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Gaur egun munduan dauden arazoak
1.

Munduko ordena berria

1.1. Munduaren bi muturrak: kapitalismoa eta sozialismoa

II. Mundu Gerraren ostean, Europak munduan zeukan nagusitasun ekonomikoa eta
politikoa galdu zuen, Sobiet Errepublika Sozialisten Batasuna (SESB) eta Amerikako
Estatu Batuak bi estatu zirelako tarteko. Bi superpotentzia horien boterearen eraginez, aurrez aurre jarritako bi bloketan banandu zen mundua. Amerikako Estatu
Batuek sistema kapitalista zeukan; eta SESBek, berriz, sozialista.
a) Sistema kapitalista

Adam Smith eta David Ricardo ekonomialariek taxututako teorien eraginez, XIX. mendean, liberal-kapitalismoa izeneko sistema ekonomikoa hasi zen hedatzen. Honako
hauek dira liberalismo ekonomikoaren printzipioetako batzuk:

Ekimen pribatuaren garapena
eta hazkunde ekonomikoa dira
sistema kapitalistaren oinarrizko
eragileak. Estatu Batuak dira,
hain zuzen, horren adierazle
gorenak.

Bloke sozialista
SESB eta haren aliatuak
SESBen mendeko
herrialdeak

Bloke kapitalista
AEB eta haren aliatuak
AEBen mendeko
herrialdeak
Herrialde neutralak

Bloke sozialista eta bloke kapitalista,
gerra hotzaren garaian

— Ekoizpen sistemaren oinarrian, ekimen pribatua dago. Bertan, jabeen elkarte
batek ahalik eta onurarik handiena ateratzeko asmoz inbertitzen du bere kapitala. Horretarako, langile talde bat izaten dute soldata baten truke lanean.
— Merkatu libre bat egotea. Bertan, ekoizpena, produktuaren prezioa eta baita lanerako aukerak ere eskaintza-eskarien legearen araberakoak dira.
— Estatuak ez du esku hartu behar ekonomian; merkatua da, hain zuzen, ekoizpen
sistema arautu behar duena. Estatuaren egiteko bakarra sistema ondo doala aztertzea eta gorabehera guztiak konpontzea da.
Herrialde demokratiko gehienek onartu zituzten kapitalismoaren printzipioak, eta,
beraz, Amerikako Estatu Batuak bilakatu ziren sistema horren lider ukaezin. Alabaina,
sistema kapitalistak baditu eragozpen batzuk. Horien artean nabarmentzekoa dugu
herritarren artean aberastasunak modu desorekatuan banatzen direla, eta, ondorioz,
gizarte desberdintasun itzelak sortzen direla.

Vladimir Putin, Errusiako
presidentea.

b) Sistema sozialista

K
utopia: aurkeztean ezin
gauzatuzkotzat jotzen den
doktrina edo sistema.

94

5. unitatea

Sistema kapitalistaren ordezko aukera moduan, XIX. mendean, Karl Marxen teoriak
garatu ziren. Urte askotan, teoria horiek utopia huts baino ez ziren izan. Haatik,
1917. urtean, Errusiako iraultzaren arrakasta dela tarteko, arau horietan oinarritutako sistema berri bat sortu ahal izan zen, honako ezaugarri hauekin:
— Estatuari dagozkio ondasunerako, zerbitzuetarako eta ekoizpenerako bitartekari guztiak. Estatuaren bizkar geratzen da, beraz, horien kudeaketa eta plangintza lana,
erdietsi beharreko helburuak finkatzen dituzten planen bitartez.

