akordioak 
errespetatu ditu eta, bere Ingurumen Planaren ildotik, eragindako komuni-
tateei kalte-ordainak eman eta lekuz aldatzeko jarduerak egin ditu. Enpre-
saren arabera, 1.764 jabe eta jabe ez diren 1.272 pertsona daude, eta horie-
tatik % 95ek jaso ditu kalte-ordainak82. Gizarte-erakundeek, berriz, 12.000 
kaltetu aipatzen dituzte, Emgesaren errolda kolokan jarriz83. 

Uholde-eremua erabilera publiko eta gizarte-interesekotzat84 jo denez, 
enpresak desjabetzeak egin ditzake eta, gainera, Kolonbiako estatuak ez du 
bermerik edo laguntzarik ematen. Gatazka larriak sortu dira negoziazioen, 
kalte-ordainen eta kokapen berrien inguruan85. Kokapen berrien progra-
mak ere oso istilutsuak izan dira: gizarte- eta ekonomia-arazo berriak sortu 
dira leku berri horietan.

Emgesak 2009an Ingurumen Lizentzia aldatzea onartu ostean, 2011ko ekai-
nean, Ministerioak prebentzio-neurriak ezarri zituen: lursailak eroste-
ko debekua eta eraikuntza-materialak erauzteko debekua Domingo Arias 
eskualdean, ingurumen-inpaktuari buruzko azterketarik ez zegoelako86. 
Handik hiru hilabetera, Ministerioak neurri horiek altxatu zituen, salbues-
penerako baldintzak bete gabe egon arren. Agintariek berriro ere iritziz al-
datu eta Emgesa bere obligazioak bete beharretik libratu zen. 

81 Estudio de Impacto Ambiental, del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Ingetec SA. Bogotá 2008. 
82 Más del 95% de la población no Residente de El Quimbo ya ha sido compensada por Emgesa. La Buena Energía de El 
Quimbo. Kanpo Harremanetarako Gerentzia. Emgesa S.A. E.S.P. 6. zk. 
83 Kautelazko neurriak eskatzea Giza Eskubideen Batzorde Interamerikanoan. Hemen: asoquimbo.com.co, 2013ko abenduak 11.
84 Hala, Emgesa S.A.k “administrazio-egintza emango du desjabetzeko, eta dagozkion zortasunak ezarriko ditu“.328 Ebazpena, 
2011ko irailaren 1ekoa. 
85 Asoquimboko Miller Dussánen hitzetan: “Lursail bat erabilera publikokotzat jota, bere balioak komertziala izateari utzi eta 28 
milioi eta 60 milioi artean balio zuenak –jabeek Emgesari saltzen zioten prezioa– orain 2 milioi eta 20 milioi artean balio du.” Hemen: 
El Quimbo, cara y cruz de una misma realidad. Semana aldizkaria. 2012ko martxoak 2. 
86 1096 Ebazpena, 2011koa, Ingurumen, Etxebizitza eta Lurralde Garapeneko Ministerioarena. 
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Emgesak behin eta berriro ingurumen-arauak urratu izanak hainbat adie-
razpen sortarazi zituen Estatuko erakundeengandik87. 2011ko apirilean, 
Herritarren Defentsarako Bulegoak proiektuaren irregulartasunei buruzko 
salaketak jaso eta lekuan bertan ikerketak egin ondoren, El Quimbo proiek-
tua eteteko eskatu zion Ingurumen Ministerioari. 2011ko urtarrilean, proie-
ktuaren arautegi-irregulartasunek nazioari eragindako kalteak ikertzen 
hastea erabaki zuen Errepublikako Kontraloria Nagusiak88. Ustelkeriaren 
Kontrako Unitate Nazionalak eta Ingurumen Delituetarako Fiskaltzaren 
Unitateak ikerketak hasi zituzten lanen kontratazio-prozesuari buruz89. 

2011ko irailean, Santos presidentearen Gobernuak Ingurumen Lizentzien 
Agintaritza Nazionala sortu zuen (ANLA), ingurumen-lizentziatan es-
pezializatua, lehen Ingurumen Ministerioaren bulego batek ematen zitue-
nak. Era horretan arindu nahi ziren erauzketa-jarduera gero eta ugariagoen 
ingurumen-izapideak. Sortu zenetik hiru hilabetera, ANLAk berriro aldatu 
zuen El Quimboko Ingurumen Lizentzia Emgesaren alde, baimen-, lan- eta 
azpiegitura-baldintzak hobetuz. 

2012ko martxoan, Santos presidenteak, Huilara egindako bisitaldi batean, 
erabateko babesa erakutsi zion proiektuari: “Gobernuak bere agintea erabi-
liko du beharra dagoenean, eta ez du utziko gutxi batzuek interes orokorra 
oztopatzerik”90. 

2012ko ekainean, Nazioko Kontraloria Nagusiaren auditoretzak El Quimbo 
proiektuaren jarraipena egitean, ANLAk Konstituzioa eta legea urratu zuela 
frogatu zuen, eta ez zituela bete lizentzian ezarritako jarraipena eta kon-
trola egiteko obligazio legalak, ingurumena larri kaltetuz. Sandra Morelli 
kontralorak honela adierazi zuen: “Gertaera kezkagarriak daude Estatuaren 
erdialdean: El Quimbo enpresako lanek berebiziko eragina izan dute in-
gurumenean eta gizartean”. Erantzukizun-epaiketa bat ireki zen, 352.000 
milioi pesoko kalteengatik. Kontraloriak erantzukizun fiskaleko prozesu 
bat irekitzea agindu zuen, “Ingurumen Lizentzien Agintaritza Nazionalak 
lizentzia izapidetzean ustezko irregulartasunak egin zituela salatuz”.

Kontraloriaren txostenak dioenez, jendaurreko eta parte-hartzezko jardue-
ren ordez (Lurraldeko Antolamendu Plana egitea), enpresak ordaindutako 

87 El Quimbo, mucho más que energía. Desde Abajo. 2012ko apirilak 21. Hemen: desdeabajo.info 
88 015 Autoa, 2011koa, Errepublikako Kontraloria Nagusiarena. Horren ondoren, proiektua berrikusi zen, “ondare publikoaren eta 
ingurumenaren defentsan”.  
89 El Quimbo, mucho más que energía. Desde Abajo. 2012ko apirilak 21. Hemen: desdeabajo.info 
90 Gobierno y Emgesa, los responsables del atropello contra los pobladores de El Quimbo. El Nuevo Día. 2012ko martxoak 4.
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aholkularitza pribatuko lanak egin ziren. Irregulartasunak salatu zituen 
kaltetuen zerrenda egiteko orduan ere91. Proiektuaren desegokitasun eko-
nomikori buruzko eztabaida ere planteatu da. 2009ko azaroan Kongre-
suan egindako debate batean, eskualdeko ingurumen-agintaritzako (CAM) 
zuzendari ohiak, Eduardo Patarrollok, hau esan zuen: “Proiektuak iraun 
bitartean, Endesak 2.500 milioi dolar irabazi eta Huilako eskualdeak 200 
milioi dolar galduko lituzke”.92  

Ibaiaren memoria

“Ibaiak gordetzen du lurraldearen memoria, uretan dago idatzita gure his-
toria”, dio camsá indigena batek, Amazonas handira jaisten diren hegoal-
deko ibaietatik etorriak. Begi modernoentzat askotan ikusezinak diren 
harreman konplexuak ehundu dituzte komunitate indigenek Andeetako 
mendiekin. Magdalenaren alboan bizi dira oraindik ere komunitate indi-
gena batzuk. Dujo tama herria borrokan ari da ibaiaren alboan jarraitze-
ko, eta pijao herriak ere txoko sakabanatu batzuk mantentzen ditu. Ibaiak 
ikusi dituen historiek aztarnak utzi dituzte beti emankor izan ziren lurre-
tan, herrialde gazte baten nortasuna berreraikitzeko balio duten aztarnak.

2011ko ekainean, Asoquimbok Emgesa salatu zuen indusketetan aurkitu-
tako arkeologia-aztarnak zabar tratatzeagatik. Legeak dioenez, enpresak 
dagokion agintaritzari jakinarazi behar zizkion, ICANHi93, aztarnak jaso 
eta haien balio arkeologikoa gal ez zedin. Ordea, enpresak axolarik gabe 
suntsitu zituen hainbat pieza, ustez obren kronograma ez atzeratzeko94. 
Inguruko komunitateek ere salatu zituzten aurkikuntza horiek. “Eraiki-
tzaileek arkeologia-aztarnak aurkitu eta, haien berri ez emateaz gain, le-
geak agindu bezala, ezkutatu egin zituzten...”. Emgesako gerenteak, Lucio 
Rubiok esan zuenez, gordeta zeuzkan pieza arkeologikoen 21.000 zati, 
ICANHi informazioa emateko zain. Emgesak isun sinboliko bat jaso eta 
Arkeologia Ondarea doloz suntsitu izanaren karguak erretiratu zituen 
ICANHek95. Eskandalu mediatikoaren ondoren aurrera jarraitu zuten 
eraikuntza-lanek, eta geroztik obrak ez dira inoiz gelditu aurkikuntza ar-
keologikoengatik. 2013ko otsailean, Emgesako gerenteak ‘Arqueología en 

91 Denuncia de participación ciudadana. Censo desarrollado por Emgesa sobre los beneficiarios del proyecto hidroeléctrico El 
Quimbo. Errepublikako Kontraloria Nagusia. 2012ko abuztuak 23. 
92 Eduardo Patarrollok, Magdalena Garaiko Korporazio Autonomoko zuzendari ohiak, Errepublikako Kongresuan egindako hitzal-
dia. 2009ko azaroak 13. 
93 Kolonbiako Antropologia eta Historia Institutua.  
94  ICANH: “Piezas arqueológicas estarían en manos de Emgesa” 2011ko ekainak 11. Noticias Uno. noticiasunolaredindepen-
diente.com
95  110 Ebazpena, 2012ko abuztuaren 9koa, ICANHen 2012ko urriaren 22ko 149 Ebazpen bidez berretsia.
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el Valle de la Tristura, Sur del Alto Magdalena Huila’ liburua argitaratu 
zuen, enpresaren konpromisoa adieraziz “arkeologia-ondarea babesten 
eta zaintzen laguntzeko”96. 2013ko abenduaren 5ean, Asoquimbok agin-
tariei eman zizkien eraikuntza-eremuan aurkitutako arkeologia-aztarnen 
10 pakete. Gizarte-erakundeak ez daki ICANH zer-nolako kontrola ari 
den egiten, eta berriro salatu du arkeologia-ondarea suntsitua izaten ari 
dela El Quimbo eremuan97. Oraingo honetan, ICANHek ez dio erantzunik 
eman salaketari.

Gorte Konstituzionalaren epaia

Álvaro, Hoboko arrantzalea, epaileengana joan zen arrantzatik bizitzeko 
modua arriskuan zeukalako, eta hiru seme-alabako familia zegoelako ofi-
zio horren mende. Babes-egintza bati ekin zion 2011ko otsailean, proiek-
tuaren lizentzia eteteko eskatuz bere eskubideen urraketa konpondu arte. 
Handik astebetera, epaitegiak babesa ukatu zion98. Emgesak babesaren 
kontra egin zuen, Álvaro zuzeneko eragin-eremutik kanpora zegoela ar-
gudiatuz, besteak beste. Beste sei pertsonak ere babes-egintzak abiarazi 
zituzten, baina denak izan ziren baztertuak errolda egin ostekoak zirelako 
(2010ean amaitu zen) eta eraginaren frogarik ez zegoelako99. 

