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Giza Garapenari buruzko Nazio Batuen 2007/2008 Txostena, gazteek laburtuta

Klima-aldaketaren kontrako borroka:
elkartasuna, mundu zatituan
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Luze pentsatu genuen liburu honen izenburuari buruz, 
klima-aldaketari buruzko etengabeko zurrumurrua 
entzunarazi egin behar baitzen. 
Azkenean, Bi gradu  baino ez itxaropenaren eta 
etsipenaren artean izenburuaren aldeko hautua 
egin genuen, irakurleari muga nabarmen bati 
buruzko informazioa eman nahi baitiogu, bi 
aukeren artean argi hautatu ahal izateko. 
Klima-aldaketaren mugari buruzko 
eztabaida garapen bete-betean 
dago. Hala ere, Giza Garapenari 
buruzko 2007/2008 Txostenak 
adierazten du klima-aldaketa 
arriskutsura gerturatuko garela, 
lurraren tenperatura industriaurreko 
mailaren gainetik 2 °C igotzen bada. 
Horrela jarraituz gero, munduak  
5 °C-ko muga gaindi dezake eta, 
egoera horretan, asko handituko da 
ondorio larriak gertatzeko arriskua.
Eztabaida zientifikoak jarraituko du, 
baina ezin dezakegu geroko utzi bi 
emaitzen arteko aukera: itxaropena ala 
etsipena.

BADAKIGU
arriskua dagoela.

BADAKIGU
berotegi-efektuko gasek 
eragindako kaltea 
atzeraezina dela.

BADAKIGU
arazoa handitzen ari dela ezer
egiten ez dugun egun bakoitzeko.
Kemal Dervis, administratzailea, NBGP

eta

Achim Steiner, zuzendari exekutiboa,UNEP

Katherine Mead, Erresuma Batua

Kevin Watkins, Giza Garapenari buruzko 
2007/2008 Txostenaren egile nagusia

“Ezin dezakegu jarraitu Lurraren atmosfera baliabide mugagabe 
bat balitz bezala erabiltzen; ezta CO2 isurien ondorioz ez dugula 
kosturik ordaindu beharko pentsatzen ere. Ordaindu beharko 
dugu, bai, eta gizateria osoarentzat izango da kostua, gainera. 
Giza Garapenari buruzko Txostena ez da etsipen-oihua, 
munduko herrialderik aberatsenei zuzendutako ekintzarako 
deia baizik. Nire ustez, ez da oso zentzuduna munduko 
txiroenen bizitzarekin eta planetaren etorkizunarekin errusiar 
erruletan jokatzen ibiltzea”.
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                Nazio Batuen hitzaurrea

Atseginez hartu dut gazteek egindako Nazio Batuen Garapen 
Programako (NBGP) Giza Garapenari buruzko 2007/2008 Txoste-
naren laburpena. Nahiz eta klima-aldaketaren atzean dauden 
alderdi zientifikoak zeharo konplexuak izan, gertaerak nahiko 
 arruntak dira: mundua hondamenezko klima-aldaketaren bidetik 

doa. Horixe esan nuen iaz Antartikan egon nintzenean, milaka urte 
dituzten hango izotzak hasieran uste genuena baino askoz ere az-

karrago ari baitira urtzen. Han nengoen bitartean jakin nuen izotzez-
ko Larsen goi-ordokia (87 km luze zituena) askatu eta hiru aste baino 

gutxiagoan desagertu zela. Mendebaldeko Antartikako izotz-geruza 
guztia horrela askatuko balitz, itsas maila sei metro  igoko litzateke. Gure 

bizimo duan funtsezko aldaketak egin ezean, zuek (2008ko gazteak) nire 
adina betetzerako, munduan bizitzea ez da batere atsegina izango.

Gazteek bi modutan lagundu behar digute aldaketa horiek egiten. Lehenda-
bizi, tokiko, eskualdeko zein nazio-mailako gobernuetako erabakiak hartzeko pro-

zesuetan aktiboki parte har dezakete, presioa eginez eta klima-aldaketari aurre egingo 
dioten lege garrantzitsuak onartzea agintzen duten hautetsien alde bozkatuz. Bigarrenik, 

karbono-isuri gutxi sortzen dituzten aukeren eta bizimoduaren bidetik abiatuz.  

Mendekotasunak gauza larria dira. Suntsitu eta kontrolatu egiten gaituzte; egia garrantzi-
tsuak ukatzera behartzen gaituzte eta gure ekintzek dituzten ondorioen aurrean itsutu. 

Gure mundua erregai fosilekiko mendekotasunera iristear da, baina mendekotasun horrek 
ez gintuzke harritu behar: ikatzak eta petrolioak mundu industrialaren aurrerapenerako bidea 

egin dute, eta gutako batzuek egun dugun erosotasunaren eta oparotasunaren oinarri dira. Hala 
ere, erregai fosilekiko mendekotasun horrek ezin izango du jarraitu erosotasuna eta oparotasuna 

ematen, ez zuen belaunaldiari, ez eta gaur egun hortaz gozatzen ez duten milaka milioi pertsonari 
ere. Ama naturaren aparteko opari hori zuek bizi zareten bitartean agortuko dira, hein handi batean. 

Beraz, zuen belaunaldiarentzat behar-beharrezkoa izango da ordezko energia-iturriak aurkitzea. Kutsa tzailea 
ez den ekonomiarako trantsizio hori, ongi gobernatuz gero, zuentzat erabat irabazizkoa izan daiteke. Nazio 

Batuen kalkuluen arabera, 2020. urtean, karbono-isuririk gabeko energia askeetan egindako mundu-mailako in-
bertsioa 1,9 bilioi U S$-era iristen den heinean, hazkunde ez kutsatzaileak lanpostu berriak sortuko ditu. Inbertsio 

horiek dira munduko industriaren erabateko birkonfiguraziorako kapital hazia.

Orrialde hauek itxaropenez beterik irakurriko dituzuela, eta etorkizun seguruago eta iraunko-
rragora eramango zaituzten faro modura ikusiko dituzuela espero dut.  Isuri gutxiko 

garapenaren alde lan egiten dutenak –munduko herrialderik atzeratuenak, 
bereziki– izango dira, bizi diren bitartean, munduko ekonomiak 
izango dituen aldaketa handien onuradun nagusiak. 

Has zaitezte gaurtik!

Ban Ki-moon
Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusia
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Peace Child International erakundearen White House egoi-
tza nagusiko lekurik ezkutuenean bildu gara, Ingalate rrako 
herri txiki batean. Munduko lau muturretatik etorri gara, 
Nazio Batuen Garapen Programak klima-aldaketari buruz 
egindako Giza Garapenari buruzko 2007/2008 Txostenaren 
laburpena idazteko, “Klima-aldake taren aurkako borroka: 
elkartasuna zatitutako munduan”. Nola laburbildu 400 orri-
alde? Nola izan iritzi, istorio, artelan, poema eta azalpenen 
ekarpena egin zuten ehunka gazteren ahotsa? Nola isilarazi 
hondoko zarata? Nola egin eztabaida honetarako benetan 
ekarpen esanguratsua? 

Liburu hau irakurtzen ari garenok jada ez gara gazteak izan-
go mende honen erdialdera: zuri eta niri ilea urdinduko zai-
gu, zaharrak izango gara eta nekatuta egongo gara. Non bizi 
nahiko zenuke garai horretan? Tximiniaren aurrean ese rita 
egongo zarenean, zer erantzungo diezu bilobei, baldin eta 
aztarna ekologikoa murrizteko zer egin zenuen galdetzen 
badizute? 

1987an, jada, bidali ziren Lurreko tenperaturaren etengabeko 
igoerari buruzko lehen zantzuak. Bi hamarkada baino gehi-
agoren ostean, gauza gutxi egin da gai horri buruz. Mundua 
logura sakon horretatik esnatzen ari den une honetan ohartu 
gara ama natura kinka larrian dagoela. 

Lan hau gazteek egin dute, eta gazteei zuzenduta dago. In-
galaterrara bidaiatu zuten kolaboratzaileen ekarpenez gain, 
munduko txoko guztietako gazteen ehunka ekarpen bildu 
ditugu. Gogo biziz eskaini zizkiguten iritziak, kritikak eta sor-

Matthias Schmidt, Alemania

men-lanak, eskuetan duzun liburu honen ekoizpen-prozesuak 
iraun zuen bitartean. 

Klima-aldaketaren aurkako deia kontinente, herrialde, hiri eta 
herri guztietan entzungo dela espero dugu, bai eta familia 
guztien barruan ere. Gure oraina alda dezakegu, poliki-poliki, 
pertsonaz pertsona, eta, horrela, etorkizun iraunkorragoa 
sortuko dugu etorkizuneko belaunaldientzat.

Ez itxaron 50 urte, damututa ispiluaren aurrean jarri eta zure 
 aurpegia nola aldatu den eta ama Lurrari zer-nolako kaltea 
 eragin diogun ikusteko. Pozik senti zaitezke, deia entzutean 
hari jarraitu eta egin beharrekoa egin zenuelako. Zeure esku 
dago!

Matthias Schmidt, Alemania

GAZTEEN 
HITZAURREA
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Zergatik ari da igotzen tenperatura?
Berotegi-efektuko gasak erregai fosilak erretzen 
direnean sortzen dira, hala nola ikatza, 
petrolioa eta gas naturala erretzen 
direnean. XVIII. mendearen erdialdeaz 
geroztik izandako  
industria-jardueraren  
gorakadaren ondorioz,  
karbono dioxidoaren (CO2), 
metanoaren eta oxido 
nitrosoaren metaketa 
azkarra gertatu da. Horrela, 
berotasuna lurrera itzultzen 
da eta horrek bertako 
tenperatura igotzen du. 
Zientzialariek oraintsu 
ondorioztatu dutenez, 
%90eko probabilitatea dago 
giza jarduerak sortutako  
berotegi-efektuko gasak 
izateko egungo  
klima-aldaketaren  
eragile nagusiak.

Zergatik 2 ºC?
Giza Garapenari buruzko Txostenaren 
arabera, hondamenezko klima-aldaketa 
gelditzeko, ezin dezakegu Lurraren 
tenperatura industriaurreko mailatik 2 ºC baino 
gehiago igotzen utz. Horretarako, atmosferako 
CO2 maila egonkortu egin behar dugu, eta 450 ppm-ko 
mailari (milioiko partea) eutsi behar diogu.