Gaur egun munduan dauden arazoak
— Etekinak edo onurak herritar guztien oinarrizko premiak ziurtatzeko erabiltzen
dira: etxebizitza, osasuna, etab. Horiek modu orekatuan banatzen dira, eta gizarte
klaseen artean ez da inolako bereizketarik bultzatzen. Herritar guztiek egiten dute
lana; betiere, estatuaren beharren edo premien arabera.
— Ez dago ez ekimen pribaturik ez jabetza pribaturik, eta eskuratutako onura guztiak
estatuaren esku geratzen dira, hark kudea ditzan.
Sobiet Errepublika Sozialisten Batasunak (SESB) hartu zuen herrialde sozialista guztien blokearen buruzagitza, eta mundu mailako erabaki guztietan lider moduan jokatu
zuen. Haatik, erregimen diktatoriala eta autoritarioa inposatzean, eta bertako arauen
gehiegizko zurruntasuna eta zorroztasuna zela tarteko, sistema horrek porrot egin
zuen kapitalismoaren ordezko sistema moduan, eta desagertu egin zen.
1.2. Beste egoera baterantz

1991. urtean desagertu zen sobietar blokea, eta, ondorioz, sistema sozialista krisialdi
gorrian murgildu zen. Blokea osatzen zuten herrialdeek, beraz, merkatu ekonomia baterako birmoldaketa lanari ekin zioten. II. Mundu Gerraz gero munduan izandako bi muturren arteko oreka tradizionala desagertu egin zen, eta munduko herrialdeen arteko harremanak berriz egituratu behar izan ziren, honako hauetan oinarrituta, hain zuzen:
— Sistema global bat osatu behar izan da, herrialde gehienak elkarrekin harremanetan
egoteko. Herrialde horietan ekonomia kapitalista eta sistema politiko demokratikoak
dira nagusi.

Bi Alemaniak bateratzea eta
Berlingo harresia erortzea izan
ziren erregimen sozialistak
demokraziari ateak irekitzeko
sinboloak.

Japoniako, Alemaniako,
Espainiako eta Amerikako
Estatu Batuetako liderrak,
G-8ren goi bileran.

— Eragin eremuak sortu dira (Europar Batasuna, Japonia eta Estatu Batuak, esaterako), eta eremu horiek
beren gailentasun ekonomiko eta politikoa egikaritzen dute; beren jarduerekin, beraz, gainerako
herrialde guztiak baldintzatzen dituzte.
— Oraindik ere badira gobernuan sistema sozialista
duten herrialdeak:Txina, Kuba, Ipar Korea eta Afrikako zein Asiako zenbait errepublika, hain zuzen.
— Amerikako Estatu Batuek dute erabateko nagusitasuna. Ekonomikoki eta militarki botere handia dute,
eta arbitro moduan jokatzen dute nazioartean. Mundu osoan barrena inposatzen dute bere boterea.
— Herrialdeen arteko harremanak arautzen eta sistema
horrek sortzen dituen desorekak murrizten ahalegintzen diren nazioarteko erakundeak ugaldu egin dira:
NBE, Munduko Bankua, etab.

Txinako Gobernuan, sistema
komunista dago oraindik ere.
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2.

Globalizazio ekonomikoa

2.1. Munduko sistema ekonomikoaren ezaugarri nagusiak

Txina jotzen da mundu
globalizatuaren lantegitzat.

Bloke sozialista desegin ostean, kapitalismoa zabaldu da mundu osoan barrena, eta halabeharrez inposatu ditu bere teoriak eta metodoak. Ondorioz, globalizazio ekonomikorako prozesua gertatu da, eta, bertan, herrialde guztiak hertsiki loturik daude. Batetik,
mendebaldeko bizimoduak hedatu dira (publizitatea, kontsumismoa, etab.); eta, bestetik,
ekoizpen, merkaturatze eta finantza prozesuak globalizatu egin dira. Horrenbestez,
herrialde bakoitzeko ekonomiak gainerako nazioen arabera egingo du aurrera; horien
premia izaten du. Horrelakoxe mundua egituratu dugu.
Honako hauek dira globalizazio ekonomikorako prozesuaren ezaugarriak:
— Enpresa multinazionalak hedatu dira, eta horien kontrolpean geratu da mundu
osoko ekoizpena. Multinazionalek herrialde askotan inbertitzen dituzte beren
kapitalak, eta enpresa filialak sortzen dituzte nonahi. Hartara, merkatua haien produktuez josita dago, eta, beraz, ekoizpena dezentralizatzeko prozesuari ekin diote.
— Mundu osoan barrena, merkataritza trukeak ugaldu egin dira. Nazioarteko merkataritzaren bolumena izugarri hazi da, eta, ondorioz, munduko merkatuen eta
herrialdeen arteko harremanak ere areagotu egin dira.
— Nazioarteko finantza merkatuek gora egin dute, eta, finantza Burtsak direla tarteko, kapital kopuru erraldoiak mugitzen dituzte. Horien guztien erabakiek, jakina,
eragin nabarmena daukate munduaren garapen ekonomikoan.
2.2. Lankidetza ekonomikorako eskualde elkarteak