Babes-egintza horiek bildu zituen Gorte Konstituzionalaren T-135/13 
Epaiak, non Emgesari agintzen zaion errolda berri bat egiteko, eta AN-
LAri komunitateen parte-hartzeko eskubideak bermatzeko. Gorteak, 
munduko proiektu hidroelektrikoen aurrekariak kontuan hartuta, meha-
txatuak edo urratuak izan daitezkeen eskubideak aipatzen ditu, besteak 
beste duintasunez bizitzeko eskubidea, elikadura-segurtasuna, ingurune 
osasungarria eta herritarrek benetan parte hartzeko eskubidea. Gorteak 
dioenez, presa handi bat egiteak “ezohiko egoera” sortzen die hainbat 
pertsonari, eta asko aldatzen die bizimodua. 

Errolda zabaltzeko eskaeraren aurrean, Emgesak hura egitea agindu zion 
Luis Jorge Garay akademiko ospetsuak zuzendutako talde bati. Kezka be-
rriak erne dira biktimen ahotsetatik. Antonia, berrogeita hamar urteko 
partijera, errolda berriaz mintzo zaigu. “Gigantera joan eta sinatu beha-

96 La Buena Energía de El Quimbo. Programa de arqueología preventiva del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, amplia conoci-
mientos culturales de la región.  Kanpo Harremanetarako Gerentzia. Emgesa S.A. E.S.P. 6. zk.  
97  http://millerdussan.blogia.com/2013/070601-icanh-exoneraimpunemente- a-emgesa-por-destruccion-del-patrimonio-arqueolo-
gico.php 
98 Epaia, 2012ko otsailaren 28koa, Neivako Barruti Judizialeko Auzitegi Goreneko Familiako Erabaki Zibilen Salarena. 
99  Hemen: T-135/13 Epaia, Gorte Konstituzionalarena. Garapen- eta aurrerapen-lanak eta pertsonen funtsezko eskubideen ba-
besa. Megaproiektuak garatzeagatik kaltetutako pertsonen parte-hartzea eta hitzarmena. 
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rrekoak omen ziren kartilla batzuk eman zizkiguten, baina nik ez dakit 
irakurtzen eta idazten, eta irakurri zizkigutenean ez nituen ulertu han-
go kontuak”. Kartillak zioena onartzea erabaki zuen, sinatzen ez bazuen 
erroldatik kanpora geratzen zela jakinda. “Sartu nintzenean, abokatu 
batzuek galdera asko egin zizkidaten, beldurtuta nengoen hainbeste ka-
merarekin, eta ni grabatzen ari zirela esan zidaten. Neuzkan nerbioekin, 
zer erantzun nuen ere ez naiz gogoratzen”. Erroldatutako pertsonek sina-
tutako dokumentuak hango informazioa baieztatzeko baimena ematen 
dio enpresari, eta edozein oker egonez gero, erroldatik kanpo geratzen da 
pertsona. 

Deyanirak errolda bete zuen, baina zenbait gauza ez zirela bete idatzi zuen: 
‘EZ’ idatzi zuen puntu bakoitzaren alboan, berak dioenez ez delako egia infor-
mazioa eman dietela, eta arduradunak eskura egon direla zalantzak argitzeko, 
nahiz eta berak sinatu bakarrik egin behar zuen, elkarrizketatzaileen esanetan. 

Jesúsek honela dio: “zure txanda zenean liburuxka eman (proiektuari buruzko 
informazioa) eta esaten zizuten: ´esan izena, sinatu hemen, moztu orria eta 
sartu agirien zorroan´. Ez zizuten esaten liburua irakurri eta hausnartzeko, 
ez zuten begiratzen jendeak irakurtzen zekien edo ez”. Jesúsek susmoak ditu 
erroldan sartu nahi dutenei elkarrizketak egin zaizkien moduagatik: “jende as-
kok sinatu du. Nik itxura txarra hartu nion, kaltetu bati joaten lagundu nahi 
eta utzi ez zidatenean. Eta Emgesak esana zuen norbaitek lagunduta joan zi-
tekeela”.

Errolda berriaren prozedurek sortutako konfiantza faltak desadostasun gehia-
go erne ditu kaltetu askoren artean. Badirudi arazoa ez dela erroldan egotea 
edo ez egotea. Lizentzian adierazitako eragin-eremutik kanpora dauden pert-
sonak baztertuta leudeke, kalte-ordainak ez datoz bat bertako ekonomiaren 
egoerarekin, eta bizileku berrietako bizimodua ez da proiektuak irentsitako 
lurretakoa bezalakoa. 

Asoquimbok Nekazari Erreserben Elkarte Nazionalarekin (ANZORC) batera 
eskatu zuen El Quimboko Nekazari Erreserba eratzea Landa Garapenerako 
Kolonbiako Institutuan (INCODER). Figura juridiko horrek legeria berezi bat 
dauka, zenbait lurraldetako nekazari-ekonomia babesteko. Adierazpenak mu-
rriztu egin nahi ditu El Quimbo proiektuaren inpaktuak, batik bat lurrak es-
poliatzea, jendea lekualdatzea eta eskualdeko elikadura-burujabetza galtzea100. 
Eskaera izapidean dago, konponbidearen bilaketak aurrera jarraitzen du.

100   Asoquimbo solicita zona de reserva campesina. Miller Dussán. Hemen: millerdussan.bloguia.com, 2014ko urtarrilak 24.
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Lehen aipatu moduan, El Quimbo ez zen posible izango orduko Uribe presi-
dentearen laguntzarik gabe: hainbat erauzketa-proiektu azkartu zituen, batik 
bat hiru proiektu hidroelektriko handi (Hidroituango, Hidrosogamoso eta El 
Quimbo), oso zalantzan jarriak izan arren eraiki bitartean gertatutako hainbes-
te irregulartasunengatik.

Ibaiko bizimodua utzi behar izan duen lider nekazari gazte batek honela dio, 
negar egiteko zorian: “Sekula ez zait ahaztuko batzorde bat Uribe presiden-
tearekin hitz egitera joan eta El Quimboren kontrako arrazoiak eman zizkio-
tenean. Haserretu egin zen, mahaia eskuaz jo eta pobreak beti egongo zirela 
esan zuen, eta pobreengatik ez zuela egin gabe utziko herrialde osoari mesede 
egingo zion proiektu hidroelektriko”.101 Nekez esplika daiteke gizartearen ha-
lako arbuioa sortu duen proiektu batek aurrera jarraitzea, arautegiak urratu, 
gizarte- eta ingurumen-inpaktu larriak eragin, eta ingurumenaren eta giza es-
kubideen arloko estatu-agintarien gaitzespena jaso duena. Harrigarria da Ko-
lonbiako estatuaren botereko goi-esferetatik jasotzen duen babes irmoa ere. 

Bistan geratu zen Uriberen gobernua (eta ondoren Santosena) nahasita zeude-
la Endesaren interesetan: akordio politikoak egin zituen, bere kapital politikoa 
erabili zuen proiektuan, eta multinazionalaren interesei men egiten ez zieten 
funtzionarioak ere kendu zituen (halakotzat har daiteke Lozano irtetea eta 
Costa sartzea Ingurumen Ministerioan102. Estatuak bestelako neurri batzuk ere 
ezarri ditu, argi eta garbi enpresaren interesei laguntzeko asmoz. 2009an ezarri 

101 Martha Rivera, La Escalereta-El Agrado komunitateko liderra. Asoquimboko batzarra, 2010eko urtarrilak 17. Dokumental 
honetan: El Quimbo no es una realidad. 
102   2002tik 2011ra, Ingurumen, Etxebizitza eta Garapen Iraunkorreko Ministerioak finkatzen zuen Kolonbiako ingurumen-politika. 
Santos presidentearen erreformarekin, ministerioak Ingurumen eta Lurralde Garapeneko Ministerio izena hartu zuen. 

Uribe, Endesa 
eta El Quimbo
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zen 12. Energia Batailoi Berezia103 lEl Quimboren alboan, hainbat ehunka solda-
dukoa, eskualdeko komunikabideen arabera “eskualde turistiko honetan bakea 
eta garapena sortzeko”. Batailoi horren kostua 142.000 milioi pesokoa da104 (50 
milioi euro), eta, Pérez jeneralaren esanetan, armadako eleduna, “enpresa pri-
batuak finantzatuko du % 40”.  

Uriberen gobernuaren Endesaren aldeko ideia nagusia, baina, fidagarritasun-
kargua da: horren bitartez, Kolonbiako estatuak aldizkako ordainketa bat 
bermatzen dio Emgesa filialari, elektrizitaterik sortu ez arren, zerbitzu ele-
ktrikoaren erabiltzaileen bizkar. 

Matxinadarekin amaitzeko gerra osoa aginduz heldu zen Álvaro Uribe Vélez 
boterera, eta denetariko bermeak eta abantailak sustatu zituen atzerriko in-
bertsioentzat ere. Bere agintaldian zehar sektoreko multinazionalei emandako 
meatzaritza-tituluak 7,4 milioi hektarea izan ziren105, eta eskaerak 40 milioi. 
Bi kopuruak zenbatuta, Kolonbiako lurraldearen % 40 da. Aldi berean, gerra 
nahasi baten baitan, nekazariei 6,6 milioi hektarea106 espoliatu eta nekazaritza-
industrien edo erakunde kriminalen eskuetara igaro ziren. Lur-kopuru horrek 
ia doblatu egiten du herrialde osoa elikatzeko erabilitakoa (3,5 milioi hektarea). 
Bere Gobernuan zehar, behartuta lekualdatuak 4 milioi pertsona izan ziren107 
(biztanleriaren % 10), eta ezin konta ahala izan ziren giza eskubideen urrake-
tak108.