HUMAN IMPACT ON CLIMATE CHANGE

                     
        Klima-aldaketa: aurrekaririk

   gabeko esperimentuan bizitzea

Andrea Davidson, Kanada

Tenperaturaren eta karbono dioxidoaren 
mailaren aldaketak azken 400.000 urteetan

MILAKA URTE LEHENAGODuela 400.000 urte gaur egun
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A zer beroa!

   gabeko esperimentuan bizitzea

Andrea Davidson, Kanada

Seguru asko, iragan mendeko bigarren 
erdiko tenperatura izan da azken 1.300 
urteetan 50 urteko epealdian inoiz izan 

den altuena.

Duela 12.000 urte hasitako glaziazioarteko 
aldi honetako erregistrorik beroenean dago 

orain mundua, edo laster iritsiko da horretara.

1850etik gaur artean izandako 12 urterik  
beroenetako 11 1995etik 2006ra bitartean 

izan ziren.

Zer da klima-aldaketa?

Klima-aldaketa Lurreko klima-baldintza orokorren aldaketa 
da. Aldaketarik nabarmenena Lurraren gainazaleko 
tenperaturaren igoera da.

Gaur egun, oso termino ezaguna da klima-aldaketa, eta ez 
diegu jaramonik egiten horretaz ohartarazten gaituzten 
seinaleei. Askorentzat, termino huts bat besterik ez da, 
gugan eraginik izango ez duen krisialdi ilun bati buruzko 
terminoa. Baina klima-aldaketa oso errealitate larria da; gure 
belaunaldiak aurrez aurre duen erronka nagusia. 

baso-soiltzeaCO2 mailaren 
igoera

espezieen desagerpena eta 
beste kalte ekologiko batzuk

arazoak osasunean 
eta hezkuntzan

arazo 
 ekonomikoak

ur-hornikuntza 
agortzea

galerak nekazaritzan

Eragina

Ondorioak

gainazaleko  
tenpe raturaren igoera

lehorteak uholdeak eta ondorio 
kaltegarriak atmosferan 

eta prezipitazioetan

itsas mailaren 
igoera

Kausak

Adam Daroszewski, Alemania
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Ahalik eta onenak izateko
aukerak sortzea

Gizaki guztiok erabat garatzeko eta bizimodu osasuntsu 
eta zoriontsua izateko aukera emango digun mundua 
sortzea da giza garapenaren helburua. 

Gauza batzuk funtsezkoak dira garatu ahal izateko; 
besteak beste, elikadura egokia, hezkuntza eta bizi-
baldintza duinak. Zoritxarrez, baina, munduko pertsonarik 
txiroenetako askok eta askok ez dute funtsezko gauza 
horiek lortzeko aukerarik.

Klima-aldaketa ikaragarri arriskutsua da; izan ere, txiroen egoera 
okertu eta aberatsek gaur egun dituzten askatasunak mugatuko 
ditu. Tibetar goi-ordokiko glaziarrak urtuko balira, esate baterako, 
Ekialdeko Asiako lau ibai nagusi lehortuko lirateke, eta horrek 
arriskuan jarriko lituzke munduko biztanle kopuruaren herenaren 
bizitzak. 

Horrexegatik da klima-aldaketa gure garaiko giza garapenak 
aurrez aurre duen mehatxu nagusia.

Lehen, garapena ekonomiaren ikuspegitik soilik neurtzen 
zen, baina giza garapena terminoak finantza-egoera 
hutsak baino askoz ere gehiago adierazten du: elikadura, 
hezkuntza eta bizi-baldintza duinak kontzeptu horren 
funtsezko osagaiak dira.

Giza Garapenari buruzko Txostenak zehatz deskribatzen 
ditu klima-aldaketak giza garapenean eragingo lituzkeen 
emaitza txarrak. Halaber, gizakiok erronka horri aurre 
egiteko zer egin behar dugun ere adierazten du.

GIZA GARAPENA ARRISKUAN,
KLIMA-ALDAKETAREN ERAGINEZ:

María Mercedes Toledo, Ekuador

Zer da giza garapena?

“Garapenaren funtsezko 
helburua jendeak dituen 
aukerak zabaltzea da. 
Hasiera batean, aukera horiek 
ugariak izan daitezke  
eta denborak aurrera egin 
ahala aldatu....  
Pertsonek bizitza  
osasuntsu, luze eta 
sortzaileaz gozatzeko 
ingurune egokia sortzea da 
garapenaren helburua”.

Mahbub Ul Haq,  
Giza Garapenari buruzko 
Txostenaren sortzailea

Gizakion garapena oztopatu ez ezik,  
klima-aldaketak arriskuan jartzen du 
dagoeneko lortu dugun garapenaren zati 
handi bat ere.
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Prezipitazio-erregimenaren  
aldaketek eta lehorteek  
elikagaien eskasia larria  
eta nekazaritza-ekoizpeneko galera 
handiak eragin ditzakete.

Glaziarrak urtuz gero, uholdeak  
gerta litezke; horren ondoren,  
ibaiak lehortuko lirateke eta  
horrek ur eskasia larria eragingo luke. 
Herrialde garatuei ere eragingo lieke 
horrek. Esate baterako, Kaliforniako 
goi-mendietako elurra urtuz gero,  
Los Angelesek ere izango luke   
ur-eskasia.

Tenperatura 3 °C baino gehiago igoko 
balitz, Lurreko espezieen %20tik %30era 
bitartean galtzeko arrisku larrian egongo 
liratekeela ikusiko genuke, txundituta. 
Itsas bizitza eraldatu egingo litzateke, 
koralezko uharri-sistemak zuritu egingo 
bailirateke, eta horrek izugarrizko galerak 
eragingo lituzke itsas biodibertsitatean. 

Giza osasunak ere eragin zuzena  
ala zeharkakoa izango luke.  
Pobrezia-maila handiko herrialdeek 
ez lituzkete osasun publikoko sistema 
egokiak izango, arrisku horiei aurre 
egiteko. Beste 220 milioi edo 440 milioi 
pertsona paludismoa harrapatzeko 
arriskuan egongo lirateke.

Tenperatura etengabe igoko litzateke, 
eta horren ondorioz, lehorteak, 
uholdeak eta zikloi tropikal zakarrak 
gertatuko lirateke. Bangladeshen, 
Egipton eta Vietnamen biztanleak 
lekuz aldarazi beharko lirateke, eta 
zenbait uhartetar estatu txiki erabat 
urperatuko lirateke.

NEKAZARITZA  

ETA ELIKAGAIAK

UR-ESKASIA 

UHOLDEAK ETA MUTURREKO 
KLIMA-BALDINTZAK

NATURAN ERAGINGO 

LITUZKEEN KALTEAK

GIZAKION OSASUNERAKO 

ARRISKUAK

Ez badugu 2080 baino lehen gure bizimodua aldatzen:

desnutrizioak munduko beste 600 milioi biztanleri eragingo lieke (egungo populazioaren 
%9ri) eta beste 1.800 milioi pertsona (Txina eta AEBko populazioa batera baino gehiago) 
urik gabe geratuko lirateke. 

Txostenaren laburpena, 18. eta 19. orrialdeak

W
illiam

 Rowland, Erresuma Batua

Trudy Veitch, Kanada

N
af z Zam

an Shuva, Bangladesh

M
artial Bella, Kamerun

Society for the Protection of Animals Abroad
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Txiroek Lurrean utzitako aztarna ekologikoa  
ez da ia nabari; baina, gaur egun, klima-aldaketaren  
ondorioen zamarik astunena pairatzen dute. Bidezkoa 
al da arazo honi ekarpen txikiena egin diotenak 
haren eraginez gehien sufritzen dutenak 
izatea?

Klima-aldaketaren eraginek 
txiroen eta aberatsen arteko 
desberdintasunak handituko 
dituzte. Klima-krisialdi bat gertatu 
bezain laster, txiroek eskolatik 
atera behar izaten dituzte haurrak. 
Nikaraguan, Mitch urakanaren ondoren, 
aldi berean eskolara joan eta lan egin  
behar izaten zuten haurren proportzioa 
%7,5etik %15,6ra igo zen. Haur horiek  
pobreziatik ateratzeko gaitasun txikiagoa izango 
dute. 

Lurreko pertsona bakoitzak herrialde aberats bateko 
biztanleek batez beste utzitako aztarna ekologiko bera 
utziko balu, sei planeta beharko genituzke ohitura 
horiei eutsi ahal izateko. 

“Hainbat 
lehorte ditugu, eta 

horrek gosete-arriskua 
handitzen du. Prebentzio-

metodoei buruz ere ez dakigu 
gauza handirik; adibidez, janaria 

nola gorde eta gaixotasunen 
hedapena nola eragotzi”. 

BARAKA P. MTINDA, DAR ES  
SALAAM, TANZANIA

“Hemengo haurrek ez 
dakite ezer klima-aldaketari 

buruz. Egunero sentitzen dute 
klima beroa eta uholdeak bizi 

izan dituzte, baina ez dute ulertzen 
klima-aldaketaren eta gertakari 

horien arteko lotura”.

INDAH WATY, 
INDONESIA 

“Gure nekazariek 
jada ez dituzte ulertzen 

klima-ere duak; hortaz, zaila 
egiten zaie noiz erein behar duten 

jakitea. Horrez gain,  
bizirik irauteko arrantzaren mende 
daudenen bizitzak suntsitzen hasi 
dira ur-mailaren igoera dela eta.

ADETUNJI OLABODE  
AKINWUMI, NIGERIA

Txiroak: ekarpen txikiena egin,     b
aina gehien sufritu

Planetako mila milioi 
pertsonarik txiroenen 
aztarna ekologikoa 
munduko aztarna 
osoaren %3 da, 
gutxi gorabehera. 
Txostena, 43. or.

“Haizeak, itsasoak edo 
euriak etxeak nola eramaten 

dizkien ikustea da hemengo jendeak 
egin dezakeen gauza bakarra. Besteen 
ekintzen emaitza dira eta ez dute haien 

ondorioak murrizteko bitartekorik. Salomon 
Uharteetako biztanleek ez dakite honda-

mendi naturalak klima-aldaketaren emaitza 
direla. Naturaren ohiko portae raren 
emaitza baino ez direla uste dute”.   

