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Hitzaurrea

2012ko ekainean, munduko buruzagiak Rio de Janeiron bilduko dira; goi-bilera horren helburua izango 
da adostea zer neurri hartu behar diren mundu osoan Lurraren etorkizuna babesteko eta etorkizuneko 
belaunaldiek bizitza osasuntsu eta asebetegarria edukitzeko, horixe baita, hain zuzen, XXI. mendeko 
benetako garapen-erronka.

Giza Garapenari buruzko Txostena 2011 lanak ekarpen berri garrantzitsuak egiten dizkio erronka 
horri buruzko elkarrizketa globalari, eta erakusten du iraunkortasuna hertsiki lotuta dagoela ekitatearen 
oinarrizko gaiarekin; hau da, gizarte-justiziarekin eta bizi-kalitate hobea eskuratzeko aukera gehiago iza-
tearekin. Txosten honetan oso modu sinesgarrian argudiatzen da iraunkortasuna ez dela ingurumen-
kontu bat soilik, ezta nagusiki ere; gure bizitzak bizitzeko aukeratzen dugun moduarekin du lotura batez 
ere, eta kontuan hartzearekin egiten dugun guztiak gaur egun munduan bizi garen 7.000 milioi pertso-
nengan duela eragina, bai eta datozen mendeetan munduan biziko diren milaka milioi pertsonengan ere.

Funtsezkoa da ingurumen-iraunkortasunaren eta ekitatearen arteko loturak ulertzea, giza askatasu-
nak zabaldu nahi baditugu egungo eta etorkizuneko belaunaldientzat. Giza garapenak aurrerapen nabar-
mena izan du azken hamarkadetan, Giza Garapenari buruzko Txosten globalek jaso duten moduan, baina 
garapen horrek ezin du jarraitu ingurumen-arriskuak eta desberdintasunak murrizteko urrats global 
ausartik hartu gabe. Txosten honetan identifikatzen da zer ekintza-bide dauden jendeak, tokiko komuni-
tateek, herrialdeek eta nazioarteak ingurumenaren iraunkortasuna eta ekitatea elkar indartuz sustatzeko.

Nazio Batuetako Garapen Programak 176 herrialde eta lurraldetan egiten du lan egunero, eta haietan 
guztietan, gizarte-egoera ahuleko jende askok gabeziaren zama bikoitza darama. Alde batetik, inguru-
mena degradatzearen ondorio orokorrek gehiago eragiten diete eta haiei aurre egiteko tresna gutxiago 
dituzte; bestetik, ingurune hurbilean beste mehatxu batzuk ere badituzte, hala nola etxe barruko ai- 
rearen kutsadura, ur zikina eta saneamendu falta. Iragarpenen arabera, horrela jarraitzen bada eta ez badira  
ez ingurumen-arrisku larriak ez gizarteko gero eta desberdintasun handiagoak murrizten, moteldu egin 
daiteke munduko gehiengo pobrearen azken hamarkadetako aurrerapen etengabea; are gehiago, alderan- 
tzikatu egin daiteke giza garapenaren konbergentzia globala.

Botereko desberdintasun izugarriek zehazten dituzte eredu horiek. Azterketa berri batzuek adie- 
razten dute herrialde barruko botere-desorekak eta genero-desberdintasunak lotuta daudela ur garbia eta 
saneamendu egokia edukitzeko aukera gutxiago izatearekin, lurzoruaren degradazioarekin eta etxe ba- 
rruko eta atmosferako airearen kutsaduragatiko heriotzekin; horrek areagotu egiten ditu diru-sarreren 
desberdintasunek eragindako ondorioak. Genero-desberdintasunek eragina dute, halaber, ingurumen-
emaitzetan, okertu egiten baitituzte. Bestalde, munduko gobernantza-egiturek askotan ahuldu egiten 
dituzte garapen-bidean dauden herrialdeen ahotsak eta kanpoan uzten dituzte baztertutako taldeak.

Dena den, badira berdintasun-ezerako eta iraunkortasun-ezerako alternatibak. Erregai fosilak 
kontsumituz lortutako hazkundea ez da bizimodu hobea lortzeko aurrebaldintza bat, giza garapenaren 
ikuspegitik. Ekitatea hobetzen duten inbertsioek —adibidez, energia berriztagarriak, ura eta saneamendu-
zerbitzuak eta ugal-osasunerako zerbitzuak eskuratzen laguntzen dutenak— iraunkortasunean nahiz giza 
garapenean aurrera egiten lagun dezakete. Kontu-emate handiagoa eta prozesu demokratikoak ere lagun-
garriak izan daitezke, gizarte zibil eta komunikabide aktiboak babesten baitituzte neurri batean. Ikuspegi 
arrakastatsuak honako hauetan oinarritzen dira: komunitate-kudeaketan, gizarte-egoera ahuleko taldeak 
bereziki kontuan hartzen dituzten instituzio inklusiboetan, eta gobernu-erakundeetako eta garapen-
kideetako aurrekontuak eta mekanismoak koordinatzen dituzten zeharkako ikuspegietan.

Milurtekoko Garapen Helburuetatik harago, munduak 2015en ondoren aurrera egiten jarraitzeko 
garapen-esparru bat behar du, ekitatea eta iraunkortasuna uztartuko dituena; Rio+20 aukera paregabea da 
aurrera nola egin adosteko. Txostenak erakusten du politiketan eta programetan ekitatea gehitzen duten 
eta jendea eremu legal eta politikoetan aldaketak egiteko ahalduntzen duten ikuspegiek ekarpen handiak 
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egin ditzaketela. Mundu osoan gero eta herrialde gehiagoren esperientziek erakutsi dute ikuspegi horiek 
sinergia positiboak sortzeko eta eragiteko indarra dutela.

Garapenerako behar den finantziazioak  —ingurumena eta gizartea babesteko behar dena barne —  
gaur egungo garapen-laguntza ofizialak baino askoz ere handiagoa izan beharko du. Gaur egun karbono 
gutxi aireratzen duten energia-baliabideetan egiten den gastua, adibidez, kalkulatutako behar baxuenaren 
%1,6 baino ez da; klima-aldaketara egokitzeko eta hura arintzeko egiten den gastua, berriz, kalkulatutako 
beharraren %11 da. Itxaropena alor horretako finantziazioa aldatzea da. Merkatuko mekanismoak eta 
funts pribatuak oinarrizkoak izango badira ere, inbertsio publikoaren babesa eta sustapena izan behar 
dute. Finantziazioan dagoen alde hori murrizteko, beharrezkoa da ideia berritzaileak izatea, eta Txostenak 
ematen ditu ideia horiek.

Ingurumenarekin lotutako mehatxuak ekitatiboki konpontzeko funts-iturri berriak lortzeaz harago, 
ekitatea eta protagonismoa sustatzen duten erreformak defendatzen ditu Txostenak. Finantziazio-fluxuak 
iraunkortasun-ezaren eta ekitate-ezaren erronka kritikora bideratu behar dira, eta ez gaur egungo desber-
dintasunak areagotzera.

Guztioi aukerak ematea da giza garapenaren helburu nagusia. Gaur egun munduan gizarte-egoera 
ahula dutenei eta etorkizunean izango dutenei laguntzeko ardura dugu guztiok, bai eta oraina etorki- 
zunaren etsai bilakatuko ez dela bermatzeko betebehar morala ere. Txosten honek horretarako bidea zein 
den ikusten lagunduko digu.

Helen Clark 
Administraria 

Nazio Batuetako Garapen Programa

Txosten honetako azterketek eta politika-aholkuek ez dute zertan islatu Nazio Batuetako Garapen Programaren ikuspuntua, 

ezta Zuzendaritza Batzordearena ere. Txostena NBGPren ardurapean dagoen argitalpen independentea da. Egin diren ikerketak 

eta Txostenaren idazketa goi-mailako aholkulariz osatutako talde baten eta Giza Garapenari buruzko Txostenerako taldearen 

lankidetzaren fruitu dira. Giza Garapenari buruzko Txostenaren Bulegoko zuzendari Jeni Klugman izan da honen guztiaren buru.
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ikuspegi orokorra

Aurtengo Txostenak aurrerapen iraunkor eta ekita- 
tiboa lantzen du. Ikuspegi bikoitz batek azaltzen du, 
batetik, ingurumena degradatzeak areagotu egiten 
dituela desberdintasunak, eragin kaltegarriak ditu-
elako dagoeneko gizarte-egoera ahula duten pertso-
nengan, eta bestetik, giza garapenean dauden desber-
dintasunek areagotu egiten dutela ingurumenaren 
degradazioa.

Giza garapena jendearen aukerak zabaltzean 
datza, eta guztionak diren natura-baliabideak 
hartzen ditu oinarritzat. Giza garapena sustatzeko, 
beharrezkoa da iraunkortasunaren alde egitea 
tokian bertan, herrialdean eta mundu osoan; pro-
zesu hori ekitatean eta ahalduntzean oinarrituta 
egin daiteke, eta hala egin beharko litzateke gainera.

Gure helburua da bermatzea, ingurumenaren 
iraunkortasun handiagoa lortzeko lan egitean, 
jende pobreak bizimodu hobea lortzeko duen nahia 
benetan kontuan hartuko dela. Horregatik, jendeari, 
komunitateei, herrialdeei eta nazioarteari iraunkor-
tasuna eta ekitatea elkar indartuz sustatzeko aukera 
ematen dieten bideak adieraziko ditugu.

Zergatik iraunkortasuna 
eta ekitatea?

Giza garapenaren ikuspegia oso garrantzitsua da 
gure munduaren zentzua ulertzeko eta gaur egungo 
eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Joan den 
urtean Giza Garapenari buruzko Txostenaren 20. 
urteurrena izan zen, eta giza garapen kontzeptua 
ospatu genuen, iraunkortasunak, ekitateak eta 
ahalduntzeak pertsonen aukerak zabaltzen dituz-
tela azpimarratuz. Era berean, gai horrekin lotu- 
tako erronkak ere azpimarratu genituen, giza  
garapenean funtsezkoak diren alderdi horiek beti ba- 
tera ez datozela erakusteko.

Iraunkortasuna eta ekitatea batera 
lantzeko arrazoiak
Aurten, ingurumen-iraunkortasunaren eta eki-
tatearen arteko elkarguneak aztertuko ditugu; 
oso kontuan hartzen dute biek banaketa-justizia. 
Iraunkortasuna garrantzitsutzat jotzen dugu, 

etorkizuneko belaunaldiek gaur egungoen aukera 
berberak eduki beharko lituzketelako gutxienez 
ere. Era berean, ekitatiboak ez diren prozesu guz-
tiak bidegabeak dira: pertsonek bizimodu hobea 
lortzeko dituzten aukerek ez lukete egon behar 
haien kontrolpean ez dauden faktoreen mende. 
Desberdintasunak bereziki bidegabeak dira, baldin 
eta zenbait talde sistematikoki kaltetzen badira se- 
xuagatik, arrazagatik edo jaioterriagatik.

Duela hamarkada bat baino gehiago, Sudhir 
Anand-ek eta Amartya Sen-ek adierazi zuten 
iraunkortasuna eta ekitatea batera landu behar 
zirela. “Printzipio unibertsalistaren urraketa 
izugarria izango litzateke”, azaldu zuten, “belau-
naldien arteko ekitatearekin itsutzea, belaunaldi 
barruko ekitatearen arazoari heldu gabe” (enfasia 
jatorrizkoan). Antzeko gaiak jorratu ziren Brundt-
land Batzordearen 1987ko Txostenean eta nazio-
arteko zenbait deklaraziotan ere, Stockholmeko 
1972kotik hasi eta Johannesburgeko 2002koa 
barne hartuta. Dena den, gaur egun iraunkortasu-
nari buruz egiten diren eztabaida askotan, ez dute 
ekitatea kontuan hartzen, eta loturarik ez duen gai 
bereizi bat balitz bezala hartzen dute. Ikuspegi hori 
osatugabea eta kaltegarria da.

Funtsezko definizio batzuk
Giza garapenak hau esan nahi du: pertsonek 
askatasun eta ahalmen handiagoak edukitzea bali-
oesten dituzten bizimoduak izateko, haiek bali-
oesteko arrazoiak baitituzte. Aukerak zabaltzea da. 
Askatasunak eta ahalmenak oinarrizko beharrak 
baino nozio zabalagoak dira. Alde asko behar dira 
“bizimodu ona” izateko, eta alde horiek berez izan 
daitezke baliotsuak, edo bitarteko gisa balio deza-
kete –bioaniztasuna balioets dezakegu, adibidez, 
edo edertasun naturala, gure bizi-mailari ekarpenen 
bat egiten dioten edo ez kontuan hartu gabe—.

Giza garapenak arreta handia jarri behar du 
gizarte-egoera ahula duten pertsonengan. Horrek 
barnean hartzen ditu etorkizuneko belaunaldiak 
ere, gaur egun egiten ditugun jardueren ondorio 
larriei aurre egin beharko baitiete. Ez gara batez 
beste edo ziur asko gertatuko denaz bakarrik ardu-
ratzen, horren probableak izan ez arren posible 
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Giza garapen iraunkorra 

honako hau da: gaur 

egungo jendearen 

funtsezko askatasunak 

zabaltzea, eta, aldi 

berean, ahaleginak 

egitea etorkizuneko 

belaunaldien 

askatasunak arriskuan 

ez jartzeko

diren egoeretan zer gertatzen den ere hartzen dugu 
kontuan, batez ere gertaerak katastrofikoak badira 
jende pobrearentzat eta gizarte-egoera ahula 
dutenentzat.

Ingurumen-iraunkortasunaren esanahiari 
buruzko eztabaidetan asko lantzen da ea gizakiak 
egindako kapitalak natura-baliabideak ordezka 
ditzakeen: hau da, ea gizakien argitasunak natura-
baliabideen murrizketa arinduko duen, iraganean 
bezala. Ez dakigu hori etorkizunean posible izango 
den edo ez, eta, hondamendi-egoera batera iristeko 
arriskua ikusita, badirudi oinarrizko aktibo natu-
ralak eta haiekin lotutako zerbitzu ekologikoen 
mugimendua babestea dela zentzuzkoena. Gai- 
nera, ikuspegi hori bat dator giza eskubideetan 
oinarritutako garapen-ikuspegiekin. Giza ga-
rapen iraunkorra honako hau da: gaur egungo  
jendearen funtsezko askatasunak zabaltzea, eta, aldi 
berean, ahaleginak egitea etorkizuneko belaunal- 
dien askatasunak arriskuan ez jartzeko. Ideia ho-
rren funtsezko alderdi bat eztabaida publiko  
arrazoitua da, eta funtsezkoa da, halaber, gizartea zer 
arrisku hartzeko prest dagoen zehazteko (1. irudia).