Uribe presidenteak irainka eta erdi mehatxuka erantzun ohi die salaketei, eta 
bere 15 funtzionario ikertu ditu Justiziak109; bere gobernu-koalizioko 41 legebil-
tzarkide kondenatu dituzte paramilitarismoarekiko loturengatik, eta beste 40 
ari dira ikertzen110; bere bi inteligentzia-zuzendari espetxean daude111; inteligen-
tzia-zuzendari bat asiloa hartuta dago Panaman, Kolonbiako Justiziatik ihesi; 
eta bere bake-mandataria ezkutatuta, hura ere Justiziatik ihesi, talde armatuen 
desmobilizazio faltsuak egotzita112. Prozesu judizialetan inputaturik ez dauden 
103 Ejército creo en el Huila Batallón energético para cuidar polémico proyecto El Quimbo. El Tiempo egunkaria. 2009ko maiatzak 
12.
104 La Nación egunkaria. 2009ko martxoak 18.
105 Feria de la minería amenaza ecosistemas colombianos. UN Periódico. 2011ko ekainak 11.  
106 Memoria y Reparación. Elementos para una justicia transicional pro victima. Luis Jorge Garay eta Fernando Vargas. Exter-
nado de Colombia Unibertsitatea. 201
107 ACNUR. Tendencias Globales 2012. Hemen eskuragarri: acnur.org 
108 Balance del Gobierno de Uribe Vélez. Situación de defensores de derechos humanos empeoró a lo largo del gobierno Uribe. 
Bogotá, 2010eko abuztuak 6. José Alvear Restrepo abokatu-elkargoa. 
109 Top de los funcionarios investigados en el Gobierno de Uribe. La Silla Vacía. 2010eko uztailak 8.  
110 ¿Cómo está la parapolítica en Colombia? Semana aldizkaria. 2009ko ekainak 4.
111 A indagatoria cuatro exdirectores del DAS por chuzadas. Semana aldizkaria. 2009ko maiatzak 28. 
112 Luis Carlos Restrepo acusado por falsa desmovilización. Semana aldizkaria. 2013ko urriak 1.
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bere kolaboratzaile ohien artean daude, gaur egun, bere agintaldian gora egin 
zuten meatzaritza- eta petrolio-enpresetako zuzendaritza-taldeetako kideak113. 
Uribe Vélezek berak, bere agintaldian, Estatuko erakundeen pribatizazio go-
gorra egin zuen, eta denetariko zerga-murrizketak eman zizkien erauzketa-
enpresei.

2009ko udaberrian, Uribe Madrilen elkartu zen Kolonbian dauden enpresa 
espainiar nagusietako presidenteekin. Espainiako Merkataritza Ganberetako 
Javier Gómezen esanetan, Uribek “segurtasuna ematen die enpresei” eta pre-
sidente-aldi berri bat “albiste ona da”114. Kolonbiar nazionalitatea eman zion 
Planeta Taldearen Latinoamerikako presidenteari, Francisco Solé, eta hark 
zuzendu zuen ‘Las ideas de Uribe’ 115. publikazioa. Solék kexa handiak jaso 
zituen presidentearen lainezak bere enpresari emandako abantailengatik116. 
Kolonbiako sektore elektrikoak ere kezka agertu zuen presidenteak lehenta-
suna eman zielako Espainiako enpresei, batez ere Endesari, 2005ean José María 
Aznarrek eta Rodrigo Ratok izendatutako Zuzendaritza Batzordea zuenari117. 
Bere agintaldia amaitzean, postu bat hartu zuen News Corp-eko Zuzendaritza 
Batzordean, José María Aznarrekin batera, Espainiako Gobernuko presidente 
ohia eta Partido Popularreko kidea118. 

El Quimbo proiektuko kaltetuen elkarteko Miller Dussán denen ahotan dabile-
na ausartu da adierazten: “Uribe presidentearen Gobernuak Endesa transnazio-
nalarekin negoziatu zuen proiektua, Inbertsiorako eta Segurtasun Demokra-
tikorako Konfiantza Politikaren barruan, 2019 Planaren baitan”119. Uriberen 
kontzesio eskuzabalez gain, eremu frankoa deklaratu zen proiektua, “enpre-
saren errenta-zerga % 33tik % 15era jaitsiz”, dio Millerrek. Uribe presidenteak, 
Huilako enpresaburuekin egindako bilera batean, hinki-hankarik gabe aipatu 
zuen bere konpromisoa proiektuarekin. “Atzo Ingurumen Ministerioari esan 
nion gau osoan jardun behar bazuten ere, ni ezin nintzela Huilara heldu gaiari 
buruzko erabakirik hartu gabe. Hala, maiatzaren 15eko 899 Ebazpena eman 
dute, El Quimbori lizentzia ematen diona”.120  

113 Los expertos de la administración Uribe se cotizan en las empresas mineras. La Silla Vacía. 2011ko maiatzak 23.
114 Empresarios españoles apoyan reelección de Uribe, al terminar su gira por ese país. El Tiempo.com, 2009ko apirilak 29. 
115 Planeta Taldeko jabea den José Manuel Lara ere José María Aznarren ‘lagun mina’ da. 
116 ¿El Grupo Planeta impone el modelo Berlusconi en Colombia? Alejandro Pulido. rebelion.org, 2010eko abenduak 31. 
117 Una orden del presidente Álvaro Uribe asusta al sector eléctrico. El Tiempo egunkaria. 2006ko azaroak 20.
118 Álvaro Uribe renuncia a 500.000 dólares anuales. Semana aldizkaria. 2004ko otsailak 10. 
119  Miller Dussán, dokumental honetan: El Quimbo no es una realidad. 
120 Palabras del presidente Uribe durante la clausura del consultorio empresarial en Neiva.  Kolonbiako Errepublikako Presiden-
tetza. 2008ko maiatzak 15. Hemen: Presidencia.gov.co
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Gobernu zentralak proiektuari babes osoa eman arren, tentsio politikoak eta 
sozialak garraztuz joan dira, komunikabideek erdi ezkutatu dituzten arren. Se-
naturako bere azken kanpaina politikoan, 2014ko urtarrilean, Uribek honela 
zioen Ingurumen Lizentziari buruz Neivan: “bai, neuk esleitu eta kontratatu 
nuen. Baina Huilako politikariek eskatu zidaten, eta orain haiexek aurpegira-
tzen didate nik lizentzia eman izana”. Bilera batean, presidente ohiaren men-
deko batek honela adierazi zuen hedabideen aurrean: “Huilako politikari tra-
dizional gehienek interes eta azpilan handiak dauzkate El Quimbo egiten ari 
den enpresan, eta hori oso larria da, komunitateen defentsa alde batera utzi 
dutelako hobarien truke, (...)eta Emgesak bete egin behar du Gobernuak eman 
zion lizentziak dioena”121. 2014ko martxoan, Uribe presidente ohia Kolonbiako 
Kongresuko senatari aukeratu zuten. Haren alderdia bigarren bozkatuena izan 
zen hauteskundeetan. 

121 Con criticas al Gobierno y al Quimbo, Uribe recorrió el Huila. 2014ko urtarrilak 26. La Nación. Lanacion.com.co
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El Quimbo proiektuak sortu duen gatazkaren inguruko kontakizun  
batzuk aipatu ditugu, Kolonbiako agintari eta hedabide nagusi gehienek 
isildutakoen ahotsak azpimarratu nahian. Kasu guztietan antzematen 
da sumindura. Galdera asko geratu dira erantzun gabe. Horien artean, 
ondorio ugari dituen bat: lekualdatuak al gara gu ere? 30 urtez zerraria 
izan den Jesúsek lekualdatzea ezagutu zuen, bizia salbatuko bazuen, ge-
rrillaren eta armadaren arteko borroken erdian. Antoniok ere utzi egin 
behar izan zituen Meta ibaiko ibilerak, paramilitarrek jazarrita. Haiek 
Magdalenaren ibaiertzetan aurkitu zuten beren bizia berregiteko leku 
lasai bat. Orain, María Josefinak, bizi osoan lan egin eta seme-alabak 
hazi zituen erribera hutsaren truke utzi behar izan zuenak, honela dio: 
“Geu ere lekualdatuak gara, ezta?” 

Johana Rocha, giza eskubideen aldeko Tierra Digna122 abokatu-talde-
koak, El Quimboren kontrako demandan eta enpresa handiek zeriku-
sia duten beste prozesu batzuetan ari denak dioenez, lanean ari diren 
komunitate guztietan topatu dute deserrotzea eta lekualdatzea. Haren 
ustez, lekualdatze behartuak hiru jatorri ditu: gatazka armatua, eskubi-
deak urratzeko bidea ematen duen Estatuaren ardurarik eza, eta “eragile 
ekonomikoak, eragile bortitzekin bat eginda edo haien ekintzez balia-
tuz”. Johanarentzat, eragile ekonomikoak “beti aritu dira gatazkaren bi-
zkar gizentzen”.

Ikuspuntu horrekin bat datoz Myriam Hernández eta Juan Zarama 
ikertzaileak, lekualdatze behartuen arazoa lantzen duen Memoria His-

122 Gizarte Justiziarako ‘Tierra Digna’ Ikasketa Zentroak lurraldea, bizitza eta kultura defendatzeko lanak egiten ditu gobernu 
nazionalak eta kapital pribatuko enpresek bultzatutako ekonomia-garapen erauzleengatik kaltetutako komunitateetan. Hemen: 
tierradigna.org 

Lekualdatze behartuei 
buruz  
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torikoaren Zentroko123 kideak. Haien ustez, Kolonbiako gatazka armatua 
oso loturik doa interes ekonomikoekin —“Gobernuaren eta nazioarteko 
politiken interesekin”—, eta horrexek desberdintzen du beste gatazke-
tatik. “Jendea oztopo bat baino ez da ustiapen ekonomikorako, legezkoa 
nahiz legez kontrakoa”. Megaproiektuei ez ezik, arreta eskaini behar 
omen zaie multinazionalei ere, “zuzenean indarkeria eragin baitute ge-
rra finantzatuta, paramilitarrak finantzatuta, gerrillak finantzatuta…”, 
eta espoliatze masiboak egin dituzte lurrak ustiatu ahal izateko. “Esta-
tu Batuetako, Europako eta beste lekuetako multinazionalek sekulako 
erantzukizuna dute, funtsezkoa, Kolonbiako gatazkan”. 

Kolonbiako gatazka armatuaren baitan, El Quimboko kasuan, jendea 
migratzera behartzen duen hainbat egoera daudela pentsa daiteke. 
Kolonbiako Gobernuak aitortzen du gatazka armatuek eragina dutela 
lekualdatzeetan, eta arriskuan jartzen dela “pertsonen bizia eta osota-
suna, indarkeria-egoera batengatik” (387 Legea). Indarkeria mota horre-
tatik sortutako giza hondamendiari erantzun bat emateko instituzio bat 
dago, elkarrizketatutako pertsona askoren ustez asistentzialista dena. 

Lekualdatze Behartuak Prebenitzeko Legeak124, gatazka armatuaz eta in-
darkeria orokorraz gain aipatzen du giza eskubideen urraketa masiboa. 
Erakunde batzuk eta gizarteko sektore batzuk hasiak dira hirugarren 
arrazoi hori ere aintzakotzat hartzen. 

Gorte Konstituzionalak (T135/13) errolda berri bat egiteko agindu dio 
Emgesari, eta aitortzen du El Quimbo proiektuak arriskuan jarri duela 
jendea, ukatu egin zaiela bizitza duina, bizibide minimoa, etxebizitza 
duina, lana, elikadura-segurtasuna, ingurumen osasungarria eta bene-
tako parte-hartzea. Debate juridiko bat irekitzeko asmorik gabe: giza 
eskubideen urraketa masibo bat egon dela onartzen ote du Gorte Kons-
tituzionalak? Orduan, lekualdatuak al dira urraketa horrengatik joan 
behar izan dutenak? 