CASPER SUPAPORO VILLAGE, HONIARA, 
SALOMON UHARTEAK 

“Zergatik  
sufritzen dugu 

hainbeste? Ez al dugu  
elikagaiak, tratamenduak, 
hezkuntza eta segurtasun 

ekonomikoa izateko eskubiderik? 
Ez al gara gizakiak?”

KARIMON,  
BANGLADESH
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Klima-gertaeren ondorioek txiroengan eragin suntsitzailea dute hainbat urtez. 
Etiopian, lehorte-urte batean jaio eta haren eragina jasandako bost urte edo 
gutxiagoko haurrek %36 aukera gehiago dute desnutrizioa pairatzeko eta %41 
aukera gehiago, nutrizio-nanismoa jasateko. 

Nigerian, lehorte-urte batean jaio eta haren eragina jasandako bi urte edo 
gutxiagoko haurrek %72 aukera gehiago dute nutrizio-nanismoa izateko. 

Giza Garapenari buruzko Txostena, 89. orrialdea

Haserretu egiten nau ibilgailu astun batek 3.000 kilometroko 
bidaian Bangladesheko familia batek bizitza osoan botatzen 
duen CO2 kantitate bera isurtzen duela pentsatzeak”. 

Nola kontrola dezakegu arazo hori? Informatuz, heziz 
eta garapen-bideko herrialdeetan benetan ingurumena 
babestuko duten legeak eginez. Gaur neurriak hartzea 
erabakigarria da nire herrialdearen bizi-iraupenerako.

Okerrena jasatea Bangladeshen 
2008ko apirilaren 14an, Faridpurreko erriberako Chor Khalpar 
herrixkan izan nintzen, nire sorterrian, Bangladeshen. Bertako 
biztanleek eragin larriak jasan dituzte, klima-gertaeren ondorioz. 

Han, Karim izeneko arrantzale bat ezagutu nuen. Ibaiaren 
higaduraren ondorioz, zuen guztia galdu zuela eta bizitzeko 
etxerik ere ez zuela esan zidan. “Ez dakigu gaur jango dugun 
ala ez”, esan zuen Karimek. Emakume nagusi bat ere ezagutu 
nuen. “Ez dakigu gurekin zer gertatuko den. Agian ez gara 
hemen egongo datorren urtean”, esan zidan. Hark ez zekien 
ezer klima-aldaketari buruz. “Hau natura dela eta ezin dugula 
kontrolatu baino ez dakigu”. 

Bangladeshtarrek etsipenez sufritu zuten, 2007ko azaroan Sidr 
zikloiak herrialdea suntsitu zuenean. Kolpe horren ondoren, 
jende askok aire zabalean lo egin behar izan zuen, jatekorik gabe. 
Nekazariek uzta guztiak galdu zituzten. “Guk ez dugu arazo hau 
sortu, baina haren aurkako borrokaren lehen lerroan gaude.

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostenaz arduratutako  
bulegoaren kalkuluak, OFDA eta CRED 2007n oinarrituta.

1980-84 2000-04

Garapen-bideko herrialdeek 
hondamenak jasateko arrisku 
handiagoa dute
Hondamendi natural baten eragina jasateko arriskua 
(100.000 biztanleko)

50 pertsona, 100.000 
biztanleko

Garapen-bideko herrialdeak

Diru-sarrera handiko ELGAko 
herrialdeak

    b
aina gehien sufritu
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Ez dugu munduaren jabe egiteko 
eskubiderik

Batzuetan, forma zehatzik ez duen zerbait balitzan ikusten 
dugu mundua eta bertako biztanleak, aurpegirik gabeko izaki 
ikusezinak balira bezala: mamuak balira bezala. Ondorioz, 

planetan bizitzen azkenak bagina bezala bizi gara. Baina, 
etorkizunean, beste belaunaldi batzuk biziko 

dira bertan eta guk egindako bideari jarraitu 
beharko diote. 
Bide hori aldatzen ez badugu, gure seme-

alabek oinordetzan jasoko dituzten kalteen 
erantzule izango gara.

Klima-aldaketak hainbat alderditan bestela 
pentsatzera behartzen gaitu. Zatituta 
dagoen mundu honetan, pentsarazten 
digu elkarmendekotasun ekologikoaren 
esanahiari eta guztiona den gauza bakarra 
–Lurra– erabiltzeko dugun moduari buruz.

Denboran eta espazioan elkartutako giza 
elkartea gara eta, hortaz, kontuan hartu 

behar dugu etorkizuneko belaunaldiek 
egoera zaila izango dutela. Haien ahotsak 

entzungai daude, eta gizarte-justizia eta giza 
elkartasuna zer diren gogoratzeko erregutzen 

digute. Baina, entzuten al dugu haien deia?

Etorkizuna lapurtu, oraina  

Eliot Ruocco-Trenouth, Erresuma Batua

“Azken finean, hau da kontua: 
mundua komunitate bat 
denez, karbono-aurrekontu 
iraunkor batekin bizi behar 
dugu. Gaur egun, aurrekontu 
hori baino gehiago gastatzen 
eta etorkizuneko belaunaldien 
kapital ekologikoa erabiltzen 
ari gara”.

Giza Garapenari buruzko Txostena, 
9. orrialdea

Behin batean, gizon batek margolari handi bati galdetu 
zion zer zen margotzen zailena.

“Jendea, aurpegiak, maskotak, arrunta eta ohikoa den 
guztia”, erantzun zion margolariak.

“Eta, orduan, zer da errazena margotzen?”, 
galdetu zion jarraian.

“Mamuak”, erantzun margolariak.
“Zergatik?”, galdetu zion gizonak.

“Formarik ez dutelako”, azaldu zuen margolariak;  
“ikusezinak dira eta inoiz ez ditu inork ikusi.  

Oso errazak dira margotzen”.

Charles M. Sendegeya, Uganda

      
   ordaintzeko
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Ama Lurraren negarra 

 Agenda politikoa berotzen ari da,
gobernuek erabaki garrantzitsuak hartu behar dituzte, 
etorkizuneko belaunaldien berdintasunari buruzkoak.
Ama Lurrak berotasuna sentitzen du, 
bere tenperatura kontrolik gabe igotzen den bitartean.

Orain, haren negarra kexu bihurtu da
gizateriak toxinaz pozoitzen duen bitartean.
Klima-aldaketak atea jo du bortizki
eta bultzaka sartu da, gonbidapenik gabe. 
Hondamen saldoa dakar berekin: 
lehorteak, gosea eta uholdeak.

Etorkizuneko haurrak irudimenean bakarrik daude,
ez dute formarik; aurpegi ikusezinak dituzte.
Etorkizunean, arriskuan egongo al da egun dugun askatasuna, 
klima-aldaketa ez arintzearren eta hartara ez egokitzearren? 

Bitartean, bere irudiari erreparatzen dio ispiluan,
ezin du bere kontzientziaren isla ulertu,
oraindik jaio ez den seme-alabaren etorkizunari erreparatzen dio.
Beldur da gizarteak ez ikusiarena egiten jarraituko ote duen;
“Erabaki zuzena hartu al dut?”, dio negarrez.

Bidezkoa al da orainari ordaintzeko etorkizunari lapurtzea?
Haur bati gozoki bat kentzea bezain larria da!

Vikisha Thillainadesan, 
Australia

“Ez gara jakintsu egiten iraga-
na gogoratuz, etorkizunarekiko 
 erantzule eginez baizik”.

George Bernard Shaw

“Lurra ez dugu arbasoengandik 
oinordetzan hartu; gure seme-
alabei hartu diegu maileguz”.  

Amerindiar atsotitza 

Lara Elena Ramos Simielli, Brasil

      
   ordaintzeko
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       Borrokatu eskubideen alde

Samara Tanaka, Brasil

“Klima-aldaketa hasi da giza esku- 
bideak urratzen. Giza eskubideak  
denenak dira, eta, hortaz, eskubide  
horien babesa eskatzeko eskumen osoa 
dute garapen-bideko herrialdeek eta pobre-
tutako elkarteek.”

Mary Robinson, Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen 
goi-komisario ohia 

Giza eskubideak:
arazoaren gakoa...
Klima-aldaketa eta giza eskubideak  
lotuta daude erabat. Nire herria,  
inuitak, desagertu egin liteke  
klima-aldaketaren 
ondorioz, eta gure giza  
eskubideak arriskuan daude.  
2005ean, giza eskubideei  
eta klima-aldaketari buruzko  
eskaria egin genuen,  
eta ekonomia  
berotegi-efektuko  
gasak murrizten dituzten  
teknologien bidez  
garatzeko deia egin genien  
gobernuei. Estatu Batuetako  
isuriak inuiten giza  
eskubideak urratzen ari  
zirela ere adierazi genuen.
Sheila Watt-Cloutier,
Ekintzailea

“Norbanako guztiek dute aske 
izateko, bizitzeko eta segurtasunerako 

eskubidea”. Klima-aldaketaren mehatxuaren 
aurrean ezer ere ez egitea eskubide unibertsal 

horren urraketa nabarmena izango litzateke.
Giza Garapenari buruzko Txostena, 60. orrialdea

Gizaki izateagatik berez dagozkigun funtsezko askatasunak dira giza eskubideak.    

Nazio Batuen Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak 60 urte bete ditu aurten 
eta funtsezko eskubide horiek bermatzen ditu. 1948an idatzi zenean, oso zaila zen 
klima-aldaketa gure giza eskubideen aurkako mehatxu nagusietako bat izango zela 
pentsatzea. 
Baina, orain, fenomeno horren ondorioek –besteak beste, uholdeek, lehorteek eta  
itsas mailaren gorakadak– eragina dute eskubide horietaz baliatu ahal izateko  
gaitasunean.  
– itsas maila igo delako zure etxea galtzen baduzu, aterpe-eskubidea urratzen da.
– lehorteak zure laboreak hiltzen baditu, elikadura-eskubidea urratzen da.

– ekaitzen eta uholdeen mehatxupean bizi bazara, bizi- eta segurtasun-eskubidea 
ere arriskuan daude.