Ingurumen-iraunkortasuna eta ekitatea 
lortzeko asmoak ez du eskatzen biek elkar indartzea 
beti. Kasu askotan, baten alde egitea kaltega- 
rria izango da besterako. Adibidez, ingurumena 
hobetzeko neurriek ondorio kaltegarriak izan di-
tzakete ekitatean, baldin eta hazkunde ekonomikoa 
murrizten badute garapen-bidean dauden herrial-
deetan. Txosten honetan, politikek zer eragin ba-
teratu mota eduki ditzaketen azaltzen da, baina 

argi uzten da ondorio horiek ez direla beti eta 
egoera guztietan gertatzen, eta testuinguruak ga- 
rrantzi handia duela.

Esparruak bultzatzen gaitu arreta handiagoa 
jartzera sinergia positiboetan eta batak zein besteak 
jasotzen dituzten abantailetan eta desabantailetan. 
Ikertzen ari gara nola jar ditzaketen gizarteek alde 
guztietarako onuragarriak diren irtenbideak; hau 
da, iraunkortasuna, ekitatea eta giza garapena sus-
tatzen dutenak.

Ereduak eta joerak, 
aurrerapena eta aukerak

Gero eta datu gehiagok adierazten dute inguru-
mena degradatzen ari dela mundu osoan, eta ego-
erak okerrera egin dezakeela. Ez dagoenez argi 
zenbaterainokoak izan daitezkeen etorkizuneko 
aldaketak, zenbait iragarpen aztertuko ditugu, eta 
giza garapenean izan ditzaketen ondorioak ikusi.

Hasteko, Giza Garapenari buruzko Txostena 
2010 laneko gai nagusi bat landuko dugu: azken 
hamarkadetan giza garapenak izan duen aurre-
rapen izugarria. Horrekin lotuta, hiru ohar hauek 
hartu behar dira kontuan:
• Diru-sarrerak areagotzea zenbait funtsezko 

ingurumen-adierazlek okerrera egitearekin 
lotu izan da, hala nola karbono dioxidoaren 
emisioek, lurzoruaren eta uraren kalitateak eta 
baso-estaldurak okerrera egitearekin.

• Diru-sarreren banaketak okerrera egin du he- 
rrialde barruan munduko toki gehienetan, 
osasunaren eta hezkuntzaren alorrean aldeak 
murriztu badira ere.

• Ahalduntzeak Giza Garapenaren Indizea (GGI) 
handitzea eragiten du normalean, baina desber-
dintasun handiak egon daitezke lotura horretan.
Txosten honetarako egindako simulazioek 

iradokitzen dutenez, 2050. urterako GGI errefe- 
rentziazko maila baino %8 baxuagoa izan daiteke 
(eta %12 baxuagoa Hego Asian eta Saharaz 
hegoaldeko Afrikan), “ingurumen-erronkako” 
egoera batean; alegia, Lurra berotzearen eraginez 
ondorio kaltegarriak gertatuta bai nekazaritzako 
ekoizpenetan, bai ur garbia eta saneamendu egokia 
lortzeko aukeretan, bai kutsaduran. Are okerragoa 
den “ingurumen-hondamendiko” egoera batean, 
berriz, deforestazio eta lur-degradazio izugarriak, 
bioaniztasunean murrizketa handiak eta mutu- 
rreko gertaera klimatiko asko egongo lirateke; egoera 
horretan, munduko GGI %15 inguru murriztuko li- 
tzateke erreferentziazko mailarekin alderatuta.

1. IRUDIA

politiken sinergiak eta ekitatearen eta iraunkortasunaren 
elkarreraginak azaltzen dituen ilustrazioa

Esparru honek bultzatzen gaitu arreta handiagoa jartzera bi helburuen arteko sinergia 
positiboetan eta batak zein besteak jasotzen dituzten abantailetan eta desabantailetan.
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2. irudiak adierazten du zer-nolako galerak 
eta arriskuak izango dituzten gure bilobek, 
gaur egungo joerak gelditzeko edo alderan-
tzikatzeko ezer egiten ez baldin badugu.  
Ingurumen-hondamendiaren egoerak adieraz-
ten du garapen-bidean dauden herrialdeetan 
inflexio-puntu bat egongo dela 2050. urtea baino 
lehen, GGIko lorpenetan herrialde aberatsekin 
parekatzen joateko joera alderantzikatzen hastean.

Proiekzio hauek adierazten dutenez, kasu 
askotan, gizarte-egoera ahuleko pertsonek jasaten 
dituzte ingurumena degradatzearen ondorioak, eta 
hala izango da etorkizunean ere, arazoaren zati txiki 
baten erantzule baino ez diren arren. Adibidez, 
GGI apala duten herrialdeak dira Lurreko klima-
aldaketan eragin txikiena izan dutenak, baina haiek 
izan dituzte prezipitazio-galerarik handienak eta 
hazkunde handienak prezipitazioen aldakortasu-
nean (3. irudia), eta horrek eragina du nekazari- 
tzako ekoizpenean eta biztanleen bizibideetan.

GGI oso handia duten herrialdeetako per 
capi ta emisioak askoz handiagoak dira, GGI apala, 
ertaina eta handia duten herrialdeetakoa batuta 
baino, energia asko erabiltzen duten jarduera gehiago 
egiten direlako haietan, hala nola autoak gidatzea,  
etxeak eta lantegiak hoztea eta berotzea, eta janari 
tratatua eta ontziratua kontsumitzea. GGI oso 
handiko herrialde bateko biztanle arruntak ai- 
reratzen duen karbono dioxidoa GGI apala, ertaina 
edo handia duen herrialde bateko biztanle arruntak 
aireratzen duena baino lau aldiz handiagoa baino 
gehiago da, eta metanoaren eta oxido nitrosoaren 
emisioak bikoitza dira gutxi gorabehera; karbono 
dioxidoaren emisioak, berriz, GGI apaleko he- 
rrialde bateko pertsona arruntarenak baino 30 bat 
aldiz handiagoak dira. Erresuma Batuko herritar 
arruntak bi hilabetetan aireratzen duen berotegi-
efektuko gasen kantitatea eta GGI apaleko herrialde 
bateko pertsona batek urte osoan sortzen duena ber-
dinak dira. Qatartar arruntak, berriz, per capita emi-
siorik handienak dituen herrialdean bizi izanik, 10 
egunetan aireratzen du kantitate hori; dena den, balio 
horrek, kontsumoaz gain, bertan ekoitzi baina beste 
toki batzuetan kontsumitzen dena ere adierazten du.

1970. urtetik emisioek izan duten haz-
kundearen hiru laurden GGI apala, ertaina 
eta handia duten herrialdeetatik badatoz ere,  
berotegi-efektuko gasen maila orokorrek askoz 
handiagoak izaten jarraitzen dute GGI oso handia 
duten herrialdeetan. Eta hori, kontuan hartu gabe 
karbono askoko ekoizpenak herrialde pobreagoe-
tara eraman direla, eta han ekoitzitako gehiena  
herrialde aberatsetara esportatzen dela gero.

GGI handitzea ingurumenaren degradazi-
oarekin lotu izan da mundu osoan, nahiz eta 
kaltea hazkunde ekonomikoaren ondorio den 
nagusiki. Alderatu 4. irudiko lehenengo eta hiru-
garren panelak. Lehenengoak erakusten du diru-
sarrera handienak dituzten herrialdeek karbono 
dioxidoaren per capita emisio handiagoak izaten  
dituztela normalean. Baina hirugarren panelak ez 
du loturarik erakusten emisioen eta GGIko osasun- 
eta hezkuntza-osagaien artean. Ondorio intui- 
tibo bat atera daiteke hortik: atmosferara  
karbono dioxidoa aireratzen duten jarduerak ondasu-
nak ekoiztearekin lotutakoak dira, ez osasun- eta  
hezkuntza-zerbitzuak ematearekin lotutakoak. 
Era berean, emaitza horiek erakusten dute kar-
bono dioxidoaren per capita emisioen eta GGIren 
osagaien arteko lotura ez dela lineala: lotura gutxi 
dago edo ez dago batere loturarik GGI baxuarekin, 
baina, GGI handitzen den heinean, “puntu kri-
tiko” batera iristen da, eta puntu horretatik aurrera 
korrelazio positibo handi bat agertzen da karbono 
dioxidoaren emisioen eta diru-sarreren artean.

2. IRUDIA

Zenbait egoeratan ingurumen-arriskuek 2050. urtera bitartean 
giza garapenean izango dituzten eraginak
GGI
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Oharra: irakurri testua egoeren azalpenak ikusteko.

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostenerako Bulegoaren kalkuluak, bere datu-basean oinarrituta, eta B. Hughes, M. Irfan, J. 

Moyer, D. Rothman eta J. Solórzano, 2011, “Forecasting the Impacts of Environmental Constraints on Human Development”, Human 

Development Research Paper, UNDP, New York, International Futuresen iragarpenetan oinarritua, 6.42 bertsioa.
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GGI azkarren handitu duten herrialdeak izan 
dira karbono dioxidoaren per capita emisioak azka-
rren areagotu dituztenak ere. Denboran zehar ger-
tatzen diren aldaketa horiek adierazten dute, une 
jakin bateko loturek baino gehiago, gaur egungo 
garapenaren ondorioz etorkizunean zer espero 
dezakegun. Hemen ere, diru-sarreretako aldaketen 
mende dago joera.

Baina lotura horiek ez dute balio ingurumen- 
adierazle guztietarako. Gure azterketak, esaterako,  
korrelazio positibo ahul bat baino ez du aurkitu 
GGIren eta deforestazioaren artean. Zergatik dira 
desberdinak karbono dioxidoaren emisioak eta beste 

ingurumen-mehatxu batzuk? Guk proposatzen 
dugu na da ingurumenaren eta bizi-kalitatearen arteko 
lotura zuzenekoa denean —kutsaduraren kasuan, 
adibidez—, ingurumen-lorpenak handiagoak izaten 
direla askotan herrialde garatuetan; loturak horren 
argiak ez direnean, ordea, jarduera askoz txikiagoa iza-
ten da. Ingurumen-arriskuen eta GGIren arteko loturei 
begiratzean, hiru aurkikuntza nagusi ikus ditzakegu:
• Etxeko ingurumen-gabeziak —barruko airea 

kutsatuta edukitzea, ur garbia eta sanea-
mendu egokia lortzeko aukerarik ez izatea—  
larriagoak dira GGI apala denean, eta gutxitu 
egiten dira GGI handitzen den heinean.

• Badirudi komunitatean ondorioak dituzten 
ingurumen-arriskuak —adibidez, hiriko airea 
kutsatuta edukitzea— hasieran areagotu eta 
gero murriztu egiten direla garapenarekin; ba- 
tzuek diote U alderantzikatuaren formako 
kurba batek azaltzen duela lotura hori.

• Mundu osoan eragina duten ingurumen-
arriskuak —adibidez, berotegi-efektuko gasen 
emisioak— normalean areagotu egiten dira 
GGIrekin batera.
Dena den, GGI bera ez da trantsizio ho- 

rien benetako eragilea. Diru-sarrerek eta hazkunde 
ekonomikoak lagun dezakete emisioen joerak azal-
tzen, baina horiek ere ez dira erabakigarriak. Gainera, 
indar zabalagoen interakzio konplexuek aldatu egiten 
dituzte arriskuaren ereduak. Adibidez, nazioarteko 
merkataritzak aukera ematen die herrialdeei inguru-
mena degradatzen duten ondasunen ekoizpenak kan-
pora ateratzeko; natura-baliabideen eskala handiko 
erabilera komertzialak dakartzan ondorioak eta bizi-
tzeko egiten den ustiapenak dakartzanak ez dira ber-
dinak; eta hirietako eta landako ingurumen-profilak 
desberdinak dira. Azkenik, ikusiko dugunez, politikek 
eta testuinguru politikoak garrantzi handia dute.

Esan dezakegu, beraz, ereduak ez direla saiheste- 
zinak. Hainbat herrialdek aurrerapen esanguratsua 
lortu dute bai GGIn bai ekitatean eta ingurumenaren 
iraunkortasunean. Sinergia positiboak lantzeari buruz 
egin dugun proposamenaren haritik, estrategia multi-
dimentsional bat proposatzen dugu, identifikatzeko 
zer herrialdek lortu dituzten eskualdeko parekoek 
baino emaitza hobeak ekitatea sustatzen, GGI han- 
ditzen, etxe barruko airearen kutsadura murrizten eta 
ur garbia eskuratzeko aukerak areagotzen, eskualdean 
eta mundu osoan ingurumenaren iraunkortasuna 
bultzatzen nagusi izanik aldi berean (1. taula). Inguru-
menaren iraunkortasuna berotegi-efektuko gasen emi-
sioen, uraren erabileraren eta deforestazioaren arabera 
neurtzen da. Emaitzak argigarriak dira adierazgarriak 
baino gehiago, datuen arteko desberdintasunen eta 

3. IRUDIA

tenperaturen igoera eta prezipitazioen murrizketa
Mailak eta klima-aldakortasuneko aldaketak, GGI taldeen arabera
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Oharra: aldakortasun-aldaketa honako hau da; aldakuntza-koefizienteek 1951–1980 eta 2000ko urteen artean izandako aldea, 

1951–1980ko batez besteko biztanleriaren arabera neurtuta.

