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Johannesburgo:
gorde dezagun lurra... edo ez
1.
1. Argazkia ikusi eta deskribatu

EPA, EL PAÍS

2. Nortzuk bildu ziren Lurreko Gailurrean eta zein
helbururekin?

3. Ondoko komikia aztertu eta izenburua jarri

arazo nagusiak?

INTERMÓN OXFAM

4. Zure ustez, zeintzuk dira lurrari eragiten dioten

2 . Lurrak

berehala behar ditu irtenbideak
Lurreko Gailurrean planetaren etorkizunerako funtsezkoak diren hainbat gai landu ziren.

5. Ondoko prentsa-albiste zatietan ondoko lau gaiei loturiko informazioa bilatu: pobrezia, ura,
energia eta ingurumena/biodibertsitatea. Lortutako datu bakoitza bere zutabean idatzi.

...Bushek iragarri zuen % 43an haziko duela,
datozen 18 urteetan zehar, atmosfera
kutsatzen duten gasen igorpena.
EDUARDO GALEANO: “SOS: TERRORISMO MEDIOAMBIENTAL”, EL MUNDO, 2002/08/28

Merkataritza Johannesburgoko gairik erabakigarri
eta korapilatsuenetariko bat da. (...) Herrialde
aberatsek pobreak presionatzen dituzte euren
merkatuak irekitzeko, euren ekonomiak muga-zergen
eta diru-laguntzen bidez babesten dituzten bitartean.
“ATAJAR LA POBREZA PARA SALVAR EL PLANETA”,
LA VANGUARDIA, 2002ko ABUZTUAREN 25a.

IGNASI CARRERAS: “DE LA RETÓRICA A LA ACCIÓN”, EL PAÍS, 2002/09/1

Diru-sarrera altuak dituzten herrialdeen biztanleen
% 15 munduko kontsumo osoaren % 56aren
erantzule da. Diru-sarrera baxuko herrialdeen
biztanleen % 40k, aldiz, soilik kontsumoaren % 1
egiten du.
Planetako biztanle guztiok diru-sarrera gehien
dituzten herrien ondasun eta baliabideen kontsumo
maila berarekin biziko bagina, beste 2,6 planeta
gehiago beharko genituzke behar guztiak ase ahal
izateko.

Basoak suntsitzen jarraitzen
dira; urtero 17 milioi hektarea
desagertzen dira, Suitzaren
azalera lau bider (...). Urtero
6.000 espezie inguru suntsitzen
dira.
IGNACIO RAMONET: “GORDE DEZAGUN LURRA”, LE MONDE DIPLOMATIQUE, 2002ko
ABUZTUA

“ATAJAR LA POBREZA PARA SALVAR EL PLANETA ”, LA VANGUARDIA, 2002ko ABUZTUAREN 25a.

Pobrezia

Ura

Energiak

6. Zer esan nahi du “garapen jasangarria” kontzeptuak? Ikasgelan eztabaidatu.

Ingurumena eta
biodibertsitatea

3 . Emaitzak

eta desadostasunak
7. Irakurri ondoko titularrak eta ikusi irudia:

Lurreko Gailurra amaitu zen konpromiso gutxirekin eta GKEei
kritika gogorra eginez.
EL PAÍS, 2002/09/05

Lorpenik gabe amaitu da Lurreko
Gailurra: herrialde pobreen frustrazioa
LA JORNADA (MEXIKO), 2002/09/05

GKEek munduko buruzagiei euren erretorikaren arabera ez jokatzea leporatzen
diete.
Euren ustez, ingurumen eta pobreziari buruzko asmo
oneko hitzaldiak ez zaizkio Ekintza Planean
adostutakoari egokitzen.
CORDON PRESS
LA VANGUARDIA, 2002/09/02

GKEek Gailurrari leporatu diote konpainia multinazionalen interesen aurrean amore ematea.
EL MUNDO, 2002/09/02

8. Zeintzuk dira Lurreko Gailurrari egiten zaizkion kritikak?

9. Ondoren, lorturiko akordioetariko batzuk dituzu. Taldeka, bakoitzaren alde onak eta txarrak
eztabaidatu.
Nazioarteko merkataritza

Energia

Ura

Herrialde aberatsek beren ekoizkinen
diru-laguntzak murrizteko nahia
adierazi zuten, herrialde pobreak
merkatuan lehiatu daitezen.

Herrialdeek, euren borondatez, energia
berriztagarriko iturri gehiago erabiliko
dute. Ez dago akordiorik energiarik ez
duten bi mila milioi pertsona energiaz
hornitzeko.

2015. urterako, edateko urik eta
saneamendu sarerik gabe bizi
diren pertsonen kopurua erdira
jaisteko ahaleginak egin.

Lankidetza
Soilik 5 herrialde ari dira betetzen euren
BPGaren %7 emateko konpromisoa, herrialde pobreen garapenari laguntzeko. Lurreko
Gailurrean gainerako herrialdeei eskatu
zitzaien adostutakoa betetzeko.

Ingurumena
2010erako biodibertsitatearen galera murriztea adostu zen. Aipatu
urtea baino lehen, ingurumena kaltetzen duten ekoizkin kimikoak
murriztuko dira. Abian jarriko da gas kutsatzaileen igorpena arautzen
duen Kyotoko protokoloa.

10. Argazkia eta aurreko orriko titularrak berriz ere ikusi, ondoko komikia behatu eta azter ezazu
zeintzuk izan daitezkeen Johannesburgoko
Gailurrean emaitza hobeak ez lortzearen
arrazoiak.

INTERMÓN OXFAM

4 . Eta

guk,

zer egin dezakegu?
Lurreko Gailurreko emaitzak oso onak izan ez diren arren, lana ez da amaitu. Gure planetako bizitza pertsona guztien baitan
baitago.

11. Ondoren GKE bateko ordezkari baten iritzia duzu. Irakurri eta, ondoren, taldeka ondoko puntuak
eztabaidatu:
“Zorionez, munduko gailur honek konponbideak badirela ere
erakutsi digu, bizipen eta informazio ugari trukatu direlarik.
Lurra hobe birbanatu eta ura modu egokiagoan erabili

Zer egin dezakegu?

dezakegu... Ingurunea kaltetzen ez duen teknologiarik bada
eta, era berean, badira lurra kutsatzen ez duten energia

Ekintzak etxeetan

berriztagarriak. Bide bat ere adierazi du, hazkunde ekonomiko,
sozial eta ingurumenari dagokionez arduratsua, giza eta lan
eskubideekiko begirunea agertzen duena. Eta munduko

Ekintzak ikastetxean eta auzoan

arduradunek porrot egin badute, lurretik eta jendearengandik
urrun bizi direlako, gu ezin gara geldirik egon. Taldeka, gure
gobernuei eskatu behar diegu konpromisoak hartu eta berehala

Ekintzak herrialde mailan

ekitea, bai bertatik bai mundu mailan. Baina, hiritar garen
heinean ere, baditugu gure erantzukizunak. Kontsumo
jasangarrirako arauak ezarri behar ditugu eta solidarioak izan
behar dugu, gutxi batzuen ongizateak ez dezan jende asko
baztertu”.

ALFONSO SANCHO
GGKEetako Federazio Katalaneko Presidentea

Ekintzak planeta mailan