123 Ordena nazionalaren erakunde publikoa, Kolonbiako gobernuari atxikia, Biktimei eta Lurrak Itzultzeari buruzko Legean aipa-
tutako urraketen material dokumental guztia –ahozkoa nahiz beste edonolakoa– bildu eta berreskuratzen duena. Hemen: centro-
dememoriahistorica.gov.co 
124   387/97 Legea, 1997koa, neurriak hartzen dituena lekualdatze behartuen prebentziorako, eta indarkeriagatik Kolonbia ba-
rruan lekualdatuei arreta, babesa, sendotasuna eta egonkortasun sozioekonomikoa emateko. 1. artikulua.- Lekualdatua. Lurralde 
nazionalaren barruan migratu beharra izan duen pertsona da, bizi zen edo ekonomia-jarduerak zituen lekua utzi dituena, bizitza, 
osotasun fisikoa, segurtasuna edo askatasun pertsonalak urratu zaizkiolako edo arrisku zuzenean dagoelako, egoera hauetako 
edozeinetan: barneko gatazka armatua, barneko istiluak eta tirabirak, indarkeria orokorra, Giza Eskubideen urraketa masiboak, 
Nazioarteko Giza Zuzenbidearen arau-hausteak edo egoera horien ondorio diren inguruabarrak, ordena publikoa bortizki aldatzen 
dutenak edo aldatzen ahal dutenak. 
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Hurrengo orrialdeetan, Gobernuak ez bezalako irakurketa ematen diete 
ahots batzuek lekualdatze behartuei. Ahots batzuen iritziz, lekualdatze 
behartuak ez dira gerraren ondorio, haren helburu baizik. Lekualdatze 
behartu horien eragilea omen da garapen-eredu jakin bat: ibaietako ur 
garbia kendu, lurraldeko osasuna galdu, eta desagertu egiten dira herrie-
tako eta komunitateetako baliabideak. 

Lekualdatze behartuak gerraren helburu?

2014ko ekainean, gobernuz kanpoko PAX erakunde holandarrak El lado 
oscuro del carbón txostena argitaratu zuen, talde paramilitarren eta 
meatzaritza-enpresen (Drummond eta Prodeco) arteko harremanen be-
rri emanez, 1996 eta 2006 artean125. Kalkuluen arabera, paramilitarren 
basakeriek 2.600 pertsona erail dituzte, 500 sarraskitu, 240 desagerra-
razi eta 56.000 lekuz aldarazi. Txostenak dioenez, meatzaritza-enpresei 
mesede egin diete lekualdatze behartuek: lur haietan dituzte orain be-
ren kontzesioak, eta bertako sindikatuak ahulduta daude. Gizarte- eta 
ingurumen-inpaktuen aurreko ahots kritikoak isiltzeak ere mesede egin 
die. 

“Meatzari-enpresak gaur egunera arte baliatu dira lankidetza horretaz. 
(...)Paramilitarrek hamarnaka mila bizilagun egotzi dituzte Drummond 
eta Prodecok ikatza ustiatzeko eremuetatik”,126 esan zion Marianne Mo-
orrek, PAXeko ikertzaileak, irrati-kate bati. Bera ausartu egin da Kolon-
biako lekualdatze behartuen jatorriak eta interesak zalantzan jartzen, 
instituzioek aipatzen duten “indarkeriaren” azalpen errepikari eta lau-
soaz harago. 

Giza eskubideen defendatzaileei nahiz erakunde estataletako eta inde-
pendenteetako ikertzaileei eta funtzionarioei egindako elkarrizketetan 
agertzen da lekualdatze behartuak interes ekonomikoengatik ote diren.

Kolonbiako Giza Garapenerako 2011ko Txosten Nazionalak dioenez127, 
lurrak pilatu ahal izateko behartutako lekualdatzeak pentsatu baino 
askoz gehiago dira. Biztanleria Lekualdatuaren Erregistro Bakarraren 
arabera (RUPD), txostenean aipatua, 1980 eta 2010 artean lekualdatzeen 

125 César departamenduan, Kolonbiaren Karibeko kostaldean, batik bat Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colom-
biako Juan Andrés Álvarez frontea aritzen zen lekuan. 
126  Informe denuncia relación entre paramilitares y empresas mineras en el país. Caracol Radio. 2014ko ekainak 25. Ikus: 
caracol.com.co
127  Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano. PNUD Colombia. Zuzendari akade-
mikoa. Absalón Machado, 2011. . 
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ondorioz espoliatutako lurrak 6,6 milioi hektarea inguru dira, herrial-
deko nekazaritzako eta abeltzaintzako azaleraren % 12,9. Espoliatutako 
lurrak batez ere jabego txikiak (% 73) eta ertainak dira (% 26,6), eta bis-
tan da nekazariak izan direla biktima gehienak. Txosten berean esaten 
denez, “lurrak uztera, saltzera edo hirugarrenei ematera behartutako 
bost familia lekualdatutatik lau jabeak ziren”. Lurrak espoliatzea da Ko-
lonbiako lekualdatze behartuen arrazoi nagusia. 

Azken hamabost urteetan gerraren baitan espoliatutako 6,6 milioi he-
ktareatik128, 2,2 milioi itzultzeko prozesua abiarazi du Kolonbiako Go-
bernuak. 2014ko ekainera arte, 31.000 hektarea eman zaizkie biktimei129. 

Espoliatze horrek munduko lur-kontzentrazioaren mailarik handiena 
eman du Kolonbian (landako Ginia 0,88), haietako asko herrietako eli-
teek eta enpresetako kapitalek erosiak eta titulatuak (jabeen % 10ek du 
lurraren % 77)130. Zenbaki horiek zalantzan jartzen dute justiziaren es-
perantza. Germán Romeroren ustez, giza eskubideen aldeko abokatua, 
kezkagarria da lurrak espoliatzearen atzean jardun duten egitura krimi-
nalak ikertu ez izana. Ez omen da kontuan hartu lekualdatze behartuak 
bat datozenik lurrak pilatzearekin eta erabiltzearekin, eta ez da aztertu 
haiek nola eraldatu diren espoliatu ondoren. 

Hondamendi hori neurtzeko balio izan dute paramilitarren testigan-
tza batzuek. PAXen txostenean aipatzen den El Samario komandante 
paramilitarrak honela dio: “Hau dena lurrengatik egiten da, ikatzean 
aberatsak. Honek diru asko sortzen du, eta horregatik gertatzen dira 
lekualdatzeak. Gatazka dagoen lur batek ez du batere balio, hildakoak 
eta lekualdatuak dauden leku bateko hektarea bat 150 mila pesotan 
erosi ahal zen (60 euro)”131. Komandante paramilitarrek egindako adie-
razpenen filtrazio bakarretako bat da. Haietako batek, Ever Velozak, 
HH deituak, indarkeriaren irakurketa eztabaidatsu bat iradokitzen du: 
“gerra hau (…) aberatsen onerako izan da. Egia kontatu behar da, per-
tsona horiek jarraitu ez dezaten gerra beren mesede ekonomikorako 
erabiltzen (…).Gure gerratik aprobetxatu diren enpresek ere ordaindu 
beharko lukete”.132 Justizia eta Bakea Prozesuko Entzunaldi libreetan 

128 Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista. Errepublikako Kontraloria Nagusia. Garay, Luis. 
Zuzendaria. Imprenta Nacional. Bogotá. 2013. 
129 “Van más de 30.000 hectáreas restituidas”: Ricardo Sabogal. El Tiempo. 2014ko ekainak 23. eltiempo.com 
130 Así es la colombia rural. Semana aldizkaria. 2012. Hemen: semana.com 
131 La cara oculta del carbón. Pax. 2014ko ekaina. 77. orria. 
132 “H.H.” se confiesa. El Espectador. Bogotá, 2008ko abuztuak 2.. 
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hauxe esan zuen: “Gu ez ginen inora halabeharrez iristen. Nonbaitera 
iristen ginenerako, eskualdeko enpresariekin edo jendearekin adostuta 
genuen bertara joatea”.133 HH delakoa bere adierazpenak xehatzen hasi 
aurretik, Estatu Batuetara erbesteratu zuten. 

Germán Romeroren ustez, Estatuak oso arreta asistentzialista eman die 
lekualdatze behartuei, biktimentzat giza laguntza eta errudunentzat le-
gezkotasuna. “2000 eta 2010 artean ez dute inortxo ere kondenatu le-
kualdatze behartuen delituagatik”, dio berak. Datu horrexek erakusten 
digu inpunitatea zenbaterainokoa den Kolonbian: Iheslarientzako Na-
zio Batuen Goi Mandatariaren Bulegoaren arabera (ACNUR), 5 milioi-
tik gora dira herrialdean bertan lekualdatuak134.  

Denbora askoan lurrak itzultzeko prozesuetan laguntzen jardun on-
doren, Germánek argi lotzen ditu lekualdatze behartuak baliabideak 
kontrolatzearekin eta lurra erabiltzearekin. 3 dimentsiotan aurkezten 
du lurraren gatazka: lurra eskuratzea, lurra erabiltzea eta lurraren jabe 
izatea. Meatzaritzaren eta hidrokarburoen mendeko lurren kategoria 
berri hori uste baino askoz zabalagoa omen da. “Indarkeria jasateko 
arriskuan dagoen biztanleria kanporatzeko prozesu makro bat dago, 
baina bizitzeko baliabideak galtzen ari den biztanleria ere bai”. Gai-
nera, ez omen da ezagutarazi nahi proiektu horien aurreko oposizio 
gogorra. 

Kolonbian ez dago landa-lurren jabetzari buruzko erregistrorik, bai-
na 5,1 milioi hektarea titulatu dira meatzaritzarako135, eta horietatik 
2,3 milioi esleitu dira urre-meatzaritzarako136. Beste 23 milioi hektarea 
eskatu dira jarduera horretarako, eta beste 16 milioi enkantera doaz 
hidrokarburoentza137. Lurraren erabilera erabat ari da eraldatzen ge-
rraren aitzakian, eta hori ezinezkoa litzateke harekin batera doazen 
lekualdatze behartuak gabe.

Manuel Rodríguez, erauzketa-politiken kritikari ezagunak dioenez, 
Kolonbiako mendietako lurrak meatzaritzarako titulatzeak —bertan 
biltzen da herrialdeko biztanleriaren % 74— lur-gatazka gehiago eka-

133 La cita de “HH” está tomada del documental Impunity, dirigido por Juan Lozano y Hollman Morris. Año 2010.
134 Resumen de País. Colombia. Acnur, 2014. 
135 30% de áreas tituladas las tienen 18 grandes mineras. Portafolio egunkaria. 2012ko apirilak 8. Hemen: portafolio.co
136 ¿A quien le pertenece el oro en Colombia? Pulido, Alejo. La Silla Vacía. 2012ko urtarrilak 25. Hemen: lasillavacia.com
137 Colombia aumentará área de explotación petrolera. Entrevista al ministro de minas y energía. Mauricio Cárdenas. El Colom-
biano egunkaria. 2012ko ekainak 19. Hemen: elcolombiano.com
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rriko ditu eta horrek, zalantzarik gabe, gerra- eta indarkeria-saio be-
rriak eragin ditzake138.

Komunitate indigenen eta afrokolonbiarren eskubideak babesteari 
buruzko Kolonbiako Gorte Konstituzionalaren epaiak (2009ko 004139 y 
005140 autoak) mugarri bat dira lekualdatze behartuen jatorriak ulertze-
ko. Gizarte-erakundeak mendearen lehen hamarkada osoan aritu dira 
lekualdatze behartuen atzeko interesak salatzen, baina Gorte Konsti-
tuzionala da salaketekin bat egin duen Estatuaren goi-mailako lehen 
organismoa.