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostenerako Bulegoaren kalkuluak, Delawareko Unibertsitateko datuetan oinarrituta.
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alderaketak egiteko beste zailtasun batzuen ondorioz. 
Herrialde bakar batek, Costa Ricak, gainditzen ditu 
bere eskualdeko batez bestekoak irizpide guztietan; 
ondoen diharduten beste hiru herrialdeek desberdin-
tasunak dituzte dimentsioen artean. Suediak, berriz, 
eskualdeko eta mundu osoko batez bestekoen aldean 
basoberritze-indize altua duela azpimarratu behar da.

Gure zerrendak erakusten duenez, eskualdeak,  
garapen-egoerak eta egitura-ezaugarriak desberdi-
nak izan arren, herrialdeek egin ditzakete inguru-
men-iraunkortasuna, ekitatea eta GGIn jasotako 
giza garapenaren fun tsezko alderdiak lortzeko poli-
tikak. Arrakasta izan duten politika- eta programa-
motak aztertzen ditugu, bai eta tokiko egoeraren eta 
testuinguruaren garrantzia azpimarratzen ere.

Nolanahi ere, azken hamarkadetan ingurumen-
joerek okerrera egin dute oro har hainbat alderditan, 
eta horrek kalteak ekarri ditu giza garapenerako, batez 

ere bizibidea ateratzeko zuzenean natura-baliabideen 
mende dauden milioika pertsonentzat.
• Mundu osoan, lurraren ia %40 degradatu 

da, lurzoruaren higaduraren, emankortasun  
baxuaren eta bazkatarako gehiegi erabiltzearen 
ondorioz. Lurraren produktibitatea murrizten 
ari da; kalkuluen arabera, ekoizpenaren %50 
galtzera iristen da egoerarik okerrenetan.

• Erabiltzen den uraren %70etik %85era bitartean 
nekazaritzarako da, eta, kalkuluen arabera, mundu 
osoko labore-ekoizpenaren %20k ura ez du modu 
iraunkorrean erabiltzen; horrek arriskuan jartzen 
du nekazaritzaren etorkizuneko hazkundea.

• Deforestazioa erronka nagusietako bat da. 
1990etik 2010era bitartean, Latinoamerikak 
eta Karibek eta Saharaz hegoaldeko Afrikak 
izan dituzte baso-galerarik handienak; Estatu 
Arabiarrak dira baso-galerarik handienak izan 

4. IRUDIA

karbono dioxidoaren per capita emisioek lotura positiboa eta sendoa dute diru-sarrerekin, ahula ggirekin eta 
ez dute loturarik osasunarekin eta hezkuntzarekin
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Oharra: datuak 2007. urteari buruzkoak dira.

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostenerako Bulegoaren kalkuluak, beren datu-basean oinarrituta.

1. TAULA

ingurumenean, ekitatean eta giza garapenean ondo diharduten herrialdeak, eskura dugun azken urteko 
datuen arabera

Herrialdea

Mundu osoko mehatxuak Tokiko eraginak Ekitatea eta giza garapena

Berotegi-efektuko 
gasen emisioak Deforestazioa Uraren erabilera

Uraren 
eskuragarritasuna Airearen kutsadura

GGI 
(eskualdeko batez 

bestekoa, %)

Galera, guztira 
(eskualdeko batez 

bestekoa, %)

Costa Rica ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 104 77

Alemania ✔ ✔ ✔ ✔ 103 91

Filipinak ✔ ✔ ✔ ✔ 103 89

Suedia ✔ ✔ ✔ ✔ 102 70

Oharra: herrialde hauek guztiek Txosten osoan (2. kapitulua, 80. oharra) definitutako mehatxu globalen atalase absolutuen irizpideak gainditzen dituzte, beren eskualdekideek batez beste dituztenak baino emaitza 

hobeak dituzte giza garapenean eta ekitatean, eta tokiko eraginetan ere eskualdeko batez bestekoak baino emaitza hobeak lortzen dituzte.
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dituzten hurrengoak (5. irudia). Beste eskual-
deetan, baso-estaldura gutxi hazi da.

• Desertifikazioaren ondorioz, munduko biz-
tanleriaren herenarentzat arriskuan dago 
bizilekutzat duen lurra. Toki batzuk bereziki 
kalteberak dira, batez ere Saharaz hegoaldeko 
Afrika; izan ere, lur lehor ugari dago han, eta 
moldatzeko gaitasuna txikia da.
Aurreikuspenen arabera, ingurumena kaltetzen 

duten faktoreek %30etik %50era bitartean igoaraziko 
dituzte janariaren munduko prezioak —termino erre-
aletan— datozen hamarkadetan, eta areagotu egingo 
dute prezioen hegazkortasuna; horrek ondorio larriak 
izango ditu familia pobreentzat. Nekazaritzan, arran- 
tzan, basogintzan, ehizan eta uzta-bilketan dihar-
duten 1.300 milioi pertsonek izango dituzte arrisku 
handienak. Ziur asko, ingurumena degradatzearen 
eta klima-aldaketaren zamak desorekak eragingo ditu 
zenbait talderen artean, zenbait arrazoigatik: 
• Landako jende pobre asko natura-baliabideen 

mende dago nagusiki. Baina baliteke normalean 
halako jardueretan aritzen ez diren pertsonak ere 
jarduera horietan hastea une zailei aurre egiteko.

• Ingurumenaren degradazioak pertsonengan 
izango duen eragina zenbait faktoreren baitan 
dago: ea pertsona horiek natura-baliabideen 
ekoizle garbiak edo kontsumitzaile garbiak 

diren, ea bizitzeko edo merkaturatzeko ekoiz-
ten duten, eta ea erraz alda daitezkeen jarduera 
batetik bestera eta beren ogibideak beste lan-
bide batzuekin dibertsifika ditzaketen.

• Gaur egun, 350 milioi pertsona inguru, hai-
etako asko pobreak, basoetan edo baso ingu-
ruan bizi dira, eta haien beharra dute bizitzeko 
eta bizibidea ateratzeko. Deforestazioek nahiz  
natura-baliabideak eskuratzeko murrizketek 
pobreak kalte ditzakete. Zenbait herrialdetako 
datuek adierazten dute normalean emakumeak 
gizonak baino gehiago egoten direla basoen 
mende, lanbide-aukera gutxiago izaten dituz-
telako, alde batetik bestera mugitzeko aukera 
gutxiago dituztelako, eta egurra biltzearen 
ardura nagusiki haiena izaten delako.

• 45 milioi pertsona inguruk —horietatik  
gutxienez sei milioi emakumeak dira— arran- 
tzatu egiten dute bizibidea ateratzeko, eta haien 
ogibideak arriskuan daude gehiegizko arrantza-
gatik eta klima-aldaketagatik. Bi aldetatik dira 
kalteberak: izan ere, arrisku handienean dauden 
herrialdeak dira arrantzarekiko mendekotasun 
handiena dutenak dietako proteinetarako, bizibi-
dea ateratzeko eta esportazioetarako. Aurreikus-
penen arabera, klima-aldaketak beherakada 
handiak ekarriko ditu Pazifikoko uharteetako 
arrain-erreserbetan; iparraldeko latitude batzu-
etan, berriz, erreserba horiek gora egingo dute, 
adibidez Alaskaren, Groenlandiaren, Norvegia-
ren eta Errusiar Federazioaren inguruan.
Herrialde pobreetan emakumeak gizonak baino 

askoz gehiago aritzen direnez iraupeneko nekazari-
tzan eta ur-bilketan, ingurumena degradatzearen 
ondorio kaltegarriek gehiago eragingo diete. Indi-
gena asko ere natura-baliabideen oso mende daude, 
eta klima-aldaketaren ondorioek bereziki kalte di- 
tzaketen ekosistemetan bizi dira, hala nola garapen-
bidean dauden uharte-estatu txikietan, eskualde 
artikoetan eta altitude handietan. Datuek erakusten 
dute jarduera tradizionalek natura-baliabideak babes 
ditzaketela, baina jakintza horiek ez dira kontuan 
hartzen edo gutxietsi egiten dira askotan.

Klima-aldaketak nekazarien bizibidean izango 
dituen eraginak uztaren, eskualdearen eta sasoi-
aren baitan daude, eta, beraz, oso garrantzitsua da 
tokiko azterketa sakonak egitea. Era berean, eragi-
nak desberdinak izango dira etxeko ekoizpen- eta 
kontsumo-ereduen arabera, baliabideak esku-
ratzeko aukeren arabera, pobrezia-mailen arabera 
eta egoera berriei aurre egiteko gaitasunaren ara- 
bera. Dena den, dena batera kontuan hartuz gero,  
klima-aldaketak uzta ureztatuetan eta prezipitazioen 

5. IRUDIA

Eskualde batzuk deforestatzen, beste batzuk basoberritzen eta 
basoak sartzen
Baso-eremuan izandako aldaketen proportzioak eta tasak eskualdeka, 1990–2010 (kilometro 
koadroak, milioitan)

Baso-eremua, 2010 Baso-eremuan izandako aldaketa, 1990–2010

0,06

0,02

–0,07

–0,70

–0,93

0,11

–0,71

0,03

–0,81

0,10

Estatu arabiarrak

Hego Asia

Saharaz hegoaldeko Afrika

Latinoamerika
 eta Karibe

GGI handia 16,80

GGI oso handia 10,10

GGI ertaina 6,72

GGI apala 6,58

Europa eta 
Erdialdeko Asia

Ekialdeko Asia 
eta Pazifikoa

0,88

0,93

5,85

9,47

9,00

4,70

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostenerako Bulegoaren kalkuluak, honako datu hauetan oinarrituta: Munduko Bankuaren 

Munduko Garapenaren Adierazleak (World Development Indicators), 2011, Washington, DC: Munduko Bankua.
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mende dauden uztetan 2050. urterako izango dituen 
eragin biofisiko garbiak negatiboak izango dira ziur 
asko, eta are okerragoak GGI apaleko herrialdeetan. 

loturak ulertzea

Munduan ingurumenaren eta ekitatearen 
artean dauden elkargune garrantzitsuetan oinarri-
tuta, komunitateetan eta etxeetan dituzten loturak 
aztertuko ditugu. Horrez gain, eredua hautsi duten 
herrialdeak eta taldeak azpimarratuko ditugu, eta 
genero-roletan eta ahalduntzean egondako aldake-
tak nabarmenduko.

Gai nagusi bat da gizarte-egoera ahulena 
duten pertsonek gabeziaren zama bikoitza dutela: 
alde batetik, kalteberagoak dira ingurumena de- 
gradatzearen ondorio orokorrekiko, eta, bestetik, 
ingurune hurbilean dituzten mehatxuei aurre egin 
behar diete, hala nola barneko airearen kutsadurari, 
ur zikinari eta saneamendu faltari. Gure Pobrezia 
Multidimentsionalaren Indizeak (PMI), Giza Ga-
rapenari buruzko Txostena 2010 lanean aurkeztu 
zenak eta aurten 109 herrialdetarako kalkulatu 
denak, zehatzago aztertzen ditu gabezia horiek, 
ikusteko non diren larrienak.

PMIk osasuneko, hezkuntzako eta bizi-
mailako gabezia larriak neurtzen ditu, gabe- 
ziak bizi dituzten pertsonen kopuruari eta haien 
gabezia-mailari begiratuz (6. irudia). Aurten  
aztertuko dugu zer presentzia duten ingurumen-
gabeziek pobre multidimentsionalen artean, eta nola 
gainjartzen diren: berrikuntza bat da hori PMIn.

Pobrezian oinarritutako ikuspegiak aukera 
ematen digu aztertzeko zer ingurumen-gabezia 
dauden erregai modernoa, ur garbia eta oinarrizko 
saneamendua lortzeko. Erabateko gabezia horiek, 
berez garrantzitsuak izateaz gain, giza eskubideen 
urraketa handiak dira. Gabezia horiek desagerra-
raziz gero, ahalmenak areagotu litezke, eta jendearen 
aukerak zabaldu eta giza garapenean aurrera egin.

Garapen-bidean dauden herrialdeetan, gu- 
txienez hamar pertsonatik seik ingurumen-gabezia 
horietako bat bizi dute, eta hamarretik lauk bi edo 
gehiago bizi dituzte. Gabezia horiek bereziki la- 
rriak dira pobre multidimentsionalen artean, eta 
hamarretik bederatzik baino gehiagok gutxienez 
horietakoren bat bizi dute. Gehienek gabezia 
bat baino gehiago dute: pobre multidimentsio- 
nalen artean, hamarretik zortzik bi gabezia edo 
gehiago dituzte, eta ia hirutik batek (%29) hiru 
gabeziak ditu. Ingurumen-gabezia horiek izugarri 
areagotzen dute pobrezia multidimentsionala, eta 

PMIren %20 dira, indizean duten %17ko pisua 
baino gehiago. Garapen-bidean dauden herrialde 
gehienetan, gabezia nagusiak janaria prestatzeko 
erregaia eskuratzearekin lotuta daude, baina, era 
berean, ur faltak berebiziko garrantzia du hainbat 
estatu arabiarretan.

Ingurumen-gabeziak hobeto ulertze aldera, 
pobrezia-maila jakin batzuetako ereduak aztertu 
genituen. Herrialdeak ordenatzeko, ingurumen-
gabezia bat bizi duten pobre multidimentsio-
nalen proportzioak eta hiru ingurumen-gabeziak 
bizi dituztenenak erabili genituen. Azterketak 
erakusten du ingurumen-gabeziak dituzten biztan-
leen proportzioak areagotu egiten direla PMIrekin, 
baina desberdintasun handiak daudela joera ho- 
rretan. 2. taulan ageri da zer 10 herrialdek dituzten 
ingurumen-gabezia gutxien pobre multidimen- 
tsionalen artean, PMI hartuta oinarritzat (ezke- 
rreko zutabea). Gutxienez gabezia bat duten pobreen 
proportziorik baxuena dutenen artean, Estatu Ara-
biarretakoak eta Latinoamerikakoak eta Karibekoak 
daude nagusiki (lehenengo hamarretatik zazpi).

