
AMAZONEKO BANAI(ETAZENTRO BAT EZ,AKIZBARI BURUZKO MOZIOA

Jeff Bezosek, munduko pertsonarik dirudunenak, Oarsoaldeak eta Gipuzkoak bere 16o.ooo
milioi euroko eta egunez egun handitzen doan dirutza handiagotzen lagundu diezaiola erabaki
du.

Amazonek, ziur aski, dagoeneko aztertu du eta badaki zenbat salmenta kendu ahal izango
dizkion Gipuzkoako tokiko merkataritzari, baina ez ditu baloratu nahi bere instalazioak
Oiartzunen ezartzeko erabakiak eragingo dituen kalteak.

Kalte horietako batzuk azaltzen saiatuko gara, baina beldur gara bere kontzientziak - diru
gehiago eta gehiago irabazteko irrikaz - ez ote duen horrelako argudioekiko immunitatea
izango.

Bere ibilbide gloriatsuan, hemen egindako lehén urratsak argi uzte4 du zein den bere jokabidea.

Lehenik eta behin, bere baliabide ekonomiko boteretsuekin, duela urte askotatik finkatuta
dagoen eta eskualdean sor[u diran jarduerak arriskuan jartzen ditu, eta orain etorkizunari
begira ziurgabetasun osoz geratuko diren enpleguak.

Hurrengo urratsen emaitzak ez dira zailak asmatzen, beste leku batzuetan gertatu dena eta
hemen dagoeneko gertatzen ari zaiguna ikusi ezkero, enpresa honen furgoneta ugariek gure
ingurua inbaditurik dute, irribarre zabal baina aurpegirik gabekoarekin, bertako merkataritza
ordezkatzen ari dira.

Argitaratu berri diren datuak kezkagarriak dira. Duela gutxi egindako azterlan baten arabera,
Frantziako merkataritza ügitalak 114.ooo enplegu suntsitu ditu, zoog eta zorS urteen artean,
txikizkako elikagaiez besteko merkataritzan eta hauek jarduera berrietan sortutako 32.ooo
enpleguak baino askoz gehiago dira. Eta 87.ooo lanpostu gehiago gal daitezke zozSra bita4e.
Estatu Batuetan zoo8tik 67o-.ooo lanpostu galdu diia arrizoi beragaük, eta Soo.ooo gehiago
aurreikusten üra galduko direla zoz5era- arte. Beste ifurri balzuen arabera, nm-azonék
Frantzian sortzen duen enplegu bakoitzeko z,z enplegu deusezten direla kalkulatzen da.
Enpresa horre\ berak bakarri\ 7.567 milioi euro fakturatu ditu Espainiako Estatuan 2o19an,
aurreko urtean baino % 7o gehiago.

Ingurumen.kalteak ere oso nabarrnenak dira: banakako bidalketa masiboak, gehiegizko
enbalajea eta energetikoki efizientzia txikia duen garraioak besteak beste, Amazonek 2o19an
5r,r milioi tona COz isurtzea 2ot9 eragin dute ( aurreko urtearekin alderatuta % r5eko
hazkunde-erritmoaz). Banaketa-ibilgailuek karga erdian zirkulatzen dute entrega-epeak bete
ahal izateko eta horrek karbono-aztarna nabarmena sortzen du. Hori murriztu daiteke ekologia-
eta ingurumen-terminoetan lan eginez gero.

Ingeniaritza fiskalaren eta laneko amarruen bidez, behar baino zetga guüiago ordaintzen ditu
eta langileen lan-baldintzen prekarizazioa bultzatzen du. Tasa txikiagoak dituzten herrialdeetan
zergak ordaintzearen ondorioz, tokiko saltokiei konpetentzia desleiala egiten die eta nabarmen
murrizten ditu zerga-bilketa eta salmentak burutzen diren lekuko baliabide publikoak. Gainera,
ekoizpenak kontsumoarekiko duen deslokalizazioa errazten du, lan-kostu txikiagoak eta lan-
baldintza eskasagoak dituzten lekuak aprobetxatuz. Bere abantáila aprobetxatuz-ekoizleak eta
hornitzaileak presionatzen dituzte eta gure lan.merkafua prekarizatzen dute.