“Indarkeriaren helburua jendea bere lurretik ateratzea da eta, beraz, 
megaproiektuei leku egitea. Bajamarren bizi den jendeak 300 urte in-
guru darama bertan, baina Gobernuak hala ere ez die galdetu etxeak 
eraitsi eta malekoi turistikoa egiteko planei buruz”, dio Gorteak, Pas-
toral Afrokolonbiarra aipatuz 005/09 autoan. Meatzaritza-sektorearen 
interesak ere aipatzen ditu aurrerago: “AFRODESen arabera (Lekualda-
tutako Afro-ondorengoen Elkartea), meatzaritza-enpresen zabalkun-
deak lekualdatzeak eragin ditu afrokolonbiarren artean ere, eta eragin 
kaltegarria izan du meatzari artisauen bizimoduan”.

Gortearen esanetan, Kolonbian lekualdatze behartuak eragiten di-
tuen faktoreetako bat “meatzaritza- eta nekazaritza-proiektuak dira: 
arbasoen lurraldeetan tentsioa sortu eta horrek bidea ireki dio lurrak 
espoliatzeari”141. Paola Hurtadok, Giza Eskubideei eta Lekualdatzeei 
buruzko Aholkularitzako (CODHES) ikertzaileak, alderdi kezkagarri 
batez ohartarazi du. Haren esanetan, komunitate afrokolonbiarrei lu-
rralde kolektiboak aitortzeak indarkeria areagotu du, horrek lurralde-
eskubideen gaineko exijentzia zailtzen du eta eragile pribatuek lurrak 
berenganatzeko bidea ematen du.

Herritarren Defentsarako Bulegoaren 2013ko txostenak dioenez142 “ga-
tazka armatua eta indarkeria orokorra ari dira agertzen natura-, ur- eta 
meatzaritza-baliabide aberatseko lekuetan, edo estupefazienteak erein, 

138 Minería y Violencia Manuel Rodríguez. El Tiempo egunkaria. 2013ko azaroak 3. Hemen: eltiempo.com 
139  004/09 Autoa, Gorte Konstituzionalarena. Gatazka armatuarengatik lekualdatutako pertsonen eskubideak babestea, T025/04 
Epai bidez adierazitako egoera inkonstituzionala gainditzeko asmoz.
140   005/09 Autoa, Gorte Konstituzionalarena. Lekualdatze behartuen biktima izandako afro-ondorengoen funtsezko eskubideen 
babesa, T025/04 Epai bidez adierazitako egoera inkonstituzionala gainditzeko asmoz.
141   005/09 Autoa, Gorte Konstituzionalarena. Lekualdatze behartuen biktima izandako afro-ondorengoen funtsezko eskubideen 
babesa, T025/04 Epai bidez adierazitako egoera inkonstituzionala gainditzeko asmoz. 
142 Vigésimo informe del defensor del pueblo al congreso de la República. Herritarren Defentsarako Bulegoa. 2012. I. liburua.
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prozesatu eta igarotzeko egokiak diren guneetan”. Kolonbiaren Ozeano 
Bareko kostaldea omen da fenomeno horrekin kaltetuena azken urteo-
tan. Eskualde horretan biltzen dira babesgune indigena asko eta komu-
nitate afrokolonbiarren lurralde kolektibo gehienak. 

Germán Romeroren ustez, gatazka armatuaren ondorioz lekualdatzea-
ren ideia apurtzen ari da, eta agerian jartzen hasi dira komunitateak 
arriskuan jartzen dituzten prozesu ekonomikoak eta kapital-inbertsio-
ak. Lekualdatzeen bidez lurrak eta natura-baliabideak metatzeko es-
trategiak zalantzan jartzen du ezarritako garapen mota, hura ezartzen 
duten eragileen izaera, bai eta erakundeen lana ere fenomeno hori sai-
hesteko eta biktimen eskubideak bermatzeko. 

Ildo horretan, Tierra Dignako abokatuen esperientziak argitasun pixka 
bat eman ahal digu. Johanak dioenez, enpresa-proiektuez harago, le-
kualdatzeen atzean lurraldearen berrantolaketa dago. Ekintza milita-
rrek “inbertsiogileen konfiantza” bermatu, lurraldeak hutsarazi eta se-
gurtasuna ematen dute. Lursailak prezio “barregarritan” salaraztea ere 
agertzen da, ondoren espekulatzeko, segurtasunaren berme eta guzti.

Badirudi garapen-eredu hori indarkeriaz eta lekualdatze behartuez ba-
liatzen dela. Gorteak ACNUR aipatzen du: haren esanetan, 2007an jaio 
zen “lurraldearen berrantolaketa berri bat, 50eko hamarkadakoaren 
antzekoa, egitate-bidezkoa, instrumentalizazioa —bide armatua— eta 
indarra erabiliz, gatazkan sartutako eragile guztiek gizarte-gatazka 
konpontzeko modu gisa (...)eta haren arrazoi nagusia lurraren lehia da, 
garrantzi geoestrategikoa duten lekuak eskuratzeko borroka”. 

Tierra Dignak garapen-eredu horren atzean dauden eragile batzuk iden-
tifikatzen ditu, lurra eraldatzearen erantzule: “palmeroak —zalantzarik 
gabe paramilitarismoarekin lotuak— eta abeltzaintza estentsiboa”. Le-
kualdatzeez baliatzen diren jarduera ekonomiko gehiago ere ba omen 
daude. “Eragile horiek jendea bidaltzeko ordaintzen ari diren frogarik 
ez daukagu, baina lekualdatzeen ondoren agertzen dira lurraldeetan”.  

Baliteke erakunde legalen eta ilegalen arteko aliantzak egotea, indarke-
riaz eta Kolonbiako estatuaren manipulazioaz aprobetxatu diren egitura 
konplexuak, azken hiru hamarkadetako espoliatzeekin aberasteko. Gor-
te Konstituzionalak 2009an aipatu zituen aliantza mota horiek143:  “Era-

143  004/09 Autoa, Gorte Konstituzionalarena. 
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gile ekonomiko batzuek bat egiten dute eragile armatu irregularrekin, 
komunitate indigenen barruan indarkeria sortu eta indigenak ezaba-
tzeko, edo beren arbasoen lurretatik joanarazteko, ekoizpen-proiektuei 
bide eginez”. 

Herritarren Defentsarako Bulegoak 2013ko txostenean dioenez144, egi-
tura neo-paramilitarrak sustraitu dira herrialdeko eremu zabaletan, es-
poliatzeak babestu eta haiekin aberastu. Bulegoaren ustez, indarkeria 
gogortu da “ugaritu egin direlako banda edo comboen ekintzak, autode-
fentsak desmobilizatu ondoren sortutako taldeak, edo narkotrafikoare-
kin lotuak”.145 Bulegoaren ustez, hori “kaltegarria da komunitateetako 
eskubideentzat, eta lekualdatzeen giza hondamendia okertu egiten da.”

Kontrolpean dituzten lurraldeetan talde paramilitarren asmoa zein ote 
den galde liteke. Gatazka armatuaren analista baten arabera146, plan 
politiko, militar eta ekonomiko batean oinarritzen dira egitura horiek.  
“Gizarte feudal berri” moduko horiek Karibeko kostaldeko eta Antio-
quiako alderdi askotan daude eta Ozeano Barerantz zabaltzen dira.  

Egitura neo-paramilitarrek lurraldearen gainean duten kontrolagatik 
ari da moteltzen, agian, Santosen lehen Gobernuak (2010-2014) abia-
razitako lur-itzulketa147, gizarte-liderren hilketa selektiboagatik148, es-
kualdeko instituzioak “atzematen” dituztelako149, “lurrak itzultzearen 
kontrako armada” bat sortu delako”150 eta eskualde osoetako lanuzte ar-
matuengatik (talde paramilitarrek bultzatuak)151; 

Estatuaren onespena dutelako edo hura konplize delako bakarrik eduki 
dezakete talde neo-paramilitar horiek halako eragina. Honako hau dio 
Herritarren Defentsarako Bulegoak: “lekualdatze behartuak jasan dituz-
ten familien, pertsonen eta komunitateen ezintasunik handiena desmo-
bilizazio-osteko AUC talde armatuen biktimatzat ez hartzea da”, “gata-

144 Vigésimo informe del defensor del pueblo al congreso de la República. Herritarren Defentsarako Bulegoa. 2012. I. liburua.
145  “(…) autodefentsa-taldeak desmobilizatu ondoren, hitz, helburu eta egitura militarrak mantendu dituzten elkarteak sortu ziren, 
lehen paramilitarrak zebiltzan landa- eta hiri-guneak kontrolatzen dituzte, eta nekazariak, gizarte-erakundeak eta talde etnikoak 
izutzen eta beldurtzen jarraitu dute”. 
146 Anonimatuari eutsi nahi izan dio, segurtasunagatik.  
147 Restitución de tierras: ¿más de lo mismo? El Espectador, 2012ko maiatzak 9. elespectador.com
148 “Hay poca tierra devuelta y muchos muertos”: líderes de restitución. El Tiempo. 2014ko otsailak 4. eltiempo.com
149 La restitución de tierras en Córdoba: ¿Proceso Fallido? Verdad Abierta. Conflicto Armado en Colombia. verdadabierta.com
150 ¿Un ejército anti-restitución? El Espectador. 2012ko uztailak 5. elespectador.com
151 Urabeños desafían al Estado. El Espectador. 2012ko uztailak 5. elespectador.com 
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zka armatuaren barruko talde armatu ilegala ez den aitzakiarekin”152. Era 
horretan, armada juridikoki desgaituta dago talde horiek borrokatzeko, 
nahiz eta egituratutako erakundeak izan, sekulako eragin politikoa eta 
militarra dutenak. Paola Hurtado CODHESeko ikertzailearen ustez, “Ba-
crim” banda kriminalak gatazkaren eragiletzat hartzea “desmobilizazio-
prozesuaren porrota onartzea da (Gobernuarentzat)”. Komandante na-
gusiei jarritako zigorrak amaitu ondorengo arriskuak ere aipatzen ditu. 
Inork ez daki zer gertatuko den komandanteak eskualdeetara itzultzean, 
eta horrek zer ondorio izango duen biktimentzat. 

Espoliazioaren galerak 

“Ondasun materiala galtzeaz gain, lurrak espoliatzean leku bateko 
erroak eta gizarte-loturak galtzen dira; gizarte-sareak higatu, familien 
bizibideak eta sarrerak urritu, familia-unitatea zatitu, bizi-proiektuak 
amaitu, behartuta lekualdatu, eta jaitsi egiten da biktimen gizarte-maila 
eta bizi-kalitatea”. Kolonbiaren Giza Garapenerako 2011ko Txosten Na-
zionalak horixe dio espoliazioaz eta haren ondorioez, eta lekualdatze 
behartuak agertzen dira haien artean. 

