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Geure aztarna ekologikoak planetako
baliabideak agortzen ditu eta gizateria
garatzeko aukerak ere murrizten ditu.
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AZTARNA EKOLOGIKOA
Hartzaileak
Gazte taldeetako, parrokiko, aisialdiko eta horrelako guneetako nerabeei.

Helburuak
• Aztarna ekologikoari buruz gehiago jakitea: definiziotik abiatuta, eguneroko bizitzan zer eragin duen
ezagutzea.
• Aztarna hori murrizteko guk geuk zer aldaketa egin ditzakegun ezagutzea.
• Herrialde aberatsek euren bizimoduan gaur egun eta etorkizunean munduko ongizatea alda dezaketen aldaketa txiki batzuk egin ditzaketela jabetzea.

Sarrera
Garapenerako gobernuz kanpoko erakundeek mundu osoan berdintasuna eta justizia egon dadin
jendea sentiberatzen lan egiten dute. Bakea, justizia eta giza eskubideak urratu egiten dira, herrialde
aberatsen bizitzeko moduengatik. Neurrigabeko bizimodu horiek ez dute herrialde pobreenen errealitatean eta baliabideetan soilik eragiten; ondorengo belaunaldietan ere eragingo dute.
Aztarna ekologikoa aztertzea beharrezkoa da, herri guztien Garapen Iraunkorra ulertu ahal izateko.
Lurra dugu bizileku, eta, zaintzeaz gain, begiratu ere egin behar dugu. Aztarna ekologikoa hiru puntutan oinarritzen da:
• Baliabide naturalen eskaria erakustea.
• Eskari hori baliabide horiek sortzeko gaitasunarekin lotzea.
• Kontsumitzen dugunaren eta gure inguruan eskura ditugun baliabideen arteko desoreka hori
azpimarratzea

1. jarduera
Lehenengo zatian, batez ere ikusi egingo dugu. Lehenengo, Interneteko http://www.tuhuellaecologica.org/ orrian sartuko gara, eta bileran parte hartu duten batzuen aztarna ekologikoa kalkulatuko dugu.
Gero, National Geographic-en dokumental honen lehenengo zatia ikusiko dugu: https://www.youtube.com/watch?v=70fQ8Jk7IgY. (9.37’)

2. jarduera
Egunero zenbat energia, litro ur edota produktu gastatzen ditugun ikusi ondoren, animatzaileak debate bat sortuko du. Produktuak neurrigabe kontsumituz egunero egiten dugun gastuaz eta egunez
egun kontsumo iraunkorrago bat lortzeko eskain dezakegun laguntzaz gogoeta egin eta arrazoiak
emango ditugu.
• Zer pentsamendu etorri zaizkizue burura?
• Uste duzu bideoan edo simulatzailean agertu den guztia kontsumitzen duzula?
• Gai honi buruzko guztia puztu egiten dela uste duzu?
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• Garrantzitsua zer da, gaur dugunarekin bizitzea? Biharko egunean izango dugu teknologiarik gaur
egun sortutako ezbeharrei aurre egiteko?
• Zure ustez, murritz ditzakegu ingurumenean gure hondakinak edota gas-igorpenak?
• Zure egunerokotasunean “mundua alda dezakezula” uste duzu?
Gazte askok uste dute ezin dietela lagundu urrun daudenei eta gure erosotasunak ez dituztenei, pobretutako herrialde batean ez badaude. Baina gure erosotasun horiek dira, hain zuzen, haiek horrela
egoteko arrazoiak.

Espainiaren kasua
Aztarna ekologikoari dagokionez, Espainia 19. postuan dago munduan, eta 12. postuan Europan.
Urtero bere zor ekologikoa sortzen du, gainera. Hona hemen azalpen bat, ulertu ahal izateko:

Pentsatu bizirik irauteko baliabide kopuru jakin bat ematen digutela urtero; pertsona bakoitzari bizirik
irauteko behar duena soilik. Eta pentsatu abuzturako bukatu ditugula eta ondorengo lau hilabetean
erritmo berean kontsumitzen jarraitu dugula, urtea amaitu arte. Gure aukeren gainetik kontsumitzen ari
garela esan nahi du horrek, ez aukera ekonomikoen gainetik bereziki, baina bai gure ingurunean ditugun baliabide naturalen aukeren gainetik. Horregatik, besteenak diren baliabideak beharko genituzke,
eta baliabide horiek besteek behar dituztenenak dira, hain zuzen.
Espainiak gure herrialdea bezalako hiru behar ditu biztanleriaren eskariari erantzuteko.

3. jarduera.
Zer egin dezakegu geure aztarna ekologikoa saihesteko gutxienez?
I. ERANSKINA emango diegu parte-hartzaileei, aldatu dezaketen horrekin geldi daitezen. Irakurri, eta
gure egunerokotasunari buruz gogoeta egin dezakegu. ’10 consejos básicos para reducir la huella
ecológica y proteger el planeta’ bideoa ere ikus dezakegu. ’.
https://www.youtube.com/watch?v=IILFr3o_cYY
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ERANSKINA
Aztarna ekologikoa murrizteko dekalogoa.
1. Jabetu zaitez:
Egiten duzun guztiak eragina izango du zure inguruan.
2. Haragi gutxiago jan:
Belar-hektarea asko behar dira animaliak elikatu ahal izateko; gainera, planetara igortzen den CO2aren % 18 haragi-industriek igortzen dute.
3. Erosi tokiko produktuak, urrutitik garraiatu behar izan ez direnak:
Horrela, garraioak gas gutxiago igortzea lortuko dugu, eta tokiko enpresaburuak beren merkataritza
garatzera animatuko dira.
4. Erosi ingurumena errespetatzen duten enpresen produktuak (Bidezko Merkataritza
5. Murriztu argindarraren kontsumoa
6. Erabili garraio publikoa edota gutxi kutsatzen duten garraiobideak
7. Murriztu uraren kontsumoa:
Erabili baso bat hortzak garbitzerakoan, edota dutxako ura berotu artekoa jaso konketan, etxeko
beste erabilera batzuetarako.
8. Erabili ozono-geruza kaltetuko ez duten produktuak
9. Kudeatu arduraz zure hondakinak
Hondakin horiek garapen bidean diren herrialdeetan meta ez ditzaten, eta besteak beste, erradiazioak haien lurrei eta biztanleei eragin ez diezaien.
10. Kontuan hartu aztarna ekologikoa aintzat hartzen ez duten enpresei presioa egingo
diezula, hori guztia egiten baduzu. Onuragarria izango da zuretzat, baina, aldi berean,
2050. urtean bizirik irauteko 3 planeta behar izatea saihestuko duzu.
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