Ordezkariek herritarren eskubideak errespetatzen ez badituzte, arrazoi 
osoa dugu haserretuta egoteko. Klima-aldaketarekin sortzen ari garen  

mun duan, larriki mehatxatuta daude eskubideak, baina behar adinakoa 
al da gure haserrea?
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Imajinatu: salbatu ezin gaituen planeta 
Imajinatu, itsaso- eta lur-eremu txiki bat besterik ez;
Imajinatu, ez dago basorik, basamortu amaigabea besterik ez;
Imajinatu, ez dago ur freskorik, ur kutsatu ugari baizik;
Imajinatu, ez dago mendi elurturik, ez eta neguko kirolik ere;
Imajinatu, ez da zerurik ikusten, ez eta ilargirik ez izarrik ere;
Imajinatu, gasaren aurkako aurpegi-babesekin ibili beharra;
Imajinatu, ez dago basoko bizitzarik, argazki eta filmetan soilik;
Imajinatu mundua HAUR baten begiekin:         
oinordetzan jaso duen mundua maldizio bihurtu da bizidunentzat.

Pawan Alex, India

Vinayak Sasitharan, Australia



16

Gaurtik neurriak hartzea erabakiz gero, XXI. mendean 
etorkizuneko belaunaldientzako hondamenezko 
atzerapausoak eta arriskuak eragotz ditzakegu. Desfase handia 
dago gaur har ditzakegun neurrien eta biharko emaitzen 
artean (2008an atmosferara isuritako berotegi-efektuko gasak 

bertan geratuko dira 2018 ondorenera arte). Isuriak murrizteko 
berehalako neurriak hartuta ere, horiek ez dute munduko 
tenperaturan eragingo 2030 ondorenera arte. Premia 
funtsezkoa da, ezer ere egiten ez dugun egun bakoitzeko 
arazoa handitzen ari baita.

 Zer egin daiteke gaur, bihar    emaitzak ikusteko?

Samara Tanaka, Brasil • Ideia: Zelalen Mekomen, Etiopia; Karina Pilar Sandoval, Peru

GARATUTAKO
HERRIALDEAK

(2020 baino lehen, %30 
murriztu behar dituzte 

1990eko isuriak eta, 2050 
baino lehen, %80)

GARAPEN-BIDEKO 
HERRIALDEAK 

(maila desberdinak dituzten 
arren, 2050 baino lehen, 

%20 murriztu behar dituzte 
1990ean zituzten isuriak)

MUNDU OSOA 
(planetak %50 murriztu 
behar ditu isuriak, XXI. 
mendea amaitu baino 

lehen isuri-maila iraunkorra 
lortzeko)

“Klima-aldaketa da mundu guztiko lider politikoek aurrez aurre 
duten erronkarik erabakigarriena. Etorkizuneko belaunaldiek 
erronka horri emandako erantzunaren arabera epaituko 
gaituzte”.

Luiz Inácio Lula da Silva, Brasilgo Errepublika Federaleko presidentea



17

HAU DA GURE AUKERA:  

ITXAROPENA  

ALA ETSIPENA

Nafz Zaman Shuva, Bangladesh

Maria Mercedes Toledo, Ekuador

Mundua gaur egun...

Ezer 

aldatu 

ezean...…
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MUNDUAK BI ERATAN EGIN BEHAR DIO 
AURRE KLIMA-ALDAKETARI:

KARBONOARI PREZIOA FINKATZEA
Zergen bidez eta “gehienezko muga- eta 
negoziazio-sistemen” bidez, prezio bat finkatu 
behar diegu gure karbono-isuriei. Karbono-
gasen prezioak haren benetako gizarte-
kostua islatu behar du. 

ALDAKETAK EGITEA
Erregai fosilen egarria ase 
behar dugu eta isuri gutxiko  
beste energia-iturri batzuk 
aukeratu.

NAZIOARTEKO 
LANKIDETZA 
Herrialdeek elkarlanean 
aritzen ikasi behar dute. 
Berotegi-efektuko gasek ez 
dituzte mugak errespetatzen.
Herrialde aberatsek aurrea 
har dezakete eta hartu behar 
dute klima-aldaketaren aurkako 
borrokan. Erraza da: murrizketa 
handiagoak eta premiazkoagoak 
egin behar dituzte karbono-
isurietan.

Hiru modu daude hori lortzeko

       Arintzea: arazoa gehiago     h
anditzen ez uztea

Norabidez aldatu eta karbono dioxidoaren isuriak murriztu 
behar ditugu, klima-aldaketa arriskutsua gelditzeko. Neurri 
horri klima-aldaketa arintzea deritzogu.  

Gure burua eta gure ondasunak babestu behar ditugu 
klima-aldaketak eragindako arazoetatik, nahiz eta horietako 
batzuk jada ezinbestekoak izan. Neurri horri klima-aldaketara 
egokitzea esaten zaio.
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Arintzearen bidez, energia erabiltzeko modua alda dezakegu eta kalte gehiagorik ez sortu; egokitzapenaren bidez, berriz, 
geure burua babesten dugu jada eragin dugun kaltetik.

Zer da arintzea? 

Dagoeneko, berandu da zenbait aldaketa itzulezin eragozteko, baina, arintzeko estrategia eraginkorrei esker, etorkizuneko 
krisialdia eragotziko dugu. Funtsean, horrek esan nahi du karbono-isuriak murrizteko eta energia-politikan errotikako aldaketa 
egiteko beharra duela munduak.
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HAIZE-TURBINAK 

ZAFARANA PARKE EOLIKOA, EGIPTO

Klima-aldaketa arintzeko, berrikuntza teknologikoak 
behar dira, bai eta ingurumenari dagokionez iraunkorrak 
diren teknologien transferentzia azkarra eta zabala 
ere. 

Haizearen bidez energia ekoiztea iraunkorra da, haizea 
funtsean energia-iturri agorrezina (berriztagarria) 
baita. Beste energia-iturri berriztagarri batzuk ere 
badira; besteak beste, energia hidroelektrikoa eta 
eguzki-energia.

     h
anditzen ez uztea
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Alda dezagun gure bizimodua, 
alda dezagun mundua
Mundua gehiegi ohitu da erregai fosilak irenstera. Hala ere, 
ohitura horiek aldatzeko beharrezkoa izango da hitzartutako 
ahalegina. Erregai fosilen mende dagoen energia-sistema 
batean harrapatuta gaude eta hori aldatu egin behar da. 
Karbono-isuriak ez sustatzeaz gain, isuri gutxiko beste 
teknologia batzuk sustatu behar dira; besteak beste, energia 
berriztagarriak –haize-, eguzki- eta ur-jatorrikoak– eta beste 
teknologia batzuk –bero-ponpa geotermikoak eta ibilgailu 
elektrikoak–. Energia nuklearrari buruzko eztabaidak jarraituko 
du, baina aukera hori ere aztertu beharrekoa da.

Kaliforniak aurrea hartu du
Nahiz eta AEBk ez duen oraindik isuriak murrizteko helburuekiko 
konpromisorik hartu, Kaliforniak aurrea hartu du eta, gobernu 
federala zalantzan dagoen bitartean, hainbat konpromiso 
hartu ditu: 2020 baino lehen, berotegi-efektuko gas-isuriak 
1990eko mailetara murriztea; 2016 baino lehen, ibilgailu 
berrien isuriak %30 jaistea eta, datozen 10 urteetan, 2.900 
milioi US$ banatzea, eguzki-panelak jartzen dituztenen artean. 
Espero dugu Kaliforniako politikak AEBko beste estatu batzuk 
konbentzituko dituela, eta energia-krisi gero eta handiagoa 
arintzeko antzeko neurriak eta arauak hartuko dituztela.

Dana Troy, AEB

ZER DIRA ISURIEN ZERGAK?
Gobernu batek CO2-ren isuri-unitate baliokide  
bakoitzari ezarritako zerga-karga. Hain  
zuzen ere, zerga hori ezartzea argudio  
ekonomiko ona da isuriak  
murrizteko. 

ZER DIRA “GEHIENEZKO MUGEN  
ETA NEGOZIAZIOEN SISTEMAK”? 
Sistema horien bitartez, herrialdeek  
karbono-isurien gehienezko zenbateko bat  
finkatzen dute, aldi jakin baterako. Zenbateko hori  
gehienezko muga da eta kreditutan zatitzen  
da. Kreditu horiek beste enpresa/industria  
batzuei saltzen/ematen zaizkie. Enpresa  
batek daukana baino kreditu gehiago  
behar badu, mugara iritsi ez diren  
beste enpresa batzuei eros diezaioke.  
Horixe da negoziazioa.

Arintzeko neurriak

Martín Sánchez, Bolivia

Arintzea: arazoa gehiago      h
anditzen ez uztea

ZER DA GARAPEN GARBIAREN  
MEKANISMOA (GGM)?

Kyotoko Protokoloaren  
esparruan egindako  
akordioa da. Horri esker,  
berotegi-efektuko gasak  
murrizteko konpromisoa  
hartu duten herrialde  
garatuek garapen-bideko  
herrialdeetan isuriak  
murrizteko inbertsioak  
egin ditzakete,  
beren herrialdeetan  
askoz ere murrizketa  
garestiagoak egin beharrean.
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Baso-soiltzea

Basoak karbono dioxido isurien hartzaile handiak 
dira. Baina, zoritxarrez, oso erritmo azkarrean ari gara  
basoak botatzen. Baso-soiltzea da munduko karbono-
isurien ia %20ren erantzulea. Baso-suntsiketa eragoztea 
oso neurri eraginkorra da berotegi-efektuko gasen 
metaketa murrizteko.

Helburuak finkatzea

Premiazkoa da gobernuek isuriak murrizteko nahitaezko 
helburuak finkatzea. Helburu horiek herrialdearen 
arabera aldatuko dira. 

Frantziak isurien %75 murrizteko asmoa du 2050 baino 
lehen; Japoniak, berriz, %50, urte bererako. Ameriketako 
Estatu Batuek oraindik ez dute isuriak murrizteko 
helbururik finkatu.