Ildo berean, Gorte Konstituzionala ere kezkatuta dago galtzeko zorian 
daudelako hainbat komunitate indigena: “une honetan, gutxienez ho-
geita hamar etnia daude deuseztapen kultural edo fisikoaren arrisku 
larrian, gatazka armatuagatik eta lekualdatze behartuengatik”. Planeta 
osoan berdinik ez duten giza belaunaldiak beren burua egokitu ezinik 
dabiltzala esan nahi du horrek. Semillas taldeko Fernando Castrilló-
nek, hainbat gizarte-prozesutako laguntzaileak, dioenez, lekualdatzeek 
“beste instituzionalitate bat sortu dute”. Agintari tradizionalen boterea 
hartuz joan dira Estatuko erakundeak. 

Fernandoren ustez, lekualdatzeek galera ikusezinak baina garrantzi 
handikoak eragin dituzte. “Elkartasuna, ekoizpena eta nork bere burua 
sendatzeko gaitasuna bukatu, eta gero eta mendekotasun politiko han-
diagoak sortu ziren herrialdearen erdiguneko botere arrazista, patriarkal 
eta kapitalistarekiko”. Berak ere “okertzat” jotzen ditu Estatuak lekual-
datzeei aurre egiteko planteatutako kategoriak, eta funtsezko alderdiak 
falta omen dira, hala nola “kulturak, gobernatzeko moduak, ekosistema-
rekiko moldaerak galdu izana…”. 

152 Vigésimo informe del defensor del pueblo al congreso de la República. Herritarren Defentsarako Bulegoa. 2012. I. liburua.
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Fernandoren esanetan, lekualdatze behartuen ondorioz eraldatu egin 
dira ekoizpen-logikak —lehen ekoizle ziren lurraldeek elikagaiak inpor-
tatu behar dituzte orain—, eta industriarako monokultiboek alde egina-
razten diete gazteei, aukerarik ezean. 

Ozeano Barearen kostaldean, ekoizpena eraldatze horrek hiri handietara 
joanarazi ditu afrokolonbiar ugari. Adinekoek bakarrik ulertzen dituz-
te lekualdatze behartuen eta gatazkaren benetako ondorioak. Gazteak 
beren jatorriaz ahazten dira, “5 edo 6 urterekin landa-inguruneetatik 
lekualdatutako neska-mutilek normaltzat hartzen dute hirietan bizi-
tzea”. 

Fernandok dioenez, berehala ohitzen dira hiriko bizitzara, periferiara, 
eta marjinazioaren kultura eta baldintzak berenganatzen dituzte azke-
nerako. Gazteek galdu egiten dute beren lurraldeen, jakintzen eta ohi-
turen ezagutza ere. Lekualdatzeek ikusezin eta bazterreko bihurtzen 
dituzte herrietako jakintsuak, eta haiekin batera desagertzen da haien 
jakinduria. 

Germán Romerok bere kezka azaltzen du horregatik ere. Estatuaren tra-
taera asistentzialistak eraikuntza politikorik, kulturarik, nortasunik eta 
jatorriko imajinariorik gabe utzi ditu pertsona lekualdatuak, “kategoria 
bakar” bihurturik. Ez da aintzat hartzen lekualdatzeen atzean “lurralde-
gatazka konplexuak eta heterogeneoak” daudela, nahiz eta espoliatzeko 
mekanismo berdinak dauden denetan.

Beste lekualdatze batzuk

Lekualdatze behartuen dinamikei buruzko beste puntu batzuk agertu 
dira elkarrizketetan, oharkabean geratu ezin direnak. Fernandoren iri-
tziz, eten handi bat dago errealitatearen eta fenomenoaren ulerpenaren 
artean. “Ez Estatuak ez Akademiak ez erakundeek ez dute ulertzen le-
kualdatuen auzoetan gertatzen ari dena hirietan”. Estatuko informazio-
erregistroek ez dute nahikoa informaziorik ematen hirietara lekualdatu-
tako pertsonen arazoak neurtzeko. 

Izan ere, gero eta indar handiagoa ari da hartzen hiri batetik bestera le-
kualdatzeak. Landa-guneetatik irten behar izan dutenek orain hiri bate-
tik bestera mugitu behar dute, haiek lekualdarazi zituzten sare kriminal 
beren biktima direlako berriro ere. Herrialdeko hainbat hiritan ari da 
hori gertatzen, batik bat Buenaventuran —Kolonbiak Ozeano Barean 
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duen itsas portu nagusian—, non giza eskubideak eta nazioarteko giza 
zuzenbidea urratuak izaten ari diren inpunitate osoz153. 

Estatuak oso arreta eskasa eskaini dio Buenaventurari, non izugarrike-
riarik handienak ari diren gertatzen hogei urte baino gehiagoan. Eremu 
horretako faktore konplexuak jorratzen hasi gabe, aipatzekoa da portu 
berria —Buenaventurako Edukiontzi Terminala— eraso paramilitarra-
ren urteetan eraiki zela, eta TCB Group talde katalanaren kapitalak dau-
dela bertan. PAXen azterketan bezala, nabarmena da halako proiektu 
erraldoia gauzatzea giza eskubideak larri bortxatuak ziren une batean. 

CODHESekoek diotenez, indarkeria “mozorrotu” eta espoliatzeak ari 
dira gertatzen Kolonbian. Norte de Santanderreko kasua azpimarratzen 
dute, indarkeriak gogor jo duen eskualdea. Bertan, 2002tik hona, izuga-
rri gutxitu dira erailketen erregistroak, baina ugaritu egin dira istripuz 
hildakoak, desagertuak, “nahi gabe” itotakoak eta sugeen hozkadak. “Al-
damenekoari sugeak heldu diolako alde egiten omen du jendeak berta-
tik”. Mugetan Estatuaren kontrolik ez egoteak ere ikusezin bihurtzen 
du indarkeria. CODHESen arabera, horixe ari da gertatzen Cúcutan:  
“batzuetan, Venezuelan gertatzen dira desagertzeak eta hilketak”, feno-
menoa ezkutatuz. 

Germán Romerok “bizimoduak lekualdatzea” aipatzen du lekualdatze 
behartuen barruan, pertsonak edo komunitateak fisikoki mugitu edo 
ez. Lurraldea eraldatzearen ondorioz ekoizpen-lanik ezin egin eta desa-
gertu egiten dira komunitateetako bizimoduak. Eremu batzuetan talde 
paramilitarrek ez diete utzi bertako bizilagunei beren lurrak lantzen, 
ura eskuratzen edo salerosketan jarduten, nahiz eta komunitateek ber-
tan jarraitzea lortu duten. Hala gertatzen da, adibidez, Atrato Behere-
ko zonalde humanitarioetan154, non paramilitarren blokeoak ikaragarri 
murriztu dien bizimodua komunitate afrokolonbiarrei, bertatik egoztea 
lortu gabe. 

Ingurumen-degradazioa 

Ikusitako moduan, megaproiektuen aurretik, bitartean eta ondoren 
azaltzen dira lekualdatzeak. Gerraren aitzakian garapen-eredu erauzle 
bat nagusitzen dela aipatu dugu, jendea bertara joanarazten duena, 
“ekoizteko”. Fenomeno horren larritasunak ez du ahaztarazi behar, bai-
153 Hemen: Desplazamiento forzado intraurbano. Soluciones y Perspectivas. CODHES. 2014.
154  Hemen: http://justiciaypazcolombia.com/Zonas-Humanitarias-y-Zonas-de
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na, horrekin batera doan ingurumen-degradazioa ere, horrek ere lekual-
datzeak baitakartza. 

Erauzketa-proiektuek hondatu egiten dituzte haiek instalatutako eta 
aldameneko eskualdeak, komunitateen bizi-baldintzak zailduz. Klima-
aldaketaren ondorio gero eta larriagoei gehituta, lekualdatze gehiago 
sortzen dira, haiek ere behartuak. Fernandoren iritziz, lekualdatze mota 
horiek lotuta daude “ekosistemen krisiarekin” —proiektu agroindustria-
lengatik edo megaproiektuengatik sortua—, eta batik bat nekazari-ko-
munitateei eragiten die, afrokolonbiarrei eta indigenei. 

Fernandok adibide garratz bat ematen du: La Guajirako komunitate 
indigenak milaka urtez moldatu dira Kolonbiaren ipar muturreko erdi 
basamortura. Azken hiru hamarkadetan ikatza aire zabalean erauzte-
ko proiektuak zabaldu dira, eskala handian, eta oso kalte larriak eragin 
dizkiote ingurumenari. Komunitate indigenak hasieran libre bazkatzen 
zituen bere aziendak erdi basamortu hartan, baina Estatuak 460 hekta-
reako babesgunea aitortu zien155, eta gainerakoa enpresa bati eman zion 
ikatza ateratzeko. 

Urte batzuen ondoren, meatzaritza-lanek babesgunea hondatu zuten. 
Gainera, eskualdeko ibai bakarrera iristeko lurrak erosi zituen meatza-
ritza-enpresak. Fernandoren hitzetan, ”lurraldeak hondoa jo zuen: ez 
dute urik ez janik, eta ezin dituzte aziendak bazkatu”. 

5 urtetik beherako haurren heriotzak izugarri igo izana da eskualdeko 
kasu horren eta beste askoren ondorio latza. Komunikabide nagusien 
oihartzunak156  sumina eta harridura eragin du, egiturazko arrazoiak 
aintzat hartu gabe. 

Myriam Hernándezek eta Juan Zarumak ere aipatzen dituzte garapen-
eredu horrek ingurumenean dituen kalteak. Uraren eta biodibertsi-
tatearen gaineko ondorioak azpimarratzen dituzte, megakultiboen 
inpaktuak… Herrialdeko leku askotan, lurraldeak omen dira gata-
zka armatuaren biktimak. Haien ustez, gatazka armatua gainditzeko 
eta bakea eraikitzeko, funtsezkoa da garapenaren ikuspegi zabal bat  
edukitzea, lurraldeak babesten dituena eta bertako komunitateen es-
kubideak ahalbidetzen dituena. 

155 Probintziako Babesgunea, Guajira departamenduko Barrancas herrian. Hemen: Desviación del río Ranchería ¿sí o no? Na-
talia Orduz. La Silla Vacía. 2012ko abuztuak 20. lasillavacia.com
156 ¡La Guajira S.O.S! Semana aldizkaria. 2014ko uztailak 19. semana.com 
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Errefuxiatuen Zerbitzu Jesuitak (SJR) ekonomia-, gizarte-, kultura- eta 
ingurumen-eskubideen urraketa ikertzen du meatzaritza-erauzketen 
arloan. Urraketa horrek zuzenean dakartza lekualdatze behartuak, edo 
bizi ahal izateko gabeziak larriagotu eta azkenean lekualdatzeak eragi-
ten ditu. Vera Samudioren iritziz, meatzaritza-proiektuen ondoko he-
rrietan ekonomia birmoldatzen ari da, eta konfiantza-sareak hausten. 
Zentzugabeko kontsumoa eta alkohol- eta droga-arazoak azaltzen dira 
nekazari-familietan, kulturaren haustura zorrotza, eta horrek lekual-
datze gehiago eragiten ditu luzera.