6. IRUDIA

pobrezia Multidimentsionalaren 
indizea: gizarte-egoera ahulenean 
daudenak aztergai

Pobrezia 
multidimentsionala

Osasuna Hezkuntza

Bizi-maila

PMI

2. TAULA

pobre multidimentsionalen artean ingurumen-gabezien proportziorik 
baxuena duten hamar herrialdeak, 2000–2010 alditik eskuragarri 
dagoen azken urteko datuen arabera

Gutxienez ere gabezia bat duten pobre 
multidimentsionalen proportziorik baxuena

Hiru gabeziak dituzten pobre 
multidimentsionalen proportziorik baxuena

Brasil Bangladesh

Guyana Pakistan

Djibuti Gambia

Yemen Nepal

Irak India

Maroko Bhutan

Pakistan Djibuti

Senegal Brasil

Kolonbia Maroko

Angola Guyana

Oharra: letra lodiz dauden herrialdeak bi zerrendetan daude.

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostenerako Bulegoaren taldeko balioespenak, PMIren datu bereizietan oinarrituta.
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Ingurumenaren 

degradazioak hainbat 

modutan kaltetzen ditu 

jendearen ahalmenak, 

diru-sarrerez eta 

bizibideez harago, 

osasunean, hezkuntzan 

eta ongizatearen beste 

dimentsio batzuetan 

ere eragiten baitu

Hiru ingurumen-gabeziak dituzten pobre mul-
tidimentsional gutxien duten herrialdeen artean, 
ondoen dihardutenak Hego Asian daude gehienbat; 
lehenengo hamarretatik bost, hain zuzen (ikusi 2. 
taula, eskuineko zutabea). Hego Asiako hainbat he- 
rrialdek murriztu egin dituzte ingurumen-gabezia 
batzuk, batez ere edateko ura eskuratzearekin 
lotutakoak, beste gabezia batzuek larriak izaten ja- 
rraitu badute ere. Bestalde, bost herrialde lehenengo 
hamarren bi zerrendetan ageri dira; herrialde hori-
etan, ingurumen-pobrezia baxu samarra izateaz 
gain, intentsitate txikiagokoa ere bada. 

Adierazle horiek ez dute zertan ingurumen-
arrisku eta degradazio orokorrak identifikatu; 
adibidez, uholdeak izateko aukerekin lotuta-
koak. Era berean, pobreek, ingurumen-arrisku 
zuzenak bizitzeko aukera gehiago edukitzeaz gain,  
ingurumen-degradazio orokorra bizitzeko aukera 
gehiago ere badituzte.

Fenomeno hau sakonago aztertzeko, PMIren eta 
klima-aldaketak eragindako presioen arteko lotura 
aztertu dugu. 15 herrialderen barruan zehaztutako 
130 eskualde administratibotan, prezipitazioetan eta 
tenperaturan egondako aldaketekin alderatu ditugu 
eremu batzuetako PMI zehatzak. Oro har, badirudi 
herrialde horietako eskualde eta toki pobreenetan 
tenperaturek gora egin dutela, baina ez hezetasun-
mailak eta lehorteek. Aldaketa hori koherentea da 

klima-aldaketak diru-sarreren pobrezian izandako 
ondorioak azaltzen dituzten datuekin. 

Giza garapenaren alderdi 
jakin batzuek dituzten 
ingurumen-mehatxuak
Ingurumenaren degradazioak hainbat modutan 
kaltetzen ditu jendearen ahalmenak, diru-sarrerez eta 
bizibideez harago, osasunean, hezkuntzan eta ongiza-
tearen beste dimentsio batzuetan ere eragiten baitu.

Degradazioa ingurumenean eta 
osasunean: gainjarriz doazen gabeziak
Etxe barruko eta atmosferako airearen kutsadurak, 
ur zikinak eta saneamendu faltak eragindako gai- 
xotasunen zama handiagoa da herrialde pobreetako 
biztanleen artean, batez ere gizarte-egoera ahula 
dutenen artean. Etxe barruko airearen kutsadurak 
11 aldiz jende gehiago hiltzen du GGI apala duten 
herrialdeetan beste herrialdeetan baino. GGI apal, 
ertain eta handia duten herrialdeetako gizarte- 
egoera ahuleko taldeei gehiago eragiten die  
atmosferako airearen kutsadurak, gehiago egoten dire-
lako kutsadura horren eraginpean eta kalteberagoak 
direlako. GGI apaleko herrialdeetan, hamarretik sei 
pertsonak baino gehiagok ez du edateko ura zuzenean 
eskuragarri, eta hamarretik lau inguruk ez du komu-
nik; horrek gaixotasunak eta malnutrizioa areagotzen 
ditu. Klima-aldaketarekin, desberdintasun horiek 
okerrera egiteko arriskua dago, gaixotasun tropikalak 
zabal baitaitezke, hala nola malaria eta dengea, eta la- 
borantzaren produktibitateak behera egin baitezake.

Osasunaren Mundu Erakundeko Gai- 
xotasunen Zama Mundialaren datu-baseak  
zenbait datu harrigarri erakusten ditu ingurumen- 
faktoreen eraginari buruz; adibidez, ur zikina 
erabiltzea eta saneamendu eta higiene egokirik 
ez edukitzea daudela mundu osoan gaixotasunak 
eragiten dituzten hamar arrazoi nagusien artean. 
Urtero, ingurumenarekin zerikusia duten gai- 
xotasunek, arnasketako infekzio larriek eta behera-
koak barne, bost urtetik beherako hiru milioi haur 
hiltzen dituzte gutxienez ere; hau da, Austria, 
Belgika, Holanda, Portugal eta Suitzan bizi diren 
bost urtetik beherako haur guztiak batuta baino 
gehiago.

Ingurumenaren degradazioak eta klima-
aldaketak ingurune fisiko eta sozialei, jakintzari, 
ondasunei eta portaerei eragiten diete. Gizarte-
egoera ahula izatearen alderdiak batera gertatzen 
dira askotan, eta ondorio kaltegarriak areagotzen 
dituzte; adibidez, osasunerako arriskuak larriagoak 
dira ur garbia eta saneamendu egokia falta direnean, 

7. IRUDIA

ingurumen-arriskuei egotz dakizkiekeen heriotzak pMi maila 
altuarekin lotuta daude

PMI

Ingurumenarekin lotutako arrazoiei egotz dakizkiekeen heriotzak (milioi bat pertsonako)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

ANGOLA

SIERRA LEONA

NIGER

RUANDA

SOMALIA

MALI

TAJIKISTAN
TXINA

GHANA

MOZAMBIKE

ETIOPIA

LIBERIA

KAMERUN

TXAD

KOMOREAK

•

•

• •

•

•

•
•

•

• •

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•••

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

• •
••

•

•

•
•

•

••

•

•
•

•

•

••

•

•

•

•

•
•

•
•

•

Oharra: GGI oso handia duten herrialdeak kanpoan daude. Inkesta-urteak ez dira berdinak herrialde guztietan; ikusi Txosten osoko 5. 

estatistika-taula zehaztasunetarako.

Iturria: A. Prüss-Üstün, R. Bos, F. Gore eta J. Bartram, 2008, Safer Water, Better Health: Costs, Benefits and Sustainability of 

Interventions to Protect and Promote Health, Geneva: Osasunaren Mundu Erakundea.
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Muturreko gertaera 

klimatiko bat bizi 

izan duten pertsonen 

kopurua %10 hazten 

bada, herrialde baten 

GGI ia %2 murrizten 

da; diru-sarreretan 

eta GGI ertaina duten 

herrialdeetan izaten 

dira eraginik handienak

eta bi gabezia horiek batera gertatzen dira maiz. 
Ingurumenarekin zerikusia duten hondamendien-
gatiko heriotzen tasarik handienak dituzten hamar 
herrialdeetatik sei PMI handiena duten hamar he- 
rrialdeen artean daude, hala nola Niger, Mali eta 
Angola (7. irudia).

Hezkuntzan aurrera egiteko oztopoak 
gizarte-egoera ahula duten haurren 
artean, batez ere nesken artean
Nahiz eta lehen hezkuntzan matrikulatzea ia  
unibertsala den munduko hainbat tokitan, badira 
hutsune batzuk oraindik ere. GGI apala duten herri-
aldeetan, lehen hezkuntza ikasteko adinean dauden 
hamar haurretik ia hiru ez daude eskolan matriku-
latuta, eta matrikulatuta daudenek, berriz, zenbait 
oztopo dituzte, haietako batzuk ingurumenarekin 
lotuak. Elektrizitate faltak, esaterako, ondorio 
zuzenak eta zeharkakoak ditu. Alde batetik, elek-
trizitatea edukitzeak argiztapena hobe dezake, eta 
horrek ikasteko denbora luzatzeko aukera ematen 
du; bestetik, sukalde modernoak erabiltzeko aukera 
ematen du, eta horrek sutarako egurra eta ura biltzen 
emandako denbora murrizten du —kontuan hartu 
behar da egurra eta ura biltzeak hezkuntzako aurre-
rapena moteltzen duela, eta eskolako matrikulazioak 
murrizten dituela—. Egoera horrek neskei eragiten 
die gehien, eskolara joateaz gain, bilketa-lanetan 
aritu behar izaten dutelako. Ur garbia eskuragarri 
izatea eta saneamendu egokia edukitzea ere oso 
garrantzitsuak dira nesken hezkuntzarako, osasun 
hobea izateko, denbora aurrezteko eta pribatutasuna 
edukitzeko aukera ematen dietelako.

Beste ondorio batzuk
Etxeko ingurumen-gabeziak beste ingurumen-presio 
zabalago batzuekin batera gerta daitezke, eta jendearen 
aukerak murriztu ditzakete hainbat testuingurutan, 
bai eta natura-baliabideetatik bizibidea ateratzeko 
aukerak ere: jendeak lan gehiago egin behar du etekin 
berberak ateratzeko, edota baliteke migratu behar iza-
tea, ingurumenaren degradaziotik ihes egiteko.

Baliabideen mende dauden bizibideek denbora 
asko kentzen dute, batez ere janaria prestatzeko erre-
gai modernorik eta ur garbirik ez duten etxeetan. 
Denboraren erabilerari buruzko inkestek argi uzten 
dute generoan oinarritutako desberdintasun atxi-
kiak daudela. Emakumeek normalean gizonek baino 
askoz ordu gehiago ematen dituzte egurra eta ura 
biltzen, eta neskek ere mutilek baino denbora gehiago. 
Egiaztatu ahal izan da, bestalde, emakumeei jarduera 
horiez gehiago arduratzeak eragotzi egiten diela sa- 
rrera gehiagoko jardueretan aritzea.

Giza Garapenari buruzko Txostena 2009 lanean 
argudiatu zenez, mugikortasuna —hau da, jen-
deari non bizi behar duen erabakitzen uztea— ga- 
rrantzitsua da jendearen askatasunak zabaltzeko eta 
emaitza hobeak lortzeko. Nolanahi ere, eragozpen 
juridikoek migrazioa arriskutsu bihurtzen dute. 
Zaila da kalkulatzea zenbat jendek migratzen duen 
ingurumen-presioetatik ihes egiteko; izan ere, beste 
faktore batzuk ere eragina dute, batez ere pobreziak. 
Dena den, egin diren kalkulu batzuk oso altuak dira.

Ingurumen-estresa gatazkak egoteko aukera gehi-
ago izatearekin ere lotu izan da. Nolanahi ere, lotura 
ez da zuzena, eta beste eragile batzuk ere badaude, hala 
nola ekonomia politikoarekin eta testuinguruarekin 
lotutako faktore zabalagoak, pertsonak, komuni-
tateak eta gizartea ingurumenaren degradazioaren 
ondorioekiko kalteberagoak bihurtzen dituztenak.

Muturreko gertaera klimatikoen 
ondorio desegonkortzaileak
Ingurumenaren degradazioak, mehatxu kroniko 
kaltegarriekin batera, areagotu egin ditzake mutu-
rreko gertaera klimatikoak egoteko aukerak, eta 
gertaera horiek eragin desegonkortzaileak eduki 
ditzakete. Gure azterketaren arabera, muturreko 
gertaera klimatiko bat bizi izan duten pertsonen 
kopurua %10 hazten bada, herrialde baten GGI ia 
%2 murrizten da; diru-sarreretan eta GGI ertaina 
duten herrialdeetan izaten dira eraginik handienak.

Baina zama hori ez da berdin banatzen: 
uholde, haizete eta lur-jausietan zauritzeko eta 
hiltzeko arriskua handiagoa da haurren, ema-
kumeen eta adinekoen artean, batez ere pobreak 
badira. Hondamendi naturaleko egoeretan  
—baliabideak, gaitasunak eta aukerak eskuratzeko 
egoeretan bezala—, genero-desberdintasun izuga-
rriak daude; izan ere, esan daiteke emakumeentzat 
arriskua handiagoa dela horrelakoak gertatzean, 
sistematikoki, eta horren ondorioz, askoz egoera 
ahulagoan egoten direla.

Haurrei izugarri eragiten diete eraso kli-
matikoek, malnutrizioaren eta eskolarik gabe  
geratzearen ondorioek luzaro irauten dutelako, eta 
haien aukerak murrizten dituztelako. Garapen-
bidean dauden herrialde askotako datuek erakusten 
dutenez, familietako diru-sarreretan krisi iraganko- 
rrak izateak haurrak eskolatik ateratzea eragin 
dezake. Oro har, faktore askok baldintzatzen dute 
familiek krisiak izateko dituzten aukerak eta haiei 
aurre egiteko duten gaitasuna; adibidez, hauek: krisi-
motak, maila sozioekonomikoak, kapital sozialak 
eta babes informalak, eta laguntzaren eta berre-
raikitzeko lanen ekitateak eta eraginkortasunak.
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Ahalduntzea: ugalketaz erabakitzeko 
ahalmena eta desoreka politikoak
Genero-roletan egondako aldaketek eta ahal-
duntzeak ingurumenaren iraunkortasuna eta eki-
tatea hobetzeko aukera eman diete herrialde eta talde 
batzuei, bai eta giza garapenean aurrera egitekoa ere.

