Gaur eguneko garapen ereduan herrialderik
industrializatuen eta aberatsenek, munduko
populazioaren % 26 bakarrik duten une
honetan, planetako energiaren, altzairuaren
eta beste metalen eta natura baliabideen %
80 kontsumitzen dute. Gainera, kontsumo hori
da isuri kutsagarrien eta hondakinen
hazkunde erraldoiaren zatirik handienaren
kausa eta sortzailea, batez ere, toxikoenak eta
arriskutsuenak direnenak.
Herrialde behartsu eta txiroek ingurugiro
arazoen eragin handiena jasatzen dute eta

herrialde horietan gertatzen den
aberastasunaren banaketa desorekatu eta
desberdintasun handikoa da portaera
jasanezinekoaren sortzailea eta kausa.
Herriko herritarren aldetik globalitatean
elkarren artean partekatutako
jasangarritasunerako bidea zabaltzeko
apostuak suposatu behar du ikuspegi lekuan
lekukoak eta elkartasunik gabeko egoismoak
gainditu egin behar direla eta nazioarteko
ekonomi ordenamendu horren bidegabe zein
jasaezinaren aurrean begiak zabaldu.

Bide horren behar du:
• Pertsona eskubideen defentsan oinarritutako munduaren ikuspegia, pertsona guztien
eskubide politiko eta ekonomikoena eta gizarte guztietan.
• “Geure etxea txukun eta ordenatuta jartzea” eta ez esportatzea kanpoko
ingurugirorako edo etorkizunerako arazorik. Gure herri eta udalerriak ez dira uharteak,
non lekuko jasangarritasuna lortu ahal den gure natura baliabideen sorrerari begiratu
barik eta gure isuri eta gainerako inpaktuen norakoa kontuan hartu barik.
• Ingurugiro globalari gure ekimenen inpaktu negatiboen erantzukina geure gain
hartzea eta garapenerako bidean dauden herrialdeetako herri-agintariekin lankidetzan
aritzea.
• Sustatzea bategiteak senidetzeen bidez edo antzeko garapenerako lankidetza eta
nazioarteko elkartasunezko sistemen bidez.

• Bidezko Merkataritzako produktuak eros itzazu.
• Beharrezko produktuak eros itzazu, beharrezkoak ez direnen kontsumoa
antiekologikoa baita.
• Eman itzazu beharrezkoak ez dituzun objetuak, hala nola, erropa, zapatak, jokuak,
liburuak.Karitas eta GKE-ak (Gobernuz Kanpoko Erakundeak) bezalako erakundeak
batzen dituzte.
• Giza erakunde edo talde ekologista nazional zein internazionaletan parte har
ezazu.Hirugarren munduko ume baten aita/amabitxia izatea diru gutxi kostatuko
zaizu (Egunean euro bat baino gutxiago).

Jasangarritasunaren
helburu orokorra:
• Ingurugiro globalari gure
ekimenen inpaktu negatiboen
erantzukina geure gain hartzea
eta garapenerako bidean
dauden herrialdeetako
garapenari lankidetza eta
elkartasuna eskaintzea.

Laudion zer egin da?
Laudio Udalak azken urteotan bultzatu eta aurrera eraman ditu nazioarteko elkartasunezko
ekimen ugari. Ekimen horien artean garrantzia handikoak izan dira garapenerako lankidetzaproiektuen kofinantziaziorako diru laguntza programak, Gobernuz Kanpoko Erakundeekin
eskuz esku hartuta herrialderik behartsuenetako haurrak uda aldean herriko familietan harrera
egiteko diru laguntzak, sektorerik behartsuenen bizitzeko baldintzak hobetzera zuzendutako
ekimenak elkarrekin finantziatzeko diru laguntza programak eta herrialde gainbeheratu eta
txirotutakoekin elkartasuna sustatzeko diru laguntza programak, kolektibo espezifikoen eta
bertako bizilagunen artean, informazio eta sentsibilizazio ekimenen elkarrekin baterako
finantziazioaren bitartez.

Laudion zer falta da egiteko?
Atal honen barruan Laudioko Ingurugiro Ekintza Planak planteatzen du nazioarteko elkartasun
programa eta ekimenak indartzea, hain zuzen, honako hauetan zehaztuta:

• Garapenera bideratutako Lankidetzarako Laguntza Deialdia.
• Herrialde behartsuetako haurren harrerarako Laguntza Deialdia.
• Laudio senidetuta dagoen herriekin, alegia, Somoto –Nikaragua–
eta Bucraa –Mendebaldeko Sahara–, konpromisoa eta laguntza
indartzea.
• Herrialde txiroetako larrialdi eta hondamendi egoeren atentzioa.
• Herritarren sentsibilizazioa Garapenerako Lankidetza eta
Nazioarteko Elkartasunarekiko.

Zerbait egiteke geratzen dela uzte baduzu, parte artu Laudio denon arteko konpromisu bat.
Hau da 13 artikuludun bildumaren bederatzigarren alea. Aleren bat ez badaukazu Hirigintza eta
Ingurugiro arloan eskatu. Udaletxeak aleak biltzeko karpeta eskeintzen dizu.

Hurrengo alea ZUIN aldizkariarekin batera:

Lurzoruaren erabilera jasangarria