Meatzaritza-proiektuek, hain zuzen ere, inpaktu larriak eragin dituzte 
hainbat eskualdetan. Ekosistemak eta inguruko eskualdeak desegonkor-
tu dituzte. Guillermo Rudas157  ikertzaileak meatzari-herri direnen eta 
hala ez direnen adierazle nagusiak konparatu zituen 2012ko abenduan. 
Kontuan izan zituen oinarrizko premia asegabeak, miserian bizi direnen 
ehunekoa, hilketa-tasa ehun mila biztanleko, eta haurren hilkortasuna. 
Meatzari-herrietako adierazleak okerragoak ziren batez besteko nazio-
nalean baino. 

Adibidez, La Guajirako Cerrejón meatzaritza-proiektuaren ondoko he-
rrietan, haurren hilkortasuna % 10etik gorakoa da, oinarrizko premia 
asegabeak % 56 eta miseria % 43. Meatzari-herrietako bizimodua narra-
sa da. Ugari dira prostituzio behartuaren kasuak, batez ere haurren ar-
tean. Jineth Bedoya kazetariak158 salatu du milaka neska hasarazi dituz-
tela prostituzioan meatzari-herrietan, bertako agintariek ezer egin gabe.

Tierra Dignako Johanak aipatzen du 25 urteko meatzaritzak Cesarren 
eragindako krisia, inguruko komunitateetako lekualdatzeen eragilea. 
Ikatza ustiatzeak airearen eta uraren kalitatea hondatu, gaixotasunak 
ekarri, nekazaritza-ekoizpena txartu eta gizarte-krisia eragin du. Lu-
rraldearen % 10 soilik ustiatzeak halako ondorioak baditu, Johanak gal-
detzen du zer gertatuko ote den erauzten hasitakoan jadanik emanda 
dagoen lurraldearen %90. 

Haren erakundea lanean ari den beste eskualde batzuetan ere, adibidez 
Ozeano Bareko kostaldean, ingurumena hondatzen ari da baso-soiltze 
intentsiboagatik eta meatzaritzagatik: ibaia kaltetu, fauna eta flora na-
hasi eta agortzen ari dira arrainak, bertako komunitateen elikaduraren 

157 Muchas minas poco desarrollo Periódico El Espectador egunkaria. 2012ko azaroak 3. elespectador.com
158 Campamentos de explotación de niñas en zonas mineras. El Tiempo egunkaria. 2013ko maiatzak 25. Ikusi hemen: eltiempo.
com
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oinarria. Johanaren ustez, baliabideak galtzeak gogor erasaten dio kul-
turari ere, eta horren ondorioak ezin dira neurtu. Honela amaitzen du: 
“lurralde baten nortasunari kalte egin eta ondasun komunalak espoliat-
zen diren bakoitzean sortzen dira lekualdatze behartuak”.

Lekualdatze behartuari buruzko eztabaidak 

Memoria Historikoaren Zentroan inongo zalantzarik gabe jotzen dituz-
te “lekualdatutzat” megaproiektuei lotutako indarkeriatik ihes egin be-
har izan duten pertsonak, baina Juan Zaramak zehaztu egiten du hori. 
“Indarkeria mota berri bat” aipatzen denean oso zorrotz jokatu behar 
da. Kategoria berri bat behar omen da, gatazka armatuak eragiten duen 
biktimizazioa —sarraskiak, desagertzeak…— handiagoa delako, bere us-
tez, bizitzeko moduak edo natura-baliabideak galtzeak eragiten duen 
biktimizazioa baino. 

Eztabaida kontzeptualaz harago, gatazka armatuaren biktimek ez omen 
dute nahi “eskubideak urratu zaizkion beste biztanleria mota batekin 
identifikatzerik”. “Indarkeria mota berri bat” bistaratzen duen “katego-
ria berri bat” eraikitzea proposatzen du.  

SJRko Vera Samudiok, berriz, lekualdatze behartuen arrazoien artean 
megaproiektuak sartzea berretsi du Cartagenako Adierazpen159. Hala, 
erakunde horrek eta beste zenbaitek oztoporik gabe lantzen dute gaia 
Cartagenan garatu duten prozesuan. Bogotáko Adierazpenean (2014ko 
uztailak 14 eta 15) —156 erakundek sinatua Migrazio Behartuei buruzko 
II. Biltzarraren bait160— berariaz aipatzen da: “migrazio behartuen modu 
berriak eragin dituzte azpiegitura-lanek, inbertsio pribatuek, inguru-
mena hondatzeak, klima aldatzeak eta krimen arruntak eta antolatuak, 
nazionalak zein nazioartekoak”.
 
Kolonbiako ACNUReko Andrés Celisen ustez, “oso zaila da Estatuekin 
horretaz hitz egitea, haiek ireki behar baitute atea”, baina lekualdatze 
mota horiei ahotsa eman diezaien animatzen du gizarte zibila. Kolon-
biaren kasuan, baina, eztabaida horiek indarkeriaren arazoa ezkutatuko 
ote duten ere kezkatzen da. Munduko Bankuko Michael Cernea aholku-

159 Declaración de Cartagena sobre los refugiados. 1984ko azaroaren 22an sinatua. Hemen: http://www.acnur.org/t3/que-hace/
proteccion/declaracion-de-cartagena-sobre-los-refugiados/
160 Gizarte zibileko kolektibo batek antolatu zuen, Estatuek migrazio behartuen arloan hartutako konpromisoei jarraipena egin 
nahian, Cartagenako Adierazpena eta Mexikoko Ekintza Plana gida moduan hartuta. Kolektiboak lan-sareak eratu nahi ditu Ame-
riketako erakundeen eta akademikoen artean, hego-hego eta ipar-hego agendei buruzko elkarrizketak sustatzeko eta lekualdatu 
beharra duten pertsonak babesteko. 
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lariak Universidad Javerianan emandako hitzaldiak berretsi du garapen-
eredu erauzleak eragindako lekualdatzeak behartuak direla. Cerneak 
gaitz erditzat jotzen du lekualdatzea. Megaproiektuengatik lekualda-
tutako pertsonak ez dira biktimen barruan sartzen, ez dira gaur egun 
“barne-lekualdatua” eta “errefuxiatua” esaten zaiona. 
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Badirudi ez direla sartuko ingurumen-errefuxiatu kontzeptuan ere, hark 
klima-aldaketa hartzen baitu aintzat, eta ez garapen-proiektu handiak. 
Hegoalde Globaleko komunitateak jasaten ari diren ekonomia-, gizarte-, 
kultura- eta ingurumen-eskubideen urraketak berriro plantearazi behar 
du lekualdatze behartua zer den. 
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Hainbat girotan elkarrizketak egin ondoren, denetariko ikuspuntu 
eta pertsonaiarekin, badirudi eten handi bat dagoela bi Kolonbien ar-
tean. Batetik Kolonbia hiritarra, moderno nahia, globalizazio ekono-
mikoaren aldekoa, zuzenbide-estatuen imajinarioa eraikitzen ari dena 
komunikabideen bidez. Baina hor dago bestea ere, 70en bat hizkun-
tza desberdin dituena, larruazal ilunagokoa, landa-guneetan eta hiri 
handietako miseriazko periferietan dabilena. Beste Kolonbia hori da 
ehunka edo milaka urtez moldatu dena ekosistema tropikal, heze eta 
beroetara, biodibertsitate anitzekoak, botere-guneetatik ezarritako 
logika “kapitalista, patriarkal eta arrazistatik” kanpoko aukerak eraiki 
dituena. Kolonbia hori mendietako landareekin sendatu, izen ezeza-
guneko arrainak jan, danborren tumbao dantzatu eta egur-suan egin-
dako kafea hartzen du. Baina gatazka armatuaren biktima gehienak 
—ia denak— jarri dituena ere bada, eta lurrik gabe geratzen ari dena. 

Ibaia ulertzeko moduak ere desberdintzen ditu bi Kolonbia horiek. 
Batentzat ur-korronte bat da, balio ekonomikoa atera behar zaiona, 
alboko kalteak sortu arren. Bestearentzat ibaia bere bizia da, bere 
arbasoak, bere mantenua, bera garraioa, bere lana, bere espiritualta-
suna. Lehenbizikoan, ekonomia da neurria. Bigarrenean, loturak za-
balak, ugariak eta konplexuak dira. Batek kalte-ordain ekonomikoen 
bidez konpondu nahi du gatazka, eta bestea lekualdatze bihotz-erdi-
ragarrien erdian dago. Arazoa ulertu ahal izateko, ez dago mugatzerik 
eztabaida juridiko, ekonomiko edo teknikora. Dokumentu honetako 
hitzen bidez ezagutarazi nahi izan dugu ibaitik joanarazitako milaka 
pertsonaren historia tragikoa. Arrain-espezie bat galdu izana datu-al-
daketa bat baino ez da Ingurumen Inpaktuaren Azterketa batean. Bai-
na arrantzale-komunitate batentzat gosea izan daiteke, argi eta garbi. 

Azken hitzak
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Hitzaldi tekniko, aseptiko eta sektorizatuek legezko egin dute zentral 
hidroelektriko baten absurdoa, nahiz eta kasu dokumentatuak egon 
beste herrialdeetan, nahiz eta zantzu larriak egon herrialdean bertan, 
nahiz eta tokian tokiko informazio teknikorik ezak zalantzak sortu, 
nahiz eta eragindako komunitateek ezetz esan, nahiz eta enpresak 
arau-hauste juridiko eta normatibo nabarmenak egin. Perspektiban 
begiratuta, pentsatzekoa da proiektuaren kontraesanek gatazkak piz-
tuko dituztela herrialdeko beste leku batzuetan, beste une batzuetan, 
haietako asko indarkeriaren bidez. 

Konstituzioan aldarrikatutako zuhurtasunak eta eskubideen bermeak 
mugatuko ahal du boterearen zentzugabekeria. Kontakizun honek 
ez du ondorio erabakigarrik eman nahi. Lehenago ere egin dira lan 
sendoak: adibidez, International Rivers Network-en eta Ríos Vivos 
plataformaren txostenak; Asoquimboren deskribapenak proiektua-
ren eguneroko bidegabekeriez; Patrick MacCullyren lanak; eta Gorte 
Konstituzionalaren T025 Autoa, El Quimbok hainbat eskubide larriki 
urratu dituela aitortuz. Kontakizun honek kezka berriak sortu nahi 
ditu, gatazkaren arrazoi sakonak nabarmendu. 

El Quimbo inoiz ez zen jaioko 1997an lizentzia ukatu ondoren, inte-
res partikularrek orduko Álvaro Uribe presidentea bultzatu ez balute. 
Interes berak zituzten Espainiako eskuineko kide batzuek, gaur egun 
multinazional handietako Zuzendaritza Batzordeetan daudenek, bes-
teak beste Endesan. Horren beste aldean, milaka pertsona mobilizatu, 
errepideak moztu, bukatzen ez diren batzarretara joan, etxekoak arris-
kuan jarri, irainak eta oihuak jasan eta bizia arriskatzen dute segur-
tasun-indarren aurrean, kalte-ordain ekonomikoak ez diren arrazoiek 
bultzatuta. Pairatu dituzten hainbeste gehiegikeria eta bidegabekeria-
ren aurrean, sumin- eta injustizia-sentimendu sakon batek bultzatzen 
ditu. Proiektuak biktimizatu dituen pertsona guztiek ezagutzen di-
tuzte zentzuzkotik edo objektibotik haragoko historiak, malenkonia, 
amorru eta beldurrez beteak. Ibaiak bakarrik eman ahal dien bizia 
nahi dute. 