Genero-desberdintasuna
Gure Genero Desberdintasunaren Indizea (GDI) 
145 herrialdetan eguneratu da aurten, eta azaltzen 
du ugal-osasunerako zerbitzuak eskuratzeko eragoz-
penek eragina dutela genero-desberdintasunean. 
Gai garrantzitsua da; izan ere, ugalketaren kontrol 
eraginkorra uniber tsala den herrialdeetan, ema-
kumeek haur gutxiago edukitzen dituzte, eta ho- 
rrek onurak ekartzen ditu amen eta haurren  
osasunean; era berean, berotegi-efektuko 
gasen emisioak murrizten ditu. Adibidez, 
Kuban, Maurizion, Thailandian eta Tunisian,  
ugal-osasunerako zerbitzuak eta antisorgailuak 
erraz eskura daitezkeen tokietan, ugaltze-tasak 
emakume bakoitzeko bi jaiotza baino baxuagoak 
dira. Nolanahi ere, ase gabeko behar ugari daude 
orain dik ere alor horretan munduan, eta datu ek 
adie razten dutenez, emakume guztiek ugalketa-
erabakiak hartzeko ahalmena izango balute, biz-
tanleriaren hazkundea moteldu egingo litzateke, 
eta moteltze hori berotegi-efektuko gasen emisioak 
gaur egungo mailen azpitik geratzeko modukoa 
izango litzateke. Familia-plangintzaren alorrean ase 
gabe dauden beharrak 2050erako asez gero, mun-
duko karbono-emisioak %17 inguru murriztuko 
lirateke gaurkoen aldean, kalkuluen arabera.

GDIk emakumeek politikako erabakietan duten 
parte-hartzea ere hartzen du kontuan, eta azpima-
rratzen du emakumeak gizonen atzetik daudela 
mundu osoan, batez ere Saharaz hegoaldeko Afrikan, 
Hego Asian eta Estatu Arabiarretan. Horrek ondo-
rio nabarmenak ditu iraunkortasunean eta ekitatean. 
Egurra eta ura biltzearen zama handiena emakumeek 
izaten dutenez eta etxe barruko airearen kutsaduraren 
eraginpean gizonak baino gehiago egoten direnez, 
gizonei baino gehiago eragiten diete normalean  
natura-baliabideekin lotutako erabakiek. Duela 
gutxiko ikerketa batzuen arabera, emakumeek era-
baki horietan parte hartzea garrantzitsua da, bai, 
baina baita nola   eta zenbat parte hartzen duten ere. 
Eta emakumeak gizonak baino gehiago arduratzen 
direnez ingurumen-kontuez, ingurumena babesteko 
politikak defendatzen dituztenez eta ingurumena 
babesten duten buruzagien alde botatzen dutenez, 
baliteke emakumeek politikan eta gobernuz kanpoko 
erakundeetan parte-hartze handiagoa izateak onurak 

ekartzea ingurumenerako, bai eta Milurtekoko Gara-
pen Helburu guztiak lortzen laguntzeko ere.

Argudio horiek ez dira berriak, baina emakumeen 
askatasun eraginkorrak zabaltzearen balioa berresten 
dute. Beraz, emakumeek erabakietan parte hartzea, 
berez garrantzitsua izateaz gain, ekitatea eta inguru-
menaren degradazioa lantzeko ere baliagarria da.

Botere-desberdintasunak
Giza Garapenari buruzko Txostena 2010 lanak azal-
tzen duen moduan, ahalduntzeak zenbait alderdi 
ditu, hala nola prozedurazko demokrazia formala 
maila nazionalean eta parte hartzeko prozesuak 
toki bakoitzean. Frogatu da maila nazio nal eta 
azpinazionaleko ahalduntze politikoak ingurume-
naren iraunkortasuna hobetzen duela. Eta testuin-
gurua garrantzitsua bada ere, ikerketek adierazten 
dute demokraziek normalean erantzu kizun handi-
agoz jokatzen dutela hautesleen aurre an eta gehiago 
babesten dituztela askatasun zibilak. Nolanahi 
ere, bada alde guztietan —baita sistema demokra-
tikoetan ere— konpondu beharreko erronka nagusi 
bat; erronka hori da, hain zuzen ere, gizarte-egoera 
ahulenean daudenak eta botere gutxiena dutenak 
direla ingurumen-degradazioagatik kaltetuenak, 
eta, beraz, politikako lehentasunek ez dituztela 
haien interesak eta beharrak adierazten.

Zenbait frogak argi eta garbi erakusten dute 
botereko desberdintasunek, instituzio politikoen 
bitartez gauzatuek, eragina dutela ingurumen-
emaitzetan hainbat herrialde eta testuingurutan. 
Horrek esan nahi du jende pobreari eta gizarte- 
egoera ahuleko beste talde batzuei askoz gehiago 
eragiten diela ingurumenaren degradazioak. Txosten 
honetarako egindako azterketa berrietan 100 bat 
herrialde sartzen dira, eta azterketek adierazten dute 
boterea modu ekitatiboagoan banatzeak, zentzurik 
zabalenean, lotura positiboa duela ingurumen-
emaitza hobeak lortzearekin, baita ura eskuratzeko 
aukera gehiago izatearekin, lurraren degradazio  
txikiagoarekin eta etxe barruko eta atmosferako 
airearen kutsaduragatik eta ur zikinagatik heriotza 
gutxiago egotearekin ere; horrek adierazten du si- 
nergia positiboak lantzeko tarte zabala dagoela.

sinergia positiboak: 
 ingurumena, ekitatea eta 
giza garapena sustatzen 
dituzten estrategiak

Hemen azaldutako erronkei aurre egiteko, zenbait 
gobernuk, gizarte zibileko eta sektore pribatuko 
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eragilek eta garapenerako kidek ingurumenaren 
iraunkortasuna eta ekitatea uztartzen duten eta giza 
garapena sustatzen duten ikuspegiak garatu dituzte; 
hau da, hiru alderdiak sustatzen dituzten estrategiak. 
Konponbideak eraginkorrak izateko, beharrezkoa 
da testuinguruaren araberakoak izatea. Baina ga- 
rrantzitsua da, halaber, tokian bertan eta herrialdean 
eraginkorrak izan daitezkeen esperientziak kontuan 
hartzea eta aplikagarritasun-printzipio orokorrak 
zein diren jakitea. Tokian bertan, instituzio integra- 
tzaileak edukitzeko beharra nabarmentzen dugu, eta 
herrialdean, berriz, arrakasta izan duten berrikun- 
tzak eta arau-erreformak zabaltzeko aukera izatea.

Politiken programa oso zabala da, eta Txosten 
honetan ezin da osorik landu. Baina Txostenaren 
balio erantsia da identifikatu egiten duela zer estrate-
gia diren hiru aldeetatik onuragarriak gure gizarte-, 
ekonomia- eta ingurumen-erronkei aurre egiteko, 
elkarreragin negatiboak kontuan hartuz —edo 
saihestuz—, ingurumenerako onak izateaz gain 
ekitatea eta giza garapena modu zabalean sustatzen 
dituzten ikuspegien bidez. Eztabaida eta ekintza 
sustatze aldera, adibide zehatzak emango ditugu, 
erakusteko nola funtzionatu duen praktikan egon 
daitezkeen elkarreragin negatiboak gainditzeko eta 
sinergia positiboak identifikatzeko estrategiak. Ener-
gia modernoaren adibidea aurkeztuko dugu orain.

Energia modernoa eskuratzeko 
aukera
Energiak berebiziko garrantzia du giza garapenean, 
baina mundu osoan 1.500 milioi pertsona inguruk, 
bostetik batek, ez du elektrizitaterik. Pobre multidi-
mentsionalen artean, gabeziak askoz ere handiagoak 
dira; izan ere, hirutik batek ez du elektrizitatea eskura. 

Energia-hornidura zabaltzeak karbono- 
emisioak areagotzea ekarriko al du? Ez nahi-
taez. Gure ustez, ez da ongi zehaztu bien arteko 
lotura. Aukera on asko daude energia-hornidura 
zabaltzeko, ingurumen-kostu handirik eragin gabe:
• Sareaz kanpoko aukera deszentralizatuak 

teknikoki posible dira etxe pobreetara energia-
zerbitzuak eramateko, eta kliman oso eragin txi-
kia izango luke haiek finantzatu eta iritsarazteak.

• Kalkuluen arabera, energia modernoaren oina-
rrizko zerbitzuak guztioi iritsarazteak %0,8 
inguru baino ez lituzke areagotuko karbono dioxi-
doaren emisioak, orain arte aipatutako politika-
konpromiso zabalak kontuan hartzen baditugu. 
2010ean, munduko energia-hornidura une 

gorenera iritsi zen; izan ere, energia berriztaga- 
rriak munduko energia-ahalmen osoaren %25 izan 
ziren, eta munduko elektrizitate osoaren %18 baino 

gehiago banatu zuten. Erronka da gaur egungo eta 
etorkizuneko gizon-emakume pobreen bizimo- 
duak hobetzeko moduko neurrian eta abiaduran 
areagotzea energia-iturri horien eskuragarritasuna.

Ingurumenaren degradazioa 
eragoztea
Ingurumenaren degradazioa eragozteko beste 
neurri batzuen artean, ugalketa-erabakiak hartze- 
ko aukerak areagotzea edota basoen komunitate-
kudeaketa eta hondamendietara egokitzeko eran- 
tzunak sustatzea daude.

Ugalketa-eskubideak, ugal-osasunerako 
zerbitzuak eskura izatea barne, emakumeen ahal-
duntzerako aurrebaldintza dira, eta ingurumenaren 
degradazioa eragotz dezakete. Hobekuntza han- 
diak egin daitezke alor horretan. Adibide askok 
erakusten dute gaur egungo osasungintzako azpie-
giturak ugal-osasunerako zerbitzuak emateko 
erabil daitezkeela kostu gehigarri txikiarekin, 
eta komunitatearen parte-hartzea oso garrantzi-
tsua dela. Bangladeshen, adibidez, jaiotzak 6,6 
ziren emakume bakoitzeko 1975ean, eta 2,4raino 
jaitsi ziren 2009rako. Gobernuak dibulgazio- 
programak eta diru-laguntzak erabili zituen anti-
sorgailuak eskuragarriago jartzeko, eta eztabaidak 
bultzatu zituen bi sexuetako iritzi-liderrekin (lider 
erlijiosoak, irakasleak eta gobernuz kanpoko 
erakundeak barne) gizarteko arauetan eragiteko.

Basoen komunitate-kudeaketak tokiko ingu-
rumenaren degradazioa konpon dezake, eta  
karbono-emisioak arindu, baina esperientziak 
erakutsi du dagoeneko baztertuta dauden tal-
deak baztertzeko eta diskriminatzeko arriskua ere 
badakarrela. Arrisku horiek ekiditeko, azpima-
rratu behar da oso garrantzitsua dela parte-hartze 
zabala izatea basoaren kudeaketa diseinatzean eta 
ezartzean, batez ere emakumeena, eta ziurtatzea 
talde pobreak eta basoko baliabideetatik bizi dire-
nak ez direla egoera okerragoan geratuko.

Bestalde, itxaropena pizten duten zenbait au kera 
sortzen ari dira, hondamendien ondorio kaltega- 
rriak murrizteko erantzun ekitatibo eta moldaga- 
rrien eta babes sozialeko plan berritzai leen bidez. 
Hondamendiei emandako erantzunen barruan, 
komunitatean oinarritutako arrisku-mapak egitea 
eta berreraikitako aktiboak modu progresiboa-
goan banatzea daude. Esperientziak bultzaturik, 
arriskua murrizten duten eredu deszentralizatu-
etara aldatu da. Ahalegin horiek tokiko komuni-
tateak ahaldundu ditza kete, bereziki emakumeak, 
diseinatzeko eta erabakiak hartzeko fasean 
parte hartzea azpimarratzen dutelako. Gainera, 
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existitzen diren desorekak konpontzeko moduan 
berreraiki daitezke komunitateak.

gure garapen-ereduari 
buruzko gogoeta egitea: 
 aldaketaren motorrak

Pertsonen, taldeen eta herrialdeen arteko desberdin-
tasun izugarriak gehitzen badizkiegu handiak diren 
eta gero eta handiago bihurtzen ari diren ingurumen-
mehatxuei, politikak erronka itzelak dituela ikusiko 
dugu. Baina baikorrak izateko arrazoiak ditugu. 
Alderdi askotan, gaur egungo baldintzak inoiz 
baino hobeak dira aurrerapenerako, munduko toki 
askotan sortutako ekimen eta politika berritzaileei 
esker. Eztabaidan sakontzeko, beharrezkoa da ausar-
diaz pentsatzea, batez ere Nazio Batuen Garapen 
Iraunkorrari buruzko Biltzarraren (Rio+20) atarian 
eta 2015en ondorengo aroaren hasieran gauden hone-
tan. Txostenak giza garapena sustatzeko ikuspegi 
berri bat aurkezten du, iraunkortasuna eta ekitatea 
ere kontuan hartzen dituena. Gure ustez, beharrez-
koa da tokian bertan eta herrialdean ekitateari lehen-
tasuna ematea politikak eta programak diseinatzean, 
eta alor juridiko eta politikoan ahalduntze handiagoa 
izateak eduki ditzakeen ondorio areagotzaileak usti-
atzea. Uste dugu, halaber, beharrezkoa dela mun-
duan baliabide gehiago erabiltzea bai ingurumen-
mehatxu larri ei aurre egiteko, bai egoera ahula duten 
herrialdeen eta taldeen ekitatea eta ordezkaritza are-
agotzeko, finantziazioa eskuratzerakoan.

Ekitateari buruzko kezkak ekonomia 
berdearen aldeko politiketan txertatzea
Txostenean lantzen den gai nagusi bat da beha- 
rrezkoa dela ekitateari buruzko kezkak inguru-
menari eragiten dioten politiketan osorik txer-
tatzea. Ingurumen-politikak ebaluatzeko metodo 
tradizionalak oso motz geratzen dira. Etorki-
zuneko emisioetan zer eragin izango duten adieraz 
dezakete, adibidez, baina normalean ez dituzte  
banaketa-kontuak aipatzen. Zenbait taldetan 
izango duten eragina kontuan hartzen denean 
ere, jendearen diru-sarrerak lantzen dira nagusiki. 
Dena den, ekitatearen eta inklusioaren garran-
tzia esplizituki adierazita dago jada ekonomia 
berdearen politiken helburuetan. Programa horre-
tan sakontzen jarraitzea proposatzen dugu.