Nazio-mailako helburuak ere badaude, eta herrialdeek 
beren hitza bete ezik ez dute balio izango nazioarteko 
eta eskualdeko akordio hauek. Zure herrialdeak ba al du 
karbono-isuriak murrizteko nazio-mailako helbururik? 
Bete ahal izango du? Nahitaezkoa al da helburua? 
Zergatik ez duzu tokiko edo nazio-mailako ordezkariekin 
hitz egiten gai horri buruz?

Perun, 68 milioi hektarea oihan tropikal dago. 2006an, 
herrialdeak 1.760 hektarea oihan galtzen zuen egunero. 
Baso-soiltzearen ondorioz, tokiko komunitateek 
–shipiboek, besteak beste– animalia-espezieak eta 
sendabelarrak galdu dituzte. Shipiboak beti bizi izan 
dira ingurumenarekin harmonian, eta eginkizun 
garrantzitsua bete izan dute, naturaren defentsariak 
izan baitira. Gaur egun, haien mundua aldatzen ari gara  
eta jendeztatutako eremuetara joatera behartu ditugu. 
Geure esku dago ziklo hori gelditzea: ezin diezaiokegu 
Amazonasi arima galtzen utzi.

Anna Juchnowicz, Polonia

Martín Sánchez, Bolivia

 Vida Morkunas, AEB

Samantha Lyn Black, AEB

     h
anditzen ez uztea



22 “Ezmorala da klima- 
aldake taren aurrean  

munduko herrialde pobreei 
aukera hauek soilik uztea: 

igeri egitea edo hondoratzea. 
Egokitza penaren  

apartheidera goaz  
zuzen-zuzen”.

Desmond Tutu, Lurmutur Hiriko 
artzapezpiku emeritua.

Zer da egokitzapena? 
Pertsonei klima-aldaketatik sortutako arriskuak konpontzeko 
aukera ematea da egokitzapena, fenomeno horretatik 
babestuko gaituzten oinarrizko azpiegituretan eta 
programetan inbertitzea alegia.

Nori eragiten dio?
Herrialde guztiek jasango dute eragina noiz edo noiz eta 
klima-aldaketara egokitu beharko dute.

Herrialde bakoitzaren arabera, egokitzapenak hainbat 
gauza esan nahi du. Herrialde aberatsetan, klimaren 
aurkako defentsa-sistema konplexuen bidez egokitzen 
dira gobernuak. Herrialde pobreetan, berriz, egokitzapena 
erronka bat da, baliabide gutxi baitituzte. Batzuentzat, igeri 
egiten ikastea da egokitzapena, uholdeetan eta ekaitzetan 

bizirik irauteko. Zoritxarrez, defentsa boteretsuen 
behar handiena dutenak dira horiek ordaindu ezin 

dituztenak.

• Informazioa 
 Plangintza egokia egiteko

• Azpiegitura 
 Klima-gertaerei aurre egiteko

• Asegurua 
 Gizarte-arriskua kudeatzeko  

eta pobrezia murrizteko

• Erakundeak
 Hondamen-arriskuak  

kudeatzeko

Nola egokitzen gara?
Egokitzapen-plan egokiek lau osagai dituzte:

Garapen-bideko herrialde askotako egokitzapen-planak ez dira egokiak: 
“egungo esparrua belaki batekin uholde bat lehortzen saiatzearen parekoa 

da”. Giza Garapenari buruzko Txostena, 167. orrialdea

 Egokitzapena: egungo klim
a-       a

ldaketarekin bizitzea

New Yorkek –AEB– eta  Gangesen deltak –India eta 
Bangladesh– uholde-arrisku handia dute, itsas mailaren 
igoera dela-eta. Hala eta guztiz ere, kalte-arriskua ez da  
bietan berdina. New Yorken babesak jar ditzakete eta 
azkar erantzun ere, mehatxuari aurre egiteko. Gangesen 
deltan, aldiz, nahiz eta arazo horren erantzule ez izan,  
ez dute babes egokirik. Giza Garapenari buruzko Txostenaren 
kalkuluen arabera, garatutako herrialdeek 86.000 milioi US$ 
inbertitu beharko lituzkete urtero, hemendik 2015 arte, 
herrialde guztiak ongi egokitu ahal izateko. 

KeSEMaT

Mangladiak landatzea  
da Indonesian 
klima-aldaketatik 
babesteko hartutako 
egokitzapen-
metodoa.
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       a
ldaketarekin bizitzea

“Egokitzapenaren plangintza egitean,  
printzipio erabilgarria da hoberena espero izatea  

baina okerrenerako  prestatzea”.
Giza Garapenari buruzko Txostena, 198. orrialdea
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HAITI
Egokitzapen-plan  

nazionalak 11 milioi US$eko  
aurrekontua kalkulatzen du,  

ur-eskasiaren eta uholde- 
mehatxuaren  aurkako  

proiektuan inbertitzeko.  
Lurzoruaren higadura  

gel ditzeko neurriak 
hartzen dira.

ETIOPIA
Produkzio-segurtasuneko 
sareen programak hilean 

gehienez 4 US$ ematen die 
familiei. Horren bidez, bost milioi 

laguni lana eta diru-sarrerak 
ematen zaizkie eta  

klima-kri sien eragina  
murrizten da.

EKUADOR
Nekazariek U formako 

ohiko bilketa-urmaelak –alba-
rrada– eraikitzen egiten dute 
lan. Bilketa-urmael horiek ura 

biltzen dute urte euritsuenetan 
eta akuiferoak betetzen dituzte 

lehorte urteetan.

AMERIKETAKO 

ESTATU BATUAK
Kaliforniak urtegien eta 

transferentzia-ubideen sistema 
zehatza garatu du, urak eremu 

lehorretara bideratzeko.

BRITAINIA 
HANDIA

Ingurumen-erakundeak 8.000 
milioi US$eko aurrekontua eskatu 

du Tamesis ibaiaren hesia in-
dartzeko. Uholdeen eta kostako hi-

gaduraren kontrolerako urteko 
gastua 1.200 milioi US$ekoa 

da, gutxi gorabehera.

 Egokitzapena: egungo klim
a-      aldaketarekin bizitzea
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HERBEHEREAK 
Maasbommelen, 3.000 milioi US$ 

gastatzen dira.  Etxebizitza batzuk ur 
gainean daude, piloteetan finka-

tuta, eta, uholdeak direnean, 
ontzi modura jokatzen dute.

MEKONGEN 
DELTA,  

VIETNAM
Lehorreko dikeak eraiki eta 

mangladiak landatu ziren, uhol-
deetatik/ekaitzetatik babesteko. 

Igeriketa- eta salbamendu-
ikastaroak egiten dituzte 

komunitateek.

JAPONIA
Itsas maila igotzeko arriskua 

dagoela-eta, defentsa  
eraginkorragoak izateko,  

Japoniako Gobernuak  
93.000 milioi US$ inguru 

gastatu ditu planak egiten.

INDIA
Gangesen deltako emakumeek 
banbuzko plataforma garaiak 
–machan– eraikitzen dituzte. 

Montzoien garaian, uholdeetatik 
babesteko erabiltzen dituzte 

plataforma horiek.

SRI LANKA
Ur gazitan eta ur gutxiagorekin 
hazteko gai diren arroz motak 

probatzen hasi dira nekazariak.

NOLA ARI DIRA EGOKITZEN  

MUNDU OSOKO HERRIALDEAK?

NEPAL
Uholde ugari jasaten dituzten 

elkarte batzuk alerta goiztiarre-
ko sistemak eraikitzen hasi dira 

–esaterako, zaintza-dorreak–, bai 
eta dikeak indartzen ere, jatorri 

glaziarreko aintzirek ez  
dezaten gainezka egin.

     aldaketarekin bizitzea

BAINA EZ DA NAHIKOA!
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Nazio Batuen Erakundeko kiderik ahulenak adierazten 
du zenbateko indarra duen erakundeak. Herrialde 
batzuek gero eta erregai fosil gehiago erretzen jarraitzen 
badute, isuriak murriztea –eta murrizketa horietan dirua 
inbertitzea– lortzen dutenak desabantaila ekonomiko 

handian geratuko dira. Jokalekuak berdina izan behar 
du guztiontzat eta, hortaz, NBEk baino ezin dezake  
sor jokaleku hori. Hori dela eta, guztion erantzukizuna da nazio-
mailako gure ordezkariek NBEn akordio lotesleak sinatzen 
dituztela zaintzea eta ordezkariei beren hitza betearaztea.

Elkarrekin lortuko 

Nola eragin dezakegu?

GAZTEAK
TOKIKO  

ORDEZKARIAK
ORDEZKARI  
NAZIONALAK

GOBERNUA NBE

Martín Sánchez, Bolivia

Hain zuzen ere, klima-aldaketarako eta munduko horrelako erronke-
tarako oso ongi prestatuta daude Nazio Batuak. Klima-aldaketaren 
aurkako ekintzak bi frontetan ekitea eskatzen du. Lehenik, berotegi-
efektuko gas-isuriak arintzera bideratutako neurriak hartzeko premia 
du munduak. Bigarrenik, munduak egokitzapena behar du. Klima-
aldaketari aurre egiteko, beharrezkoa da, baita ere, teknologia berriak 
sustatzea, teknologia berriztagarriak ekonomikoki bideragarriak izan 
daitezen eta teknologia horiek azkar heda daitezen. 

Ban Ki-moon, Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusia

Nazio Batuen Erakundea 1945ean sortu zen, 
XX. mendearen lehen erdian gizateria zigortu 
zuten gerrei erantzuteko. Nazio Batuen 
Erakundeak idatzi zuen Giza Eskubideen 
Adierazpen Unibertsala, eta berak 
du gobernu guztien adostasuna 
lortzeko erantzukizuna. Hortaz, 
funtsezko erakundea da klima-
aldaketaren eraginen aurka 
giza eskubideak babesteko 
gurutzadan.

Nazio Batuen 
E ra k u n d e a re n 
eginkizuna
Munduko nazioak 
batzeko sortu zen NBE. 
Hala eta guztiz ere,  
egia esan, NBE erakunde 
sendoa izateko, 
ezinbestekoa da kideek 
elkartuta jarraitzeko 
borondatea izatea. Nazio 
bakoitza bere gobernuaren 
gidaren mende dago eta azken 
hori, gure mende, herritarron 
mende. 