Ikerketa honetan zehar kontraste handiak aurkitu dira berez urria den 
informazio batetik bestera. Alde batetik, akademiko errespetagarrien 
lan deskriptiboak daude, arrain-populazio, arkeologia-aztarna, landa-
retza tropikal eta abarri buruzkoak. Ezer gutxi jorratzen dira proiek-
tuak uzten dituen arrastoak. Ikasketa-zentroetan sortutako informa-
zioa agian ez da axola handikoa izango proiektua gauzatzeari begira, 
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baina esanguratsua izan daiteke jendaurrean legitimatzeko. Ez dira 
aintzat hartzen akademikoek deskribatzen dituzten ekosistemetan 
ibili, jan eta bizi izan direnen bizi-esperientziak, ia inoiz ez baitzaie 
galdetu dakiten guztiari buruz. 

Horra bi Kolonbien arteko kontrastea, berriro ere. Batetik jakintza 
akademiko legitimatzailea, “objektibotasunez eta zientziaz” egina, 
eta bestetik herriaren jakintza: subjektiboa, zalantzatia, baina ehunka 
mila pertsonari zutik eusten diena ezinaren aurrean. Elkarrizketatu-
tako pertsona batzuen ustez, El Quimbo proiektua ez dago geldiarazte-
rik, mila miloi dolar inguru inbertitu dira bertan. Beste batzuen ustez, 
baina, gatazka ez dago zentralarekin bakarrik lotua. Zerikusia dauka 
jendeak bere lurraldeaz erabakitzeko eskubidearekin, oraindik ulertu 
eta ebaluatu ezin izan diren ekosistema konplexuen garrantziarekin, 
bizitzeko, ekoizteko eta trukatzeko beste modu batzuk errespetatzea-
rekin. El Quimbokoa bezalako gatazken aurrean, Kolonbiako herriek 
eskubidea eta obligazioa dute nahi duten ekonomia motaz eta behar 
dituzten energia-iturriez erabakitzeko. El Quimbo argindar gehiago 
sortzeko beharrezkoa dela esatea okerra da, eta honako galdera hauek 
egin beharko lirateke: zertarako nahi dugu energia hori? Zer gaude 
sakrifikatzeko prest hura ekoizteko? Jendeari ez zaizkio ezagutarazi El 
Quimbo proiektuak eragin dituen sakrifizioak. Agian sakrifizio horiek 
jende anonimoak egiten dituelako; hau da, ibaian arrantzan, soroan 
lanean edo janariak egiten dabiltzanek. Gogoan hartzeko modukoa da 
elkarrizketatutako lider sozial baten kezka: El Quimbo ekonomiko-
ki bideragarria ote litzateke kaltetutako pertsonen egoerari justiziaz 
erantzungo balitzaio? Komunitateek ibaian galdu duten bizimodua 
ez dago konpontzerik kalte-ordain ekonomiko batekin. Gizarte- eta 
ekoizpen-sareak konpondu behar dira, lurralde zabalak birmoldatu, 
baldintza fisikoak eta kulturalak itzuli. Ezin konta hainbat esfortzu eta 
baliabide eskatuko lituzke horrek. El Quimbo bideragarria da kolon-
biar nazioari pasatu zaizkiolako bere ekonomia-, kultura-, politika- eta 
ingurumen-mailako kostuak, batik bat proiektuaren eragin-eremuan 
dauden gizarteei eta ekosistemei. 

Dokumentu honen ikuspegitik begiratuta esan liteke El Quimbo proie-
ktuak lekualdatze behartuak eragin dituela giza eskubideen urraketa 
masiboagatik. Politikan parte hartzeko eskubidea, ingurumen osa-
sungarri baten eskubidea eta elikadura-eskubidea urratu dira, besteak 
beste. Estatuak hainbat mekanismo planteatu ditu biktimen eskubi-
deak bermatzeko, baina berme horiek formalak dira errealak baino ge-
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hiago. Enpresaren gizarte- eta ingurumen-erantzukizunak biltzen di-
tuen Ingurumen Lizentzia 16 bider aldatu da. Behin eta berriro gertatu 
dira administrazio-irregulartasunak eta ingurumen-arauen urraketak. 
El Quimboko irabaziak Magdalena ibaiko milaka nekazari- eta arrant-
zale-familiaren lekualdatze behartuen bizkar doazela esan liteke. Es-
poliatuz metatzea esaten diote horri teorialari batzuek. 

Gogoan izan behar da, gainera, El Quimbo proiektua ez dela enpre-
sa pribatu baten ekimena soilik. Kolonbiako estatuaren abala duen 
garapen-eredu bat da —Estatuko sektore batzuk kontra azaldu diren 
arren—, eta beste sektore ekonomiko batzuen babesa ere badu: adibi-
dez, finantzen, meatzaritzaren eta energia nazioartean merkatura-
tzearen sektoreak. 

Arazoa ez da teknika edo ingurumen mailakoa soilik. Arazoa politikoa 
da batez ere, estatu-ereduarekin zerikusia duena: hura noren ordezka-
ri den, nolakoak diren bere erabakitzeko tresnak, eta zein diren ber-
me konstituzionalak. El Quimbo proiektuak eta herrialde osoan zehar 
erauzketa-proiektuak ugaritu izanak eztabaida gogorrak eragingo ditu, 
gaur ez bada bihar, Kolonbiako boterearen instantzia erreal eta for-
malei buruz. 

Kolonbiako boterearen instantziak, hain zuzen ere, botere global be-
rri baten mende daude: enpresa multinazionalak eta kapital espekula-
tzaileak dira protagonista nagusiak, eta Estatuak, berriz, merkatari-
tza-eskubideen eta ondasun handien bermatzaileak dira. El Quimboko 
kasuan argi geratu da Estatuak inbertsiogileen konfiantza bermatu 
duela, Emgesari Estatuaren eskumenak emanez. Erabilera publikoa eta 
gizarte-interesa izenaren pean, enpresak jabego pribatuak desjabetu 
eta, errolda bere esku utziz, eskubideei buruz erabakitzen utzi zaio. 
40.000 hektarearen jabegoa bere kabuz erabakitzeko eskumena eman 
zaio Emgesari.

Enel multinazionalaren (Emgesaren jabea) eta Kolonbiako estatuaren 
arteko edozein desadostasun nazioarteko auzitegiek ebatziko dute, 
Kolonbiaren eta Europar Batasunaren arteko Merkataritza Libreko 
Tratatuaren baitan. Legeria nazionalak ez du eraginik izango. Ehunka 
batzuk akziodun eta esku bat bete exekutibo dituen enpresa baten in-
teresekin parekatuko dira 50 milioi kolonbiarren interesak. 
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Megaproiektuek eragiten dituzten lekualdatze behartuak

Proiektuaren biktimen historiek eta lekualdatze behartuei buruz aipa-
tutako gogoetek argi erakusten dituzte “garapen-eragile” ekonomikoen 
eta komunitate nekazari, indigena eta afrokolonbiarren arteko asi-
metria eta kontraesan izugarriak, ekonomia kapitalistaren logiketan 
sartzen ez direnak. Hain mingarria, konplexua eta dinamikoa izan den 
Kolonbiako gerrak alderdi ezezagun eta beldurgarri bat duela pentsa 
liteke: herrialdean ezagunak eta legezkoak diren eragile ekonomikoen 
interesen mende egon da, hein batean. Oraindik zenbateraino ez da-
kigun arren, gizarteko eta instituzioetako sektore batzuek gero eta ar-
giago ikusten dute zein izan diren lurraldeak espoliatzeari ekin dioten 
eragile ekonomikoak. 

Klima-aldaketak areagotu egin ditu “ekologia-krisiengatiko” lekual-
datze behartuak. Badirudi klima-aldaketak eragindako lekualdatzeak 
ez direla modu objektiboan agertzen, eta klima-aldaketak okertu bes-
terik ez dituela egiten garapen-eredu inposatuetatik datozen ingu-
rumen hondatuak. Elkarrizketetan antzematen denez, espoliatzeen 
ostean datoz muturreko klima-egoerak, hedabideek eta instituzioek 
klima-aldaketari egozten dizkiotenak. Erauzketa-eredua inposatzeak 
—lekualdatze behartuak eragiteaz gain— ingurumena hondatzen du 
eta, horren ondorioz, lekualdatze berriak sortzen dira, lehengoak bai-
no askoz handiagoak. 

Dinamika horiek ulertzen lagundu ahal digu El Quimbok. Eraikun-
tzak berak sortutako lekualdatzeez gain, litekeena da gerora lekualda-
tze gehiago egotea inguruan. Ingurumen-krisi baterantz garamatza lur 
emankorrak, ekosistemak eta janaritarako espezieak galtzeak; nekaza-
ri-gizartea eta tokian tokiko ekoizpena hankaz gora jartzeak; elikadu-
ra-segurtasuna galtzeak; eta urtegi erraldoiaren ondorioz mikroklima 
aldatzeak. Eszenatoki hori are gehiago okertuko du, seguru asko, kli-
ma-aldaketak. Lekualdatze horiek, baina, ez zaizkio egotziko proiektu 
hidroelektrikoari. 

Problema are latzagoa da Hidrochina enpresak Magdalena ibairako 
egindako plan nagusia kontuan hartuta. 17 zentral hidroelektriko berri 
eta barrualdetik Karibeko kostalderainoko hidrobide bat aurreikusten 
dira. Horren neurria ez dago imajinatzerik ere eta oso kezkagarria da. 

Eta mapa hori beste herrialde eta kontinente batzuetara zabaltzen ba-
dugu, han ere badira Magdalenak, Buenaventurak eta Guajirak, non 
jendeak migratu ez baizik ihes egiten duen. Herrialdearen baitan le-
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kualdatu edo muga bat zeharkatzen du, berriro sareak bota, haziak 
erein eta kafea salerosi nahian… Baina, urrutira joanda ere, Ipar Ame-
rikan edo Europan ere ez dute aurkituko Kolonbiako Gobernuak enpre-
sa errudunei eman zien bezalako segurtasun juridikorik. 

Panorama horren aurrean, mezu baikor batekin bukatu beharra dago. 
Mezu hori, baina, seguru asko bizirik dago emakume eta gizon horien 
ahotsetan, munduko multinazionalik handienetako baten aurka bo-
rrokan, amerikar kontinenteko gatazkarik odoltsuenetako baten le-
kuko eta errudun izan den Estatu baten aurka borrokan. Baikortasuna 
ageri da kalean, bizirik jarraitzeko mirariak egiten dituzten emaku-
me familiaburuen aurpegietan, egunero duintasuna asmatu eta ma-
hai gainean jartzen, enpresaren eta Estatuaren boterearen aitzinean. 
Baikortasuna eta itxaropena dator lekualdatutako amona baten begie-
tan, hainbeste zailtasunen erdian antoxin bat kafe eskaini eta gozo eta 
tinko esanez: “ez diegu utziko ibaia lapurtzen”.