Badira printzipio nagusi batzuk, politikak 
egiteko prozesuan ekitateari buruzko kezkak 
txerta ditzaketenak, baldin eta alde interesdunek 
parte hartzen badute zenbait alderdi lantzen 

dituzten azterketetan. Hauek dira aztertu beharreko 
alderdiak:
• Diru-sarrerekin zerikusia ez duten ongiza-

tearen dimentsioak; adibidez, PMIren bidez 
neurtuak.

• Politiken zeharkako eta zuzeneko ondorioak.
• Ondorio kaltegarriak jasan dituzten pertsonak 

konpentsatzeko mekanismoak.
• Muturreko gertaera klimatikoak gertatzeko 

arriskuak, batere probableak izan ez arren, 
hondamendiak izan daitezkeenak.

Funtsezkoa da hasiera-hasieratik aztertzea poli-
tikek banaketan eta ingurumenean izango dituz-
ten ondorioak. 

Ingurumen garbi eta segurua: eskubide 
bat, ez pribilegio bat
Ingurumen-eskubideak konstituzioetan eta lege-
dietan txertatzea eraginkorra izan daiteke, herrita- 
rrei eskubide horiek babesteko ahalmena emateko 
bederen. Gutxienez ere 120 herrialdek dituzte 
ingurumen-arauak beren konstituzioetan, eta 
ingurumen-eskubide espliziturik ez duten hainbat 
herrialdek interpretatzen dute konstituzioko xeda-
pen orokorrek barnean hartzen dutela pertsonek 
ingurune garbi batean bizitzeko duten oinarrizko 
eskubidea.

Guztiok ingurune garbi batean bizitzeko 
eskubide bera dugula konstituzioan onartzeak 
ekitatea sustatzen du, ez baitu eskubide hori hura 
ordaintzeko aukera dutenengana soilik mugatzen. 
Eta eskubide hori legediaren esparruan sartzeak 
eragina izan dezake gobernuaren lehentasunetan 
eta baliabideen esleipenean.

Ingurune garbi eta orekatu batean bizitzeko 
eskubide bera dugula legedian onartzeaz gain, 
beharrezkoa da instituzio egokiak edukitzea, sis-
tema judizial justu eta independente bat barne, eta 
gobernuetatik eta enpresetatik informazioa jaso-
tzeko eskubidea izatea. Nazioarteak ere gero eta 
gehiago aitortzen du ingurumenari buruzko infor-
mazioa jasotzeko eskubidea.

Parte hartzea eta kontuak ematea
Prozesu-askatasunak funtsezkoak dira giza garape- 
nerako eta, joan den urteko Giza Garapenari 
buruzko Txostenean azaldu genuen moduan, berez 
balioa izateaz gain, bitarteko gisa ere dute balioa. 
Botereko desberdintasun handiek ingurumen-
emaitzetan ere desberdintasun handiak egotea 
eragiten dute. Baina txanponaren beste aldea da 
ahalduntze handiagoak ingurumen-emaitza posi- 
tibo eta ekitatiboak ekar ditzakeela. Demokrazia 
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garrantzitsua da, baina, horrez gain, garrantzitsua da 
instituzio nazionalak inklusiboak izatea eta kontuak 
ematea —batez ere eragindako taldeei, emakumeei 
barne—, gizarte zibila gaitzeko eta jendeak infor-
mazioa eskuratzeko aukera izan dezan bultzatzeko.

Parte hartzeko aurrebaldintza da prozesuak 
irekiak, gardenak eta inklusiboak izatea, nahiz eta 
praktikan oztopoak dauden oraindik parte-hartze 
eraginkorra izateko. Aldaketa positiboak egon badira 
ere, ahalegin handiagoak egin behar dira tradizio- 
nalki baztertuak izan diren talde batzuek —adibidez, 
indigenek— eginkizun aktiboagoa eduki ahal iza-
teko. Bestalde, gero eta datu gehiagok adierazten dute 
garrantzitsua dela emakumeei parte hartzeko au- 
kera ematea, berez helburu bat izateaz gain, emaitza 
iraunkorragoak lortzearekin ere lotuta dagoelako. 

Errazagoa da aldaketak gertatzea gobernuek 
herritarren kezkak kontuan hartzen dituzten 
tokietan. Gainera, gizarte zibilari aurrera egiten 
uzten dioten inguruneetan, kontuak ematen dira 
tokian bertan, herrialdean eta munduan; prentsa-
askatasuna, berriz, funtsezkoa da kontzientzia 
sotzeko eta jendearen parte-hartzea errazteko.

Inbertsioen finantziazioa: zein da 
gaur egungo egoera? 
Iraunkortasunari buruzko eztabaidek kostuei eta 
finantziazioari buruzko galderak sortzen dituzte, 
nork zer ordaindu behar duen eta nola ordaindu 
behar duen barne. Ekitatearen ikuspuntutik, bidez-
koa izango litzateke herrialde pobreetara baliabide-
kantitate handiak eraman daitezen defendatzea, 
bai ura eta energia eskuratzeko aukerak ekitatibo-
agoak izateko bai klima-aldaketara egokitzeagatik 
eta ondorioak arintzeagatik ordaintzeko.

Lau mezu garrantzitsu atera dira finantziazio-
ari buruz egin dugun azterketatik:
• Inbertsio-beharrak handiak dira, baina ez 

gaur egun beste sektore batzuetan, hala nola 
militarrean, egiten direnak baino handiagoak. 
Energia-iturri modernoak mundu osoaren 
eskura jarri ahal izateko urtean egin beharko 
liratekeen inbertsioak, kalkuluen arabera, 
erregai fosiletarako urtean ematen diren diru-
laguntzen zortziren bat baino gutxiago dira.

• Sektore publikoaren konpromisoak garran- 
tzitsuak dira (dohaintza-emaile batzuen 
eskuzabaltasuna aipatzekoa da), baina sek-
tore pribatua ere finantziazio-iturri handia da, 
eta funtsezkoa, gainera. Sektore publikoaren 
ahaleginek inbertsio pribatuak bultzatzeko 
balio dezakete, eta horrek azpimarra dezake 
garrantzitsua dela funts publikoak areagotzea 

eta inbertsio-giro positibo bat eta tokiko 
gaitasuna babestea.

• Datuen mugek zaildu egiten dute gainbe-
giratzea zer inbertsio pribatu eta zer gastu  
publiko egiten diren ingurumenaren iraun- 
kortasuna babesteko. Eskuragarri dagoen 
informazioarekin, garapenerako laguntza 
ofizialaren fluxuak bakarrik azter daitezke.

• Finantziazioaren egitura konplexua da eta zatika-
tuta dago; horrek murriztu egiten du finan- 
tziazioaren eraginkortasuna, eta zaildu egiten 
du gastuak gainbegiratzea. Asko ikasi behar 
dugu Parisen eta Akkran eraginkortasun hori 
hobetzeko aurrez hartutako konpromisoetatik.
Nahiz eta beharrei, konpromisoei eta gastuei 

buruzko datuak gorabeheratsuak diren eta magnitu-
deak ez diren ziurrak, egoera argi dago. Alde izuga- 
rriak daude garapenerako laguntza ofizialean egiten 
den gastuaren eta klima-aldaketari aurre egiteko, 
karbono gutxi aireratzen duen energia edukitzeko 
eta ura eta saneamendua eskuratzeko egin beharreko 
inbertsioen artean —hartutako konpromisoen eta 
behar diren inbertsioen artean baino handiagoak— 
(8. irudia). Karbono gutxi aireratzen duten energia-
iturrietan egiten den gastua kalkulatutako behar 
baxuenaren %1,6 baino ez da; klima-aldaketaren 
ondorioetara egokitzeko eta ondorio horiek arintzeko 
egiten den gastua, berriz, kalkulatutako behar ba- 
xuenaren %11 inguru da. Urari eta saneamenduari 
dagokienez, kantitateak askoz ere txikiagoak dira, 
eta garapenerako laguntza ofizialaren konpromisoak 
gehiago hurbiltzen dira kalkulatutako kostuetara.

Finantziazioan dagoen aldea murriztea: 
dibisen transakzioaren gaineko zerga  
(ideia handi batetik politika praktikoetara)
Txostenean dokumentatutako gabeziei eta erronkei 
aurre egiteko baliabideen finantziaziorako dagoen 
aldea nabarmen murriztu ahal izango litzateke auke ra 
berriez baliatuz gero. Hautagai nagusia dibisen tran-
sakzioaren gaineko zerga bat da. 1994ko Txostenean 
aurkeztu zen ideia hori, eta gero eta onarpen handi-
agoa jasotzen ari da politikako aukera praktiko gisa. 
Duela gutxiko krisi finantziarioak berpiztu egin du 
proposamenarekiko interesa, eta argi utzi du oso 
ga rrantzitsua eta egokia dela. 

Gaur egun dibisak likidatzeko egitura antolatu-
ago, zentralizatuago eta estandarizatuago dago, eta, 
beraz, zerga ezartzeko aukera berria eta azpimarra-
garria da. Goi-mailako instituzioen babesa dauka, 
baita Finantziazio Berritzailerako Talde Pilotuarena 
ere; 63 herrialdek hartzen dute parte talde horretan, 
haien artean Txinak, Frantziak, Alemaniak, Japoniak 
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eta Erresuma Batuak. Bestalde, Nazio Batuen Klima 
Aldaketaren Finantziaziorako Goi-mailako Aholku-
laritza Taldeak duela gutxi proposatu zuen zerga ho- 
rrekin bildutakoaren %25-50 garapen-bidean dauden 
herrialdeetan klima-aldaketaren ondorioetara ego- 
kitzeko eta ondorio horiek arintzeko erabiltzea.

Gure azterketa eguneratuak erakusten du oso 
tasa txikiarekin (%0,005) eta kostu administratibo 
gehigarririk gabe, dibisen transakzioaren gaineko 
zergak urtean 40.000 milioi dolarreko sarrera 
gehigarriak eman litzakeela. Ez daude nazioarteko 
eztabaidetan azpimarratu diren finantziazio-behar 
berri eta gehigarriak aseko lituzketen eskala horre-
tako beste aukera asko.

Badirudi finantziazio-transakzioen gaineko 
zerga zabalago batek ere sarrerak sortzeko ahalmen 
handia eduki dezakeela. G-20ko herrialde gehienek 
ezarri dute dagoeneko finantziazio-transakzioen 
gaineko zerga bat, eta Nazioarteko Diru Funtsak 
(NDF) baieztatu du zerga zabalago bat adminis-
tratiboki bideragarria dela. Zergaren bertsio batek, 
herrialdeko eta nazioarteko transakzio finantzari-
oen gaineko %0,05eko zergak, hain zuzen, 600.000 
milioi dolarretik 700.000 milioi dolarrera bitar- 
tean bil litzake, kalkuluen arabera.

NDFren soberako Igorpen Eskubide Berezien 
zati bat monetizatzeak ere piztu du interesa. 75.000 
milioi dolarreko sarrerak ekar litzake, funtsak 
jartzen dituzten gobernuei aurrekontu-kostu txikia 

8. IRUDIA

garapenerako laguntza ofizialak oso motz geratzen dira beharren aldean
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Iturria: Nazioarteko Energi Agentzia, 2010, World Energy Outlook, Paris: Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundea; NBE-Ura, 2010, Global 

Annual Assessment of Sanitation and Drinking-Water: Targeting Resources for Better Results, Geneva: Osasunaren Mundu Erakundea; Nazio Batuen 

Ekonomia eta Gizarte Gaietarako Departamentua, 2010, Promoting Development, Saving the Planet, New York: Nazio Batuak; eta ELGAren laguntza-

jarduerei buruzko datu-basea (Development Database on Aid Activities: CRS online).
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Egoera aldatu eta klima-

aldaketa moteltzeko 

edo gelditzeko aukerak 

areagotu nahi dituzten 

benetako ahaleginek 

bateratu egin beharko 

dituzte herrialde 

barruko eta nazioarteko 

baliabideak, pribatuak 

eta publikoak, eta 

diru-laguntzetatik eta 

maileguetatik datozenak

eraginda edo inolako kosturik eragin gabe. Igor-
pen Eskubide Bereziek erakargarritasun gehigarri 
bat ere badute, moneta berrorekatzeko tresna gisa 
balio baitute; aurreikuspenen arabera, suspertzen 
ari diren merkatu-ekonomiak interesatuko dira, 
beren erreserbak dibertsifikatze aldera.

Ekitate eta parte-hartze handiagoa izateko 
erreformak
Politika-egileak, negoziatzaileak eta erabaki-
hartzaileak ingurumenaren degradazioaren eragin 
handienak jasotzen dituzten herritarrengandik 
bereizten dituen tartea murrizteko, beharrezkoa da 
munduko ingurumen-gobernantzak kontu gehiago 
ematea. Kontuak ematea bakarrik ez da nahikoa 
erronkari aurre egiteko, baina funtsezkoa da sozi-
alki eta ingurumenaren aldetik eraginkorra izango 
den gobernantza-sistema globala eraikitzeko, jen-
dearen itxaropenak beteko dituena.

Eskatzen duguna da neurriak hartzea eki-
tatea eta parte-hartzea hobetzeko, ingurumenaren 
degradazioari aurre egiteko ahaleginak babesten 
dituzten finantziazioak eskuratzeko orduan.

Baliabide pribatuak funtsezkoak dira, baina 
energia-sektorera doazen finantziazio-f luxu  
gehienak esku pribatuetatik datozenez, inberti- 
tzaile pribatuen ikuspuntutik eskualde batzuetan 
arriskuak handiagoak eta irabaziak txikiagoak 
izateak eragina du fluxu horietan. Erreforma-
rik gabe, finantziazioa eskuratzeko aukeretan  
desorekak egongo dira herrialdeen artean, eta, 
gainera, egungo desberdintasunak areagotuko 
dira. Horrek azpimarratzen du oso garrantzitsua 
dela bermatzea inbertsio publikoen fluxuak eki-
tatiboak direla eta etorkizunean fluxu pribatuak 
erakartzeko egoerak sortzen laguntzen dutela.