Efektu horiek guztiak Oarsoaldeara, Bidasoa Beherera eta Gipuzkoa osora estrapolatu daitezke.
Amazon, Oiartzunen finkatu nahi duen banaketa-zentroarekin -arreta handiz aukeratutako leku



estrategikoa- 42.229 mz-ko azalerarekin eta irismen-erradio indartsu batekin, nabarmen
indartuko da. Kamioien, furgoneten eta banaketa-ibilgailu pribatuen joan-etorrien ondorioz,
trafikoa handitzeak eremu hori "liztor-zulo" bihurtuko du, egungo safurazioa areagofuz.
Enbarazu edo kutsadura handiagoa eragiteaz gain, egungo edo etorkizuneko beste jarduera
ekonomiko batzuei ere kalte egingo die. Lehia desleial horren aurrean, tokiko merkataritza
izango da kaltetu nagusia eta hiriko merkataritzaren desertizazioa haren ondorioetako bat.
Zailtasunak ere areagotzen dira edozein produkturen fabrikatzaileentzat, kostuak eta zergak
direla eta, ezingo baitute lehiatu. Herritar guztiek jasango dute, jasangarritasun ezagatik ez ez7k,
beren erabakien autonomia galeragatik ere bai (Amazon hornitzaile bakarra izango baita
denborarekin).

Jakina, Amazoni erosteko edo ez erosteko aukera eremu partikularrari eta pertsona bakoitzaren
sentsibilizazio-mailari dagokio, eta fenomeno global horretan eragitea zaila da. Hala ere, udalek
funtzio nabarmenak dituzte, eta horiek gara ditzakete. Horren erakusgarri dira tokiko
merkataritzari laguntzeko eta haren prestakuntzaefamodernizazioa bultzatzeko egiten ari diren
ahaleginak, bai eta hurbileko produktuei buruz herritarrak sentsibilizatzeko kanpainak ere.

Koherentziaz jokatuz, udal-eskumenek beren ekintza zabaldu behar dute, gizarte-interesaren,
lurralde-plangintzaren, ingurumenaren eta jasangarritasunaren eta garapen ekonomikoaren
arabera. Zercgin horiek guztiak saihestezinak dira herri erakundearentzat.

Ondorioz, Udal honek honako erabaki harrek hartzen ditu:

r. Aurretik adierazi den bezela, tokiko-eremuan eragin ditzakeen kalteengatik,
Amazonek eskatutako banaketa-zentroa udalemi honetan ezafrzea edo haren
eragina jasan dezakeen gertuko beste udalerri batzuetan, ez dela komenigamia
irizten diola.

z. Konpromisoa hartzen duela Amazonek jarduera egin ahal izateko aurkeztu
duen proiektua eta egitasmoa zorrotz aztertzeko, Oiartzungo planeamendua eta
jarduera aplikagarri zaion legedi guzt-ia barne, jarduera baimentzeak dakartzen
elernentu guztiak kontuan hartuz, beti ere Udalaren eskumenen barru

3. Mozio honen helburuarekin bat egiten duelako, konpromisoa hartzen du tokiko
ekonomian balio erantsi duen komertzio uikia babesten eta indártzen jafraitzeko.

Mozio hau babesten dutenak:

EIA,-IAB-ESK-STEILAS-CNT-CC.OO-UGT.
Greenpeace-Eguzki-Ekologistak Martxan-Grupo Oarso Taldea-Egin irri, izan Herri.
Labore-Airaztalo-Elika- Iüurri-Zaldunborda bizirik

Oiartzun zozrlo