Gazteok tokiko eta nazio-mailako 
gure ordezkariei egindako presioa 
nazioartean islatuko da lehenago edo 
geroago eta eragina izango du NBEren 
ekintzetan. Funtsezkoa da NBEren 
eskumenak indartzea, klima-aldaketari 
erantzun bakarra eta bateratua eman 
ahal izateko.

Nazioen erantzukizuna

     dugu
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Klima-aldaketa da gizateriak gaur egun aurrez aurre duen 
mehatxurik larriena. Munduko herritar gazteok galdera hau 

egiteko erantzukizuna dugu:  
“nahikoa egin al du NBEk?”Kyotoko 

Protokoloa: 
NBEk 

kudeatu eta 1997an sinatutako akordio 

hori da klima-aldaketari emandako erantzun  

aldeaniztunaren lehen urratsa. Berotegi-efektuko 

gasak murrizteko helburu lotesleak zehazten ditu, 

2012 baino lehen, 1990eko maila baino %5 gutxi-

agora murrizteko. Zientzialariak bat datoz %5eko hel-

buru hori baxuegia dela. Hainbat herrialdek –AEBk,  

esaterako– ez du inoiz akordioa berretsi, eta beste 

askok ezin izango du inoiz %5eko helburu xumera 

iritsi.
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“Klima Aldaketari buruzko Baliko Batzarrean, 
konpromiso handiko 200 ordezkari gazterekin 
lan egiteko aukera izan nuen. Zuzenean ikusi 
ahal izan nuen gazteak prozesu horren funtsezko 
zatia direla eta klima-aldaketaren aurkako 
borrokan eragiteko ahalmena dutela, gobernuei 
erantzukizuna eskatuz eta parekoak nahiz, oro 
har, iritzi publikoa heziz”.

Adam MacIsaac, Kanada

ZER ARI DA EGITEN  

NBE?

   Hurrengo geltokia: Kopenhage, 2009ko abendua: Kopenha-

ge funtsezko borroka izango da Kyotoren ondoren karbono-

isuriak mu rrizteko gatazkan; hots, 2012an Protokoloa iraungi 

ondoren. 189 herrialdetako ministroak eta funtzionarioak 

joango direla uste da eta, zientzialariek iradokitzen duten 

moduan, 2020 baino lehen isuriak %25 murriztea eta, 2050 

baino lehen, %50 mu rriztea adostu beharko dute. Gure bete-

beharra da konpromiso horiek hartu ezean ez ditugula berriz 

hautatuko esatea. 

Baliko lorpen handia: 2007ko abenduan, 180 herrialdetako 

ordezkariak bildu ziren Balin –Indonesia– egindako klima-

aldaketari buruzko Nazio Batuen biltzarrean. Asko eztabai-

datu ondoren, AEBk ere erabaki zuen Baliko ibilbide-orriari 

jarraitzea. Lehen aldiz onartu dute munduko nazio handi guz-

tiek klima-aldaketa arazo larria eta nazioartearen lehentasu-

na dela. Kritikoek arrazoiz diote ez zela gauza handirik lortu, 

ez baitzen murrizketen helbururik ere zehaztu. Baina hasiera 

bat da eta iritsi nahi dugun lekura iristeko behar dugun bidea 

 erakusten du  orriak.

     dugu
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1. AUKERA 
JARDUNGABEZIA = Gerra

GATAZKA-GIRO 
ARRISKUTSU 

BATERA 
ERAMANGO 
GAITUZTEN 
FAKTOREAK

Naturaren amorrua

 Zergatik daude borrokak? Zergatik gerrak? 
Ezin al dugu bakean bizi? 
Klima-aldaketak suntsipen-boladak dakartza, 
Katrina urakanaren amorru paregabeak 
indarkeriaz eta gorrotoz betetzen ditu bihotzak. 

“Boterea herriarentzat”, abesten dute ekintzaileek, 
baina haien ahotsak tunel huts batean entzuten dira. 
Maltzurrak erortzeko garaia heldu da, 
Lurreko pertsonak berriz esna daitezen. 

Uranio kontzentratuaren bilaketa: abentura faltsua, 
ulertzen ez duten gatazkaz aspertutako heroiak dituena.
Etxean, Jainkoaren amorruak herri bat suntsitzen du 
eta jaunaren bekatuen ondorioz sufritu behar du. 

Baina hortxe dago itxaropena, 
herriek klima-aldaketaren eta gatazkaren aurka egiten dute borroka
eta guztiek batera abesten dute, etorkizun hobeago baten alde. 

Vaakesan Guruparan, Australia

Munduko  
tenperaturaren 

igoera

Poloetako 
izotzen urtzea; 

itsas mailaren igoera; 
uholdeak; ibaien  

lehortea; muturreko 
klima-fenomeno mota 

oro

Elikagaien,  
erregaien eta  

Lurreko  
baliabideen  

eskasia

Goseak eta 
egarriak bultzatuta, 

behartutako migrazi-
oa; ura eta nekazaritza-

lurrak dituzten lurraldeen 
inbasioa; gerra, balia-
bideak lortzeko eta 

bizirik irauteko

Tibetar goi-lautadako izotz-kaskoak desagertuko dira, 
Asiako hego-ekialdeko arroak lehortu egingo dira eta 
milaka milioi pertsonak iparraldera, Siberiara, alde egin 
beharko du, ur bila.

Ipar Amerikako mendikateetako elurrak urtzeak 
Kanadara bultza ditzake milioika pertsona, ur bila. 

Antartikako eta Groenlandiako izotzezko goi-lautadak 
urtzen badira, 330 milioi lagun emigratzera behartuta 
egongo dira. Prest egongo al dira herrialdeak mugak 
ireki eta emigratzaileei lurraldea libreki hartzen uzteko? 
Historiak erakusten digu seguru asko ez dela horrela 
izango.

Preziorik gabeko 
eta arautu gabeko 

karbono-isuriak

Ez badugu hondamenezko klima-aldaketa eragozten:

Lara Elena Ramos Simielli, Brasil

           Etorkizunerako, gazteen

 ikuspegia: 2 ºC-rekin bi aukera baino ez daude
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“Pentsatu Hitler, Stalin eta Pol Potengan: haien izenak 
maltzurkeriarekin eta milioika heriotzarekin lotzen 
ditugu. Baina, klima-aldaketaren aurka ezer ere ez eginez, 
Europako eta Ipar Amerikako gobernu liberalek egun 
gerta litekeen erailketa masiboarekin alderatuta, Hitler, 
Stalin eta besteak hasiberri hutsak dira. Klima-aldaketaren 
aurkako ekintza ezak milaka milioi pertsonaren heriotza 
eragin dezake”.  

David Woollcombe, Peace Child International elkarteko presidentea  

Jende askorentzat, klima-aldaketaren ondorioz emigratzea  
ez da etorkizuneko kontua, egungo errealitatea ere 
bada. Klima-aldaketaren ondorioz errefuxiatutakoek 
beren eskualdeak utzi dituzte, ezin baitute bertan behar  
bezala bizi.

Esate baterako, Papua Ginea Berriko Bougainville eskualde 
autonomoko Carteret uharteko 1.500 biztanle etxebizitzak 

Pip Starr. FoE Australia www.foe.org.au “Gizarte batek gatazka kon-
pontzeko duen gaitasuna ga-
ratuz, klima-aldaketara ego-
kitzeko gaitasuna hobetuko 
da. Nahiz eta ezberdinak iru-
ditu, gaitasun berberak behar 
dira horiek ezartzeko” 

Jan Smith, Janani Vivekananda, 
International Alert

Emigrazioa errealitatea da jada uhartetar estatu txikietan

betiko uzten hasi dira. Izan ere, itsas maila 10 zentimetro  
igo da atoloiaren inguruan azken 20 urteetan.

Bestalde, Ozeano Bareko Tuvalu uhartetar estatuan ezin 
izango da inor bizi, jendeak alde egin beharko du, datorren 
hamarkadan itsas maila igoko delako. Kiribatin eta Vanuatun, 
jendea hasi da etxeak lekuz aldatzen, itsas mailaren igoeraren 
ondorioz.

 ikuspegia: 2 ºC-rekin bi aukera baino ez daude



30

           Etorkizunerako, gazteen

EGUN ON, MUNDU ZORAGARRIA 
 
Gaur, jaiki naizenean, oso ondo sentitu naiz, oso zoriontsu!
Leihotik begiratu eta oso gauza onak ikusi ditut. Zuhaitzak 
lorez eta fruituz beteta zeuden.
Airea, garbi, kutsadurarik gabe. Ura garden zegoen.
Nire patioa ez zegoen zikin, eta zaborra bananduta zegoen, 
birziklatzeko.
Hondakin-urak ez zihoazen ibaietara. Tratatu eta gas 
bihurtzen zituzten. Ez zuten kutsatuko.
Hegaztiak basoan jolasten ziren. Animaliak pozik zeuden 
larrea berde-berde zegoelako.
Mundua oso-oso bestelakoa zela konturatu naiz.
Nire etxera begiratu eta familia ikusi dut mahaiaren inguruan. 
Te bero-beroa hartzen ari ziren eta gauza atseginei buruz hitz 
egiten. Nire neba-arrebak pozik ari ziren jolasten; bazekiten 
mundua ongi zegoela.
Telebistan, Lurraren beroketaren amaiera iragarri dute.
Munduko arazo nagusia, indarkeria, ez da existitzen jada.
Janaria ez dago batere kutsatuta eta gure osasuna askoz 
hobea da.
Lana dago guztiontzat.
Ez dago ez aberats eta ez pobrerik.
Ustelkeria eta arraza-aurreiritziak desagertu egin dira alde 
guztietatik.
Jende guztia bakean bizi da eta gerra guztiak amaitu egin 
dira.
Orduan konturatu naiz ametsetan ari nintzela, eta beldurtuta 
esnatu naiz; ama deika ari zitzaidan.
Egungo errealitatea ez da nik amestu bezalakoa. Baina askoz 
ere gehiago egin dezakegu biharko errealitatea gaur amestu 
bezalakoa izan dadin.

Jonathan, São José do Rio Preto (SP), Brasil

2. aukera 
EKINTZA = Karbono ondorengo aldia!