Aipatutakoaren ondorioak argi daude:  
ekitatean oinarritutako printzipioak behar dira 
nazioarteko finantziazio-fluxuak gidatzeko eta 
bultzatzeko. Instituzioak eraikitzeko babesa 
ematea ere beharrezkoa da, garapen-bidean dau-
den herrialdeek politika eta pizgarri egokiak ezar 
ditzaten. Nazioarteko finantziazio publikoaren 
gobernantza-mekanismo atxikiek parte-hartzea 
eta kontu-ematea babestu behar dituzte.

Egoera aldatu eta klima-aldaketa moteltzeko 
edo gelditzeko aukerak areagotu nahi dituzten 
benetako ahaleginek bateratu egin beharko dituzte 
herrialde barruko eta nazioarteko baliabideak, pri-
batuak eta publikoak, eta diru-laguntzetatik eta 
maileguetatik datozenak. Nazioarteko finantza-
f luxuak eskuratzeko aukerak ekitatiboak izan 
daitezen eta fluxu horiek modu eraginkorrean 

erabil daitezen errazteko, Txostenak defendatzen 
du herrialde bakoitzeko interesdunak herrial-
dearen barruan klimaren alorreko finantziazioan 
parte hartzeko ahaldundu behar direla. Klimarako 
funts nazionalek erraztu egin ditzakete herrialde 
barruko eta nazioarteko baliabideak, pribatuak eta 
publikoak, eta diru-laguntzetatik eta mailegueta-
tik datozenak uztartzearen eta gainbegiratzearen 
alderdi operatiboak. Hori funtsezkoa da herrial-
dearen barruan kontuak emango direla eta baliabi-
deen banaketa positiboa izango dela bermatzeko.

Txostenak proposatzen du programa hau 
aurrera eramateko beharrezkoak diren herrialde 
barruko lau tresna-multzo azpimarratzea:
• Emisio gutxi eta klima-aldaketarekiko erresi- 

lientzia lortzeko estrategiak, giza garapenaren, 
ekitatearen eta klimaren alorreko helburuak 
uztartzeko. 

• Elkarte publiko-pribatuak, negozioetako eta 
etxeetako kapitala bideratzeko. 

• Klima-aldaketaren alorreko transakzio- 
f luxuetarako erraztasunak, nazioarteko 
finantziazio publikoa eskuratzeko aukera eki-
tatiboak edukitzeko.

• Ezartzeko, gainbegiratzeko, informatzeko eta 
egiaztatzeko sistema koordinatuak,  epe luzeko 
emaitza eraginkorrak lortzeko eta tokiko biz-
tanleei eta kideei kontuak emateko.
Azkenik, Energia Eskuratzeko Aukera Uniber- 

tsala emango duen Ekimen Global bat eskatzen 
dugu, goi-mailakoa, herrialde bakoitzean energia 
garbia gara dadin defendatzen eta babesten duena 
sutsuki, eta jendeari horren beharra ikusarazten 
diona. Halako ekimen batek martxan jar litzake 
aldaketa inkrementala atzean utzi eta aldaketa 
transformazionalarekin hasteko ahaleginak.

*   *   *
Txostenak argitzen du zer lotura dauden iraun-
kortasunaren eta ekitatearen artean, eta erakusten 
du nola bihur daitekeen giza garapena iraun- 
korragoa eta ekitatiboagoa. Azaltzen du ingurume-
naren degradazioarekin pobreak eta gizarte-egoera 
ahula duten taldeak kaltetzen direla nagusiki. 
Guk proposatzen duguna da politiken programa 
bat sortzea desoreka horiek konpontzeko eta gaur 
egungo ingurumen-arazoak ekitatea eta giza ga- 
rapena sustatuz lantzeko. Gainera, helburu osagarri 
horiek batera sustatzeko modu praktikoak erakutsi 
ditugu; hau da, jendearen aukerak areagotzeko eta 
gure ingurumena babesteko balio dutenak.
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Afganistan 172
Afrika Erdiko Errepublika 179
Albania 70 ↑ 1
Alemania 9
Aljeria 96
Ameriketako Estatu Batuak 4
Andorra 32
Angola 148
Antigua eta Barbuda 60 ↑ 1
Arabiar Emirerri Batuak 30
Argentina 45 ↑ 1
Armenia 86
Australia 2
Austria 19
Azerbaijan 91
Bahamak 53
Bahrain 42
Bangladesh 146
Barbados 47
Belgika 18
Belize 93 ↓ –1
Benin 167
Bhutan 141 ↓ –1
Bielorrusia 65
Boli Kosta 170
Boliviako Estatu Plurinazionala 108
Bosnia-Herzegovina 74
Botswana 118 ↓ –1
Brasil 84 ↑ 1
Brunei Darussalam 33
Bulgaria 55 ↑ 1
Burkina Faso 181
Burundi 185
Cabo Verde 133
Costa Rica 69 ↓ –1
Danimarka 16
Djibuti 165 ↓ –1
Dominika 81 ↓ –1
Dominikar Errepublika 98 ↑ 2
Egipto 113 ↓ –1
Ekialdeko Timor 147
Ekuador 83
Ekuatore Ginea 136 ↓ –1
El Salvador 105
Eritrea 177
Erresuma Batua 28
Errumania 50
Errusiar Federakundea 66
Eslovakia 35
Eslovenia 21
Espainia 23
Estonia 34
Etiopia 174
Fiji 100 ↓ –3
Filipinak 112 ↑ 1
Finlandia 22
Frantzia 20
Gabon 106
Gambia 168
Georgia 75
Ghana 135 ↑ 1
Ginea 178
Ginea Bissau 176

Grenada 67
Grezia 29
Guatemala 131
Guyana 117 ↑ 2
Haiti 158 ↑ 1
Hegoafrika 123 ↑ 1
Herbehereak 3
Honduras 121 ↓ –1
Hong Kong, Txina (ALB) 13 ↑ 1
Hungaria 38
India 134
Indonesia 124 ↑ 1
Irak 132
Irango Islamiar Errepublika 88 ↓ –1
Irlanda 7
Islandia 14 ↓ –1
Israel 17
Italia 24
Jamaika 79 ↓ –1
Japonia 12
Jordania 95 ↓ –1
Kamerun 150 ↑ 1
Kanada 6
Kanbodia 139 ↑ 2
Kazakhstan 68 ↑ 1
Kenya 143 ↑ 1
Kirgizistan 126
Kiribati 122
Kolonbia 87 ↑ 1
Komoreak 163
Kongo 137
Kongoko Errepublika Demokratikoa 187
Koreako Errepublika 15
Kroazia 46 ↓ –1
Kuba 51
Kuwait 63 ↓ –1
Laosko Herri Errepublika Demokratikoa 138 ↑ 1
Lesotho 160
Letonia 43
Libano 71 ↓ –1
Liberia 182 ↑ 1
Libia 64 ↓ –10
Liechtenstein 8
Lituania 40 ↑ 1
Luxenburgo 25
Madagaskar 151 ↓ –2
Malawi 171
Malaysia 61 ↑ 3
Maldivak 109
Mali 175
Malta 36
Maroko 130
Mauritania 159 ↓ –1
Maurizio 77
Mazedoniako Jugoslaviar Errepublika Ohia 78 ↓ –2
Mexiko 57
Mikronesiako Estatu Federatuak 116
Moldaviako Errepublika 111
Mongolia 110
Montenegro 54 ↑ 1
Mozambike 184
Myanmar 149 ↑ 1
Namibia 120 ↑ 1

Nepal 157 ↓ –1
Niger 186
Nigeria 156 ↑ 1
Nikaragua 129
Norvegia 1
Oman 89
Pakistan 145
Palau 49
Palestinako Lurralde Okupatua 114
Panama 58 ↑ 1
Papua Ginea Berria 153 ↓ –1
Paraguai 107
Peru 80 ↑ 1
Polonia 39
Portugal 41 ↓ –1
Qatar 37
Ruanda 166
Saint Kitts eta Nevis 72
Saint Vincent eta Grenadinak 85 ↓ –1
Salomon Uharteak 142
Samoa 99
Santa Luzia 82
Sao Tome eta Principe 144 ↓ –1
Saudi Arabia 56 ↑ 2
Senegal 155
Serbia 59 ↑ 1
Seychelleak 52
Sierra Leona 180
Singapur 26
Siriako Arabiar Errepublika 119 ↓ –1
Sri Lanka 97 ↑ 1
Sudan 169
Suedia 10
Suitza 11
Surinam 104
Swazilandia 140 ↓ –2
Thailandia 103
Tajikistan 127
Tanzaniako Errepublika Batua 152 ↑ 1
Togo 162
Tonga 90
Trinidad eta Tobago 62 ↑ 1
Tunisia 94 ↓ –1
Turkia 92 ↑ 3
Turkmenistan 102
Txad 183 ↓ –1
Txekiar Errepublika 27
Txile 44
Txina 101
Uganda 161
Ukraina 76 ↑ 3
Uruguai 48
Uzbekistan 115
Vanuatu 125 ↓ –2
Venezuelako Bolibartar Errepublika 73
Vietnam 128
Yemen 154
Zambia 164 ↑ 1
Zeelanda Berria 5
Zimbabwe 173
Zipre 31

2011ko GGIren araberako sailkapena eta 2010etik 2011ra bitartean sailkapenean izandako aldaketa

OHARRA
Datu eta metodologia tinkoak erabiliz, 2010 eta 2011 artean herrialdeen sailkapena hobetu edo okertu egin den adierazten dute geziek, eta zuriz dauden espazioek, berriz, aldaketarik ez dela egon.
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giza garapenaren indizeak

Sailkapena GGIren arabera

Giza Garapenaren 
Indizearen

balioa

Desberdintasunak doitutako GGI Genero Desberdintasunaren Indizea Pobrezia 
Multidimentsionalaren 

Indizeabalioa sailkapena balioa sailkapena
GIZA GARAPEN OSO HANDIA

1 Norvegia 0,943 0,890 1 0,075 6 ..
2 Australia 0,929 0,856 2 0,136 18 ..
3 Herbehereak 0,910 0,846 4 0,052 2 ..
4 Ameriketako Estatu Batuak 0,910 0,771 23 0,299 47 ..
5 Zeelanda Berria 0,908 .. .. 0,195 32 ..
6 Kanada 0,908 0,829 12 0,140 20 ..
7 Irlanda 0,908 0,843 6 0,203 33 ..
8 Liechtenstein 0,905 .. .. .. .. ..
9 Alemania 0,905 0,842 7 0,085 7 ..

10 Suedia 0,904 0,851 3 0,049 1 ..
11 Suitza 0,903 0,840 9 0,067 4 ..
12 Japonia 0,901 .. .. 0,123 14 ..
13 Hong Kong, Txina (ALB) 0,898 .. .. .. .. ..
14 Islandia 0,898 0,845 5 0,099 9 ..
15 Koreako Errepublika 0,897 0,749 28 0,111 11 ..
16 Danimarka 0,895 0,842 8 0,060 3 ..
17 Israel 0,888 0,779 21 0,145 22 ..
18 Belgika 0,886 0,819 15 0,114 12 ..
19 Austria 0,885 0,820 14 0,131 16 ..
20 Frantzia 0,884 0,804 16 0,106 10 ..
21 Eslovenia 0,884 0,837 10 0,175 28 0,000
22 Finlandia 0,882 0,833 11 0,075 5 ..
23 Espainia 0,878 0,799 17 0,117 13 ..
24 Italia 0,874 0,779 22 0,124 15 ..
25 Luxenburgo 0,867 0,799 18 0,169 26 ..
26 Singapur 0,866 .. .. 0,086 8 ..
27 Txekiar Errepublika 0,865 0,821 13 0,136 17 0,010
28 Erresuma Batua 0,863 0,791 19 0,209 34 ..
29 Grezia 0,861 0,756 26 0,162 24 ..
30 Arabiar Emirerri Batuak 0,846 .. .. 0,234 38 0,002
31 Zipre 0,840 0,755 27 0,141 21 ..
32 Andorra 0,838 .. .. .. .. ..
33 Brunei Darussalam 0,838 .. .. .. .. ..
34 Estonia 0,835 0,769 24 0,194 30 0,026
35 Eslovakia 0,834 0,787 20 0,194 31 0,000
36 Malta 0,832 .. .. 0,272 42 ..
37 Qatar 0,831 .. .. 0,549 111 ..
38 Hungaria 0,816 0,759 25 0,237 39 0,016
39 Polonia 0,813 0,734 29 0,164 25 ..
40 Lituania 0,810 0,730 30 0,192 29 ..
41 Portugal 0,809 0,726 31 0,140 19 ..
42 Bahrain 0,806 .. .. 0,288 44 ..
43 Letonia 0,805 0,717 33 0,216 36 0,006
44 Txile 0,805 0,652 44 0,374 68 ..
45 Argentina 0,797 0,641 47 0,372 67 0,011
46 Kroazia 0,796 0,675 38 0,170 27 0,016
47 Barbados 0,793 .. .. 0,364 65 ..