Etorkizun zoragarri hori gure esku dago! 
Baina, zergatik ez da iritsi oraindik? 
1) Kostuak. Hala ere, ezin dugu argudio hori bere horretan 
onartu. 2008ko urtarrilean Scientifc American aldizkarian 
argitaratutako Eguzki Planak kalkulatu zuen, HVDC sare 
nazional baten bidez, AEB eguzki-energian eta energia 
hidroelektrikoan oinarritutako ekonomia bihurtzeko, 420.000 
milioi US$ beharko direla 40 urtean. 

2) Ikerketa gehiago: energia, funts eta borondate politiko 
gehiago behar da ikerketarako.

3) Ez gara ari nahikoa ozen oihu egiten, gure gobernuak hori 
egitera bultzatzeko!

Jonathanek amestutako mundua sor dezakegu, gaur 
karbono ondorengo etorkizunaren aldeko inbertsioa eginez. 
Karbono ondorengo munduak honako hau luke bere 
baitan:
- parke eoliko itzelak itsas zabalean.
- milaka kilometro koadro hartzen dituzten eguzki-

instalazioak.
- aire konprimituko biltegiratze-sistemak, meatze 

hutsetan eta lurpeko haitzuloetan.
- goi-tentsioko korronte zuzeneko sareak (HVDC), 

elektrizitatea garraiatzeko.
- bero-ponpa geotermikoak eta eguzki-panelak etxean.
- hidrogenoaren eraginez dabiltzan hegazkinak.
-  kamioi eta auto elektrikoak. 

Yo
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“Eragin zuk zeuk 
munduan ikusi nahi

duzun aldaketa”

Mahatma 
Gandhi

 ikuspegia: 2 ºC-rekin bi aukera baino ez daude

“Agindu ekologikoak ekonomiaren funtsezko 
zati izan daitezela eskatzen du klima-
aldaketaren aurkako borrokak. Nazioarteko 
lankidetzaren egungo egoera ez dator bat 
helburu horrekin. Etorkizun kronologiko 
zabal batean, guztiok berotegi-efektuko 
gas-isuriak murriztera behartuko gaituen 
nazioarteko akordioa behar du munduak, eta 
horrek lehentasuna izan behar du”.

Giza Garapenari buruzko Txostena, 15. or.
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“Eragin zuk zeuk 
munduan ikusi nahi

duzun aldaketa”

Mahatma 
Gandhi

Munduko  
arazoentzat, banakako 
konponbideak

Garaipen pribatuak  
garaipen publikoen  

aurretik datoz

Stephen R. Covey

Gauzarik errazenak...
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Dendan eta azokan…
- Oihalezko poltsak eraman. Ez erabili plastikozko poltsarik. 
- Jan dezakezun janaria baino ez erosi. Urtero, Erresuma 

Batuak 6,7 milioi tona elikagai botatzen ditu. Gehiena 
zabortegietan usteltzen da eta hor isuritako metano 
gasak klima-aldaketa bultzatzen du.

- Erosi ongintzako dendetan eta eman jantziak, CDak, 
liburuak...

- Erabili The Freecycle Network™ (www.freecycle.org) 
webgunea gauza erabilgarriak kosturik gabe lortu eta 
emateko. Ideiaz beteta dagoen www.Junkk.com ere 
erabil dezakezu.

Eskolan edo unibertsitatean…
- Erabili bizikleta edo garraio publikoa mugitzeko 

Bizikleta da garraiobiderik ekologikoena, bai eta 
eraginkorrenetako bat ere.

- Inprimatzean edo oharrak hartzean, erabili orria bi 
aldeetatik eta esan besteei gauza bera egiteko, 
fotokopiak egiten diren lekuan oharra jarriz.

- Eraman katilu bat, jolas-orduan polietilenozko, 
plastikozko edo paperezko edalontzirik ez erabiltzeko.

 ikuspegia: 2 ºC-rekin bi aukera baino ez daude Zer egin dezakezu?

Gizabanakook klima-aldaketari nola erantzun 
diezaiokegun pentsatzen dugunean, erraza da David 
Goliaten aurrean bezala sentitzea, bai eta erbiaren 
aurka lehian dabilen dortoka garela sentitzea ere. 

Baina adorea izan behar dugu eta istorio 
ezagun horietan nork irabazi zuen 

gogoratu…

Datu zientifikoek eta 
arrazoibide apokaliptikoek 
arazotik aldendu 
gaitzakete. Baina gogora 
ekarri behar dugu krisi 
hitzarentzako txinatar 

idazkerak bi karaktere 
dituela: arriskua eta aukera. 

Arriskua sentitzen dugun 
bitartean, ekiteko aukera bat ere 

badela onartu behar dugu.

Lehen-lehenik, aipa ditzagun ORAINTXE BERTAN, 
liburua irakurri bezain laster, egin ditzakezun gauzarik 
errazenak…

Etxean…
- Ezabatu zure abizena zabor-posta zerrendetatik.
- Birziklatu, birziklatu, birziklatu: beirazko botilak, potoak, 

papera, CDak, bateriak, gutun-azalak, aldizkariak, 
egunkariak, telefono-agendak, katalogoak, kartoia eta 
plastikoa.

- Jarri energia gutxiago kontsumitzen duten bonbillak.
- Itzali telebista, ordenagailua eta telefonoaren 

kargatzailea, stand-by moduan utzi beharrean.
- Konpondu zure gauzak, ez bota. 
- Egin zeure konposta. 
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Bihurtu zure etxea ekologiko
Hitz egin gurasoekin zure etxeko energiaren  
eraginkortasunaz. Ondo isolatuta al daude leihoak eta 
hormak? Lor al daiteke energia eguzki-panelen edo bero-
ponpa geotermikoen bidez? Bero-ponpa geotermikoek 
lurzorutik ateratzen dute beroa, ura berotzeko eta etxea 
berotzeko. Etxean sistema txiki bat erabiliz, zazpi tona 
karbono gutxiago isuriko dira atmosferara. 

Egin presioa, iturri 
berriztagarrietako energia erosteko
Egin presioa zure gobernuari. Sistema erraza, merkea eta 
eraginkorra da, energia berriztagarrien erabilera eta garapena 
sustatzeko. Gobernuak pertsonak sustatuko ditu, beren 
etxerako energia berriztagarria ekoitz dezaten eta, ondoren, 
soberan geratu zaiena elektrizitate-sare nazionalari sal 
diezaioten. Alemanian, 2005. urtean, herrialdeko energiaren 
%10,2k energia berriztagarrian zuen jatorria; horietatik 
%70 sistema honen bidez lortu zen. Horrek esan nahi du 
2010 bitartean 52 milioi karbono dioxido tona aurreztuko 
dituztela.

X = URTEAN ISUR DEZAKEGUN KARBONO  
KANTITATEA

HORRELA

X/Y = ZURE KARBONO-KUOTA
Ideia ona al da? Funtzionatuko al luke? Eztabaidatu hemen: 
www.brainnoodles.com/weblog/archive/2006/06/04/
Personal_Carbon_Quota_Allowance_Ration.aspx

Zailxeagoak…
Aldaketa txikiak garrantzitsuak dira; baina, arazoa handia 

denez, zenbait aldaketa egin behar ditugu gure bizimoduan. 
Aldaketa horiek funtsezkoagoak izango dira eta, agian, ez hain 

atseginak; izan ere, bizitzan ezer ez da erraza.

Neurtu aztarna ekologikoa 
Zeure aztarna ekologikoa kalkulatzea da klima-aldaketan duzun 

 eragina neurtzeko modurik egokiena. Interneten, kalkulagailu ugari 
aurki ditzakezu; besteak beste, Erresuma Batuko Gobernuarena: 

www.direct.gov.uk/en/Environmentandgreenerliving/actonco2/
DG_067197

Pentsatu karbono-kuota pertsonal batean
 

Nola iraungo zenuke bizirik, urtero karbono-isurien gehiengo finko 
bat izango bagenu? Bangladeshen eta Saharaz hegoaldeko Afrikan 

bizi den jende asko ez litzateke inoiz mugara iritsiko; Europako eta 
Ipar Amerikako biztanle askok, aldiz, etengabe gaindituko luke. 

Iparramerikar batek afrikar batek baino 100 aldiz karbono ge-
hiago isurtzen du, batez beste. 

HONELA FUNTZIONATZEN DU 
KARBONO-KUOTAK

ETA MILAKA MILIOI = MUNDUKO BIZTANLERIA
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KARBONO-KUOTAK

Gazteak martxan:
goazen kalera!
25 urte baino gutxiagoko gazteen gaur egungo belaunaldia 
inoiz izandako jendetsuena da: 3.000 milioi pertsona edo 
munduaren populazioaren ia erdia. Zalantzarik gabe, nahikoa 
gara klima-aldaketari buruzko presioetan, kanpainetan, 

New Delhin etorkizunari  
buruz eztabaidatzea
2008ko maiatzaren 28an, 150 gazte, profesional eta 
GKEtako ordezkariak lehen aldiz bildu ziren New Delhin, 
Klimari buruzko Gazteen Goi-bileraren harira. Bileretan, 
New Delhiren etorkizunari buruz hitz egin eta eztabai-
datu zen, klima-aldaketaren mehatxu larria kontuan 
hartuz. Askotariko gaiak jorratu ziren; besteak beste, 
ur-hornikuntza, hondakinen kudeaketa, garraioa eta 
energia. Gazteek proposatutako konponbideak New 
Delhiko Gazteen Klimari buruzko Gutunean taxutu 
ziren  (http://whatswiththeclimate.org webgunean  
dago eskuragarri).
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Britainia Handiko gobernuak Londresko Heathrow aireportuan hirugarren pista egin nahi zuela jakin nuenean, asko haserretu nintzen. Beste pista bat eraikitzea atzerapauso handia da. Nazionalitateak berdin dio, Heathrown lur hartu eta handik aireratzen diren hegazkinek isuritako karbonoa ez baita britainiar zeruan bakarrik 

geratzen. CO
2-ak ez du mugarik. Zertarako balio du gizabanakoak modu iraunkorrean bizitzeak, gure gobernuak behin eta berriz klima-aldaketa arriskutsuaren bidetik bagaramatza? Horrexegatik parte hartu nuen gogo biziz mundu guztiko pertsonok “Ez” esan genuen ibilaldian. Ez pistari, klima-aldaketari eta gure etorkizuna bahitzen duten gobernuei.