GIZA GARAPEN HANDIA
48 Uruguai 0,783 0,654 43 0,352 62 0,006
49 Palau 0,782 .. .. .. .. ..
50 Errumania 0,781 0,683 36 0,333 55 ..
51 Kuba 0,776 .. .. 0,337 58 ..
52 Seychelleak 0,773 .. .. .. .. ..
53 Bahamak 0,771 0,658 41 0,332 54 ..
54 Montenegro 0,771 0,718 32 .. .. 0,006
55 Bulgaria 0,771 0,683 37 0,245 40 ..
56 Saudi Arabia 0,770 .. .. 0,646 135 ..
57 Mexiko 0,770 0,589 56 0,448 79 0,015
58 Panama 0,768 0,579 57 0,492 95 ..
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giza garapenaren indizeak

Sailkapena GGIren arabera

Giza Garapenaren 
Indizearen

balioa

Desberdintasunak doitutako GGI Genero Desberdintasunaren Indizea Pobrezia 
Multidimentsionalaren 

Indizeabalioa sailkapena balioa sailkapena

59 Serbia 0,766 0,694 34 .. .. 0,003
60 Antigua eta Barbuda 0,764 .. .. .. .. ..
61 Malaysia 0,761 .. .. 0,286 43 ..
62 Trinidad eta Tobago 0,760 0,644 46 0,331 53 0,020
63 Kuwait 0,760 .. .. 0,229 37 ..
64 Libia 0,760 .. .. 0,314 51 ..
65 Bielorrusia 0,756 0,693 35 .. .. 0,000
66 Errusiar Federakundea 0,755 0,670 39 0,338 59 0,005
67 Grenada 0,748 .. .. .. .. ..
68 Kazakhstan 0,745 0,656 42 0,334 56 0,002
69 Costa Rica 0,744 0,591 55 0,361 64 ..
70 Albania 0,739 0,637 49 0,271 41 0,005
71 Libano 0,739 0,570 59 0,440 76 ..
72 Saint Kitts eta Nevis 0,735 .. .. .. .. ..
73 Venezuelako Bolibartar Errepublika 0,735 0,540 67 0,447 78 ..
74 Bosnia-Herzegovina 0,733 0,649 45 .. .. 0,003
75 Georgia 0,733 0,630 51 0,418 73 0,003
76 Ukraina 0,729 0,662 40 0,335 57 0,008
77 Maurizio 0,728 0,631 50 0,353 63 ..
78 Mazedoniako Jugoslaviar Errep. Ohia   0,728 0,609 54 0,151 23 0,008
79 Jamaika 0,727 0,610 53 0,450 81 ..
80 Peru 0,725 0,557 63 0,415 72 0,086
81 Dominika 0,724 .. .. .. .. ..
82 Santa Luzia 0,723 .. .. .. .. ..
83 Ekuador 0,720 0,535 69 0,469 85 0,009
84 Brasil 0,718 0,519 73 0,449 80 0,011
85 Saint Vincent eta Grenadinak 0,717 .. .. .. .. ..
86 Armenia 0,716 0,639 48 0,343 60 0,004
87 Kolonbia 0,710 0,479 86 0,482 91 0,022
88 Irango Islamiar Errepublika 0,707 .. .. 0,485 92 ..
89 Oman 0,705 .. .. 0,309 49 ..
90 Tonga 0,704 .. .. .. .. ..
91 Azerbaijan 0,700 0,620 52 0,314 50 0,021
92 Turkia 0,699 0,542 66 0,443 77 0,028
93 Belize 0,699 .. .. 0,493 97 0,024
94 Tunisia 0,698 0,523 72 0,293 45 0,010

GIZA GARAPEN ERTAINA
95 Jordania 0,698 0,565 61 0,456 83 0,008
96 Aljeria 0,698 .. .. 0,412 71 ..
97 Sri Lanka 0,691 0,579 58 0,419 74 0,021
98 Dominikar Errepublika 0,689 0,510 77 0,480 90 0,018
99 Samoa 0,688 .. .. .. .. ..

100 Fiji 0,688 .. .. .. .. ..
101 Txina 0,687 0,534 70 0,209 35 0,056
102 Turkmenistan 0,686 .. .. .. .. ..
103 Thailandia 0,682 0,537 68 0,382 69 0,006
104 Surinam 0,680 0,518 74 .. .. 0,039
105 El Salvador 0,674 0,495 83 0,487 93 ..
106 Gabon 0,674 0,543 65 0,509 103 0,161
107 Paraguai 0,665 0,505 78 0,476 87 0,064
108 Boliviako Estatu Plurinazionala 0,663 0,437 87 0,476 88 0,089

109 Maldivak 0,661 0,495 82 0,320 52 0,018

110 Mongolia 0,653 0,563 62 0,410 70 0,065
111 Moldaviako Errepublika 0,649 0,569 60 0,298 46 0,007
112 Filipinak 0,644 0,516 75 0,427 75 0,064
113 Egipto 0,644 0,489 85 .. .. 0,024
114 Palestinako Lurralde Okupatua 0,641 .. .. .. .. 0,005
115 Uzbekistan 0,641 0,544 64 .. .. 0,008
116 Mikronesiako Estatu Federatuak 0,636 0,390 94 .. .. ..
117 Guyana 0,633 0,492 84 0,511 106 0,053
118 Botswana 0,633 .. .. 0,507 102 ..
119 Siriako Arabiar Errepublika 0,632 0,503 80 0,474 86 0,021
120 Namibia 0,625 0,353 99 0,466 84 0,187
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giza garapenaren indizeak

Sailkapena GGIren arabera

Giza Garapenaren 
Indizearen

balioa

Desberdintasunak doitutako GGI Genero Desberdintasunaren Indizea Pobrezia 
Multidimentsionalaren 

Indizeabalioa sailkapena balioa sailkapena

121 Honduras 0,625 0,427 89 0,511 105 0,159
122 Kiribati 0,624 .. .. .. .. ..
123 Hegoafrika 0,619 .. .. 0,490 94 0,057
124 Indonesia 0,617 0,504 79 0,505 100 0,095
125 Vanuatu 0,617 .. .. .. .. 0,129
126 Kirgizistan 0,615 0,526 71 0,370 66 0,019
127 Tajikistan 0,607 0,500 81 0,347 61 0,068
128 Vietnam 0,593 0,510 76 0,305 48 0,084
129 Nikaragua 0,589 0,427 88 0,506 101 0,128
130 Maroko 0,582 0,409 90 0,510 104 0,048
131 Guatemala 0,574 0,393 92 0,542 109 0,127
132 Irak 0,573 .. .. 0,579 117 0,059
133 Cabo Verde 0,568 .. .. .. .. ..
134 India 0,547 0,392 93 0,617 129 0,283
135 Ghana 0,541 0,367 96 0,598 122 0,144
136 Ekuatore Ginea 0,537 .. .. .. .. ..
137 Kongo 0,533 0,367 97 0,628 132 0,208
138 Laosko Herri Errepublika Demokratikoa 0,524 0,405 91 0,513 107 0,267
139 Kanbodia 0,523 0,380 95 0,500 99 0,251
140 Swazilandia 0,522 0,338 103 0,546 110 0,184
141 Bhutan 0,522 .. .. 0,495 98 0,119

GIZA GARAPEN APALA
142 Salomon Uharteak 0,510 .. .. .. .. ..
143 Kenya 0,509 0,338 102 0,627 130 0,229
144 Sao Tome eta Principe 0,509 0,348 100 .. .. 0,154
145 Pakistan 0,504 0,346 101 0,573 115 0,264
146 Bangladesh 0,500 0,363 98 0,550 112 0,292
147 Ekialdeko Timor 0,495 0,332 105 .. .. 0,360
148 Angola 0,486 .. .. .. .. 0,452
149 Myanmar 0,483 .. .. 0,492 96 0,154
150 Kamerun 0,482 0,321 107 0,639 134 0,287
151 Madagaskar 0,480 0,332 104 .. .. 0,357
152 Tanzaniako Errepublika Batua 0,466 0,332 106 0,590 119 0,367
153 Papua Ginea Berria 0,466 .. .. 0,674 140 ..
154 Yemen 0,462 0,312 108 0,769 146 0,283
155 Senegal 0,459 0,304 109 0,566 114 0,384
156 Nigeria 0,459 0,278 116 .. .. 0,310
157 Nepal 0,458 0,301 111 0,558 113 0,350
158 Haiti 0,454 0,271 121 0,599 123 0,299
159 Mauritania 0,453 0,298 112 0,605 126 0,352
160 Lesotho 0,450 0,288 115 0,532 108 0,156
161 Uganda 0,446 0,296 113 0,577 116 0,367
162 Togo 0,435 0,289 114 0,602 124 0,284
163 Komoreak 0,433 .. .. .. .. 0,408
164 Zambia 0,430 0,303 110 0,627 131 0,328
165 Djibuti 0,430 0,275 118 .. .. 0,139
166 Ruanda 0,429 0,276 117 0,453 82 0,426
167 Benin 0,427 0,274 119 0,634 133 0,412
168 Gambia 0,420 .. .. 0,610 127 0,324
169 Sudan 0,408 .. .. 0,611 128 ..
170 Boli Kosta 0,400 0,246 124 0,655 136 0,353
171 Malawi 0,400 0,272 120 0,594 120 0,381
172 Afganistan 0,398 .. .. 0,707 141 ..
173 Zimbabwe 0,376 0,268 122 0,583 118 0,180
174 Etiopia 0,363 0,247 123 .. .. 0,562
175 Mali 0,359 .. .. 0,712 143 0,558
176 Ginea Bissau 0,353 0,207 129 .. .. ..
177 Eritrea 0,349 .. .. .. .. ..
178 Ginea 0,344 0,211 128 .. .. 0,506
179 Afrika Erdiko Errepublika 0,343 0,204 130 0,669 138 0,512
180 Sierra Leona 0,336 0,196 131 0,662 137 0,439
181 Burkina Faso 0,331 0,215 126 0,596 121 0,536
182 Liberia 0,329 0,213 127 0,671 139 0,485
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Multidimentsionalaren 

Indizeabalioa sailkapena balioa sailkapena

183 Txad 0,328 0,196 132 0,735 145 0,344
184 Mozambike 0,322 0,229 125 0,602 125 0,512
185 Burundi 0,316 .. .. 0,478 89 0,530
186 Niger 0,295 0,195 133 0,724 144 0,642
187 Kongoko Errepublika Demokratikoa 0,286 0,172 134 0,710 142 0,393

BESTE HERRIALDE ETA LuRRALDE BATZuk
Koreako Herri Errepublika Demokratikoa .. .. .. .. .. ..
Marshall Uharteak .. .. .. .. .. ..
Monako .. .. .. .. .. ..
Nauru .. .. .. .. .. ..
San Marino .. .. .. .. .. ..
Somalia .. .. .. .. .. 0,514
Tuvalu .. .. .. .. .. ..

Giza Garapenaren Indizeko taldeak
Giza garapen oso handia 0,889 0,787 — 0,224 — —
Giza garapen handia 0,741 0,590 — 0,409 — —
Giza garapen ertaina 0,630 0,480 — 0,475 — —
Giza garapen apala 0,456 0,304 — 0,606 — —

Eskualdeak
Estatu Arabiarrak 0,641 0,472 — 0,563 — —
Ekialdeko Asia eta Pazifikoa 0,671 0,528 — .. — —
Europa eta Erdialdeko Asia 0,751 0,655 — 0,311 — —
Latinoamerika eta Karibe 0,731 0,540 — 0,445 — —
Hego Asia 0,548 0,393 — 0,601 — —
Saharaz hegoaldeko Afrika 0,463 0,303 — 0,610 — —

Gutxien garatutako herrialdeak 0,439 0,296 — 0,594 — —
uharte-estatu txikiak garapen-bidean 0,640 0,458 — .. — —
Mundua 0,682 0,525 — 0,492 — —

OHARRA
Indizeek zenbait urtetako datuak erabiltzen dituzte. Zehaztasun gehiago izateko eta datuen ohar eta iturriak osorik ikusteko, jo Txosten osoko estatistika-eranskinera (http://hdr.undp.org web-orrian eskuragarri). 
Herrialdeen sailkapenak GGIren kuartiletan oinarritzen dira: herrialde bat giza garapen oso handian sartzen da kuartil altuaren barruan badago, giza garapen handian bere GGI 51–75 pertzentilean badago, 
giza garapenaren maila ertainean GGIren pertzentila 26–50 bada, eta giza garapenaren maila apalean GGI kuartil baxuenean badago. Aurreko Txostenetan atalase absolutuak erabili ziren erlatiboen ordez.
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Eskubide guztiak erreserbatuta. Argitalpen hau ezin da erreproduzitu, transmititu edo errekuperazio-sistema batean gorde, edozein 
modutan edo edozein bitarteko elektroniko nahiz mekaniko erabiliz, ez eta fotokopia bidez, grabatuz edota bestelako sistemak 
erabiliz ere, berariazko baimenik izan gabe.

Jatorrizko bertsioa: Estatu Batuetan inprimatu da, eta Consolidated Graphics izan da inprimatzailea. Azala alde bakarretik estalitako Tembec-en 
12 puntuko Kallima paperean inprimatuta dago. Testu-orriak Cascades Mills-en Rolland 60# paper leun opakuan argitaratuta daude, eta %50 
kontsumo ondorengo zuntz tintagabetu eta birziklatua da. Forest Stewardship Council kontseiluak ziurtatu du klororik gabeko orriak direla biak, 
landare-oinarriko tintekin inprimatuak eta ingurumenarekin bateragarria den teknologiaren bidez ekoitziak.

Edizioa eta produkzioa: Communications Development Incorporated, Washington DC
Diseinua: Gerry Quinn

Argitaratu ondoren aurkitutako akatsen eta hutsen zerrenda ikusteko, sartu gure webgunean: http://hdr.undp.org

Giza Garapenari buruzko Txostena 2011 prestatu duen taldea

Giza Garapenari buruzko Txostenaren NBGP Bulegoa
Giza Garapenari buruzko Txostena talde-lanaren bidez egin da, zuzendariaren gidaritzapean. Ikerketaren, estatistikaren, 
komunikazioaren eta argitalpenaren alorreko langileek hartu dute parte, bai eta Giza Garapenari buruzko nazioko Txostenen 
alorreko talde batek ere. Eragiketen eta administrazioaren alorreko langileak bulegoko lanaz arduratu dira. 

Zuzendaria eta egile nagusia
Jeni Klugman

Ikerketa
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48001 Bilbo 
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Klorotik eratorritako produkturik gabe zurituriko %100 paper birziklatuan 
inprimatua.  

Argitalpen honen paperaren kontsumoa, bai eta banaketak sortuko dituen 
berotegi-efektuko gasak ere, konpentsatu egingo dira CeroCO2 ekimenak 
bideratzen dituen isurketa-proiektuen bitartez. Horrenbestez, argitalpen 
hau “karbono neutrala” da eta klima-aldaketaren prebentzioan parte 
hartzen du.

Itzulpena: Olatz Oiartzabal (Bakun S.L.)
Zuzenketak: Maitane Ugarte (Bakun S.L.)
Argitalpenaren koordinazioa: 
Maider Maraña eta Aitana Uria (UNESCO Etxea)
Itxaso Astigarraga (Bakun S.L.)
Inprimaketa: Cuatroas (Bilbao)
Lege gordailua: BI-2879-2011 
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