INGALATERRAN MEZUAREN BERRI EMATEAVirginie Mercier, Frantzia 
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SustainUS Estatu Batuetan garapen iraunkorra eta gazteen 
jabekuntza sustatzen duen gazte taldea da.
2002ko Garapen Iraunkorrari buruzko Munduko Goi-
bileraren aurretik, hedabideen arreta erakarri zuen taldeak 
Estatu Batuetako presidente George Bushekin egindako 
Egin apustu (Bet) kanpaina zela-eta. Bushi apustu egin zioten 
20.000 tona karbono dioxido aurrezteko konpromisoa 
hartuko zutela gazteek. Lortuz gero, Bushek bost gazterekin 
joan beharko zuen Goi-bilerara. Ez bazuten lortzen, Bush edo 
haren gobernuko kideren bat astebetez bizikleta-taxi batean 
eramango zuten.  
SustainUSek apustua irabazi zuen, gazteek 20.000 tona 
karbono dioxido isuri aurrezteko konpromisoa hartu 
baitzuten; baina Bush ez zen Goi-bilerara joan.

Bangladesheko Ikerlari Gazteen Elkarteko (BAYR, ingelesez)
presidentea naiz. Elkarte hori ikerketaren eta garapenaren 
alorrean Bangladeshen dagoen gazteen erakunde nazional 
bakarra da. 
Gazteak funtsezkoak dira jendeari klima-aldaketari 
buruzko informazioa eta hezkuntza emateko prozesuan. 
Bangladeshen, jende askok ez daki bere sufrimenduak giza 
jarduerak eragindako klima-aldaketarekin zerikusia izan 
dezakeela. Klima-aldaketaren ondorioetatik nola babestu ere 
ez dakite. Hori dela-eta, hainbat proiektu antolatu ditugu; 
besteak beste, Ingurumenaren Lagunen Programa 2008, 
Green Earth Bangladeshekin batera, eta Act Now, herrialde 
osoko gazteei gure klima nola salbatu irakatsiko dien 
programa.  

Ameriketako Estatu Batuetan 
presioa egiten jarraitzea

Nafiz Zaman Shuva, 
Bangladesh

www.sustainus.org
AEB

Bangladeshen lehen lerroan lan 
egitea 

protestetan, manifestazioetan eta eztabaidetan eragiteko. 
Mundu osoko gazte asko, ideiaz beterik eta gogo biziz, 
hasi da jada aktibismoaren tresnak erabiltzen, bere hitza 
entzunarazteko. 
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Gazteak martxan: 
istorio apartak

Horrela hitz egiten dute haurrek…12 urterekin, Kanadako Severn Suzukik 1992ko Rio de Janeiroko 

Lurraren Goi-bilerako ordezkariak hunkitu zituen. Bere hitzaldian, 

mundu guztiko gazteek klima-aldaketari buruz duten ikuspegia 

adierazi zuen, hitz hauen bidez:
“Ezkutuko agendarik gabe etorri naiz gaur hona, nire 

etorkizunaren alde borrokatzera. Etorkizuna galtzea ez 

da hauteskunde bat galtzea edo burtsa-merkatuan zen-

bait puntu galtzea. Etorkizuneko belaunaldi guztien ize-

nean hitz egitera etorri naiz”.
2002an, The Skyfsh Project izeneko Interneteko ikerketa-zentroa 

sortzen lagundu zuen. Zentro hori NBEko orduko idazkari nagusi Kofi 

Annanen Kontsultarako Talde Bereziko kidea da. Gaur egun, Severnek 

ingurumenari buruzko gaiez hitz egiten jarraitzen du eta jendea bul-

tzatzen du, balioak zehazteko, etorkizunean pentsatuz ekiteko eta 

banako erantzukizunak hartzeko. Webgune honetan entzun daiteke 

Severnen hitzaldia: www.youtube.com/watch?v=uZsDliXzyAY.

Zer esan nahi izan zuen Gandhik “ikusi nahi dugun aldaketa izan behar 

dugu” adierazi zuenean? Nire ustez, neure jarrera aldatzeko borondatea 

izatea esan nahi du, nire eragina murrizteko eta adibidearen bidez 

erakusteko. Horrexegatik erabaki nuen bizikletaz munduari bira ematea. 

Azkenerako, 19.000 km inguru ibili nintzen, 15 herrialde eta 3 kontinente 

igaro nituen eta Vancouver eta Beijing lotu nituen, ekialdera joanez 

bakarrik.

Egun bat bera ere ez zen besteak bezalakoa izan. Aire zabalean lo 

egin nuen, jan eta, oro har, bizi izan nintzen. Hartzekin topo egin nuen 

Kanadan, Mongoliako Gobi basamortuan ibili nintzen, bai eta Siberiako 

bide arriskutsuetan ere, eta askoz gehiago. Bidaian, asko ikasi nuen 

gizakiaren izaerari, apaltasunari eta naturari berari buruz. Gaur egun 

mundu naturalaren aurrean oso gutxitan egoten garela konturatu 

nintzen; eta, egiten dugunean, apal sentitzen gara ezinbestean.

Ez dut espero bidaian ezagutu nituen milaka lagunek nire bidaia 

errepikatzea; bai, ordea, nire ereduak inspiraziorako balio izatea eta 

desberdintasun bat ezartzen laguntzea. Nik, behintzat, halaxe egin 

nuen. Mila esker, Gandhi jauna.
Damien A. Côté, Kanada

Carolina Santiago, Malaysia
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Gazteak martxan: etxean egina
Raphael Wanjaria Njararuhik eta Youth 
Intercommunity Network (YIN) gazte-erakunde 
dinamikoko haren kideek hainbat ekintza hasi 
dituzte, landa-eremuetako kenyarrek energia 
erabiltzeko modua alda dezaten. Hala, herrialdeari 
eragiten dion baso-soiltzea gelditu nahi dute.

YINek energia gutxi kontsumitzen duten 
sukaldeak eraiki eta banatzen ditu, egur gutxiago 
erabiltze aldera; izan ere, jarduera horrek baso-
soiltzea sustatzen du. Raphaelen arabera, 
landa-eremuetan bizi diren kenyarren %75ek 
erabiltzen du egurra janaria prestatzeko. Egoera 
horrek ingurumena eta elikagaien segurtasuna 

narriatzen ditu.

Gazteek egiten dituzte sukalde gehienak, eta 
teknika tradizionalak eta tokiko materialak 
erabiltzen dituzte. Sukaldeak jasotzen dituztenei 
erabiltzen eta zaintzen erakusten zaie, 
etorkizunean beste batzuei erakutsi ahal izateko. 
Mezuaren berri ematea da gakoa!

Proiektuaren bidez, landa-eremuetako biztanleen 
eta gazteen autonomia sustatzen du YINek, 
klima-aldaketaren egungo eta etorkizuneko 
ondorioei heltzen baitie.
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Ekintzen berri baduzu, entzun dituzu istorioak eta badakizkizu 
ezer ere ez egitearen ondorioak. Galdetu zeure buruari “beste 
zerbait egin al dezaket?” eta hartu ideiak orrialde honetan!   

IKASTEN JARRAITU: beste hainbat gauza ikasteko 
ordua da. Aztertu webguneak eta irakurri gazteentzako 
aldizkaria, hala nola Nazio Batuen Ingurumen 
Programaren aldizkaria –TUNZA–, eta nazioarteko on 
line elkarteak –http://itsgettinghotinhere.org– edo 
koalizioak –www.stopclimatechaos.org eta www.
youthagainstclimatechange.org–.

SORTU: arteak mezuak helarazteko ahalmena du. 
Idatzi, margotu, egin argazkiak, antzeztu, abestu eta 
dantzatu zure ikuspegia. Hartu inspirazioa Green Peace 
Child musikalean, hura entseatzen, antzezten eta 
berridazten duten gazteak adoretzeko eta hezteko idatzi 
baitzen. info@peacechild.org helbidera idatzita lor 
dezakezu gidoia.

EZTABAIDATU: gobernuaz gain, enpresak ere zure 
zerbitzura daude. Zure ohiturak oso garrantzitsuak dira; zuk 
behin eta berriz eskatuz gero, enpresa batzuek kontzientzia 
ez kutsatzailea gara dezakete. Adibidez, legez kontrako baso-
mozketaren eta baso-soiltzearen aurka borroka egiteko, FSC 
marka (www.fsc.org) edo Smart Wood Label etiketa duten 
artikuluak soilik erosi. Pentsatu erosten dituzun produktuak 
nola iristen diren dendara. Izan jakin-mina, izan kontsumitzaile 
jakituna.  

OSPATU: zergatik duzu oso maite planeta zaintzea? 
Oso ederra delako. Ospatu gure ingurumena sakratua 
dela eta hartu inspirazioa hura babesteko.

Chloé Gaudet, Kanada

Robert vanWaarden, Kanada

Chloé Gaudet, Kanada

Karina Pilar Sandoval, Peru

ESKU HARTU: zure herrialdeko erakundeetan: 
Energy Action Coalition (Ipar Amerika) 
www.energyactioncoalition.org
Klima-aldaketari buruzko afrikar gazteen ekimena
www.ayicc.org
Nazioarteko Eco-League taldea (Japonia)
http://gathering.eco-2000.net/global
Klimaren aldeko gazte-ekintzako sarea (Txina) 
http://groups.takingitglobal.org/CYCAN
Klimaren aldeko gazte-sarea (India)
http://iycn.in

Bat egin klima-aldaketari buruzko sareekin. Stop Global 
Warming sareak 2 milioi kide baino gehiago ditu 
Facebooken eta Myspacen. Txinak klima-erronkan duen 
eginkizunari buruzko eztabaidan ere parte har dezakezu, 
www.chinadialogue.net webgunean.

Gazteek har ditzake ten 
beste neurri ba tzuk

PARTE HARTU!
PARTE HARTU!

PARTE HARTU!
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Senide modura elkarrekin bizitzen  
edo ergel modura elkarrekin hiltzen 

ikasi behar dugu
Martin Luther King Jr.

http://hdr.undp.org www.peacechild.org
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