Helburu bateratuak dituzten herrialdeek ekonomia eta merkataritza lankidetzarako eskualde elkarteak osatu dituzte. Nazioarteko merkatuan beren produktuen lehiakortasuna areagotzea eta beren ekonomiak babestea da, hain zuzen,
daukaten helburu nagusia. Honako hauek dira elkarterik garrantzitsuenak:
— Europar Batasuna (EB). Europako herrialde gehienak batzen ditu. 2004.
urtean, Europako ekialdeko garai bateko herrialde sozialista ugari sartu
ziren Batasunean.
— Merkataritza Libreko Ituna (NAFTA). Amerikako Estatu Batuek, Kanadak eta Mexikok osatzen dute. Etorkizunean, Amerikako kontinenteko
herrialde guztiak bertan batzeko hitzarmena egin dute.
— MERCOSUR. Argentinak, Brasilek, Uruguaik eta Paraguaik osatzen dute.
— Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundea (LPEE). Gainerako eskualde erakundeak ez bezalakoa da; izan ere, munduko petrolio merkatua kontrolatzeko helburuarekin sortu zen. Hainbat kontinentetako herrialdeek
osatzen dute erakunde hori.
Kasko Urdinak dira NBEren
armadako kideak.
Multinazional garrantzitsuenak eta haien fakturatze bolumena (1999)
Enpresa

Herrialdea

Jarduera

Diru sarrerak
(milioi dolarretan)

1.- General Motors

AEB

Autogintza

176 558

2.- Wall-Mart-Stores

AEB

Merkataritza katea

166 809

3.- Exxon Mobil

AEB

Petrolioa

163 881

?

4.- Ford Motor

AEB

Autogintza

162 558

5.- Daimler Chrysler

Alemania

Autogintza

159 985

Zer da enpresa multinazional
bat? Aipa itzazu munduko
multinazional garrantzitsuenetako
batzuk.

6.- Mitsuy

Japonia

Merkataritza

118 555

7.- Mitsubishi

Japonia

Merkataritza

117 765

8.- Toyota Motor

Japonia

Autogintza

115 670

AEB

Elektronika

111 630

9.- General Electric

Iturria: World Investment Report (El País urtekaria, 2001).
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2.3. Lankidetzarako nazioarteko erakundeak

Munduko herrialdeen arteko harreman ekonomikoak eta merkataritza harremanak
kontrolatzeko zeregina duten nazioarteko erakunde ugari daude. Haien helburua
herrialdeen artean lankidetza sustatzea da, eta politika bateratu bat eta helburu orokor
batzuk finkatzea. Erakunde horien jardunen helburu nagusia herrialde txiroenen egoera ekonomikoa hobetzea da, eta horretarako, garapenerako laguntzak eta interes txikiko maileguak ematen dizkiete. Erakunde azpimarragarrien artean, hauexek ditugu:
— NBEren mendeko erakundeak. Nazio Batuen EraNBEk Manhattanen (New York)
daukan egoitza.
kundeak nazioartean garapena sustatzea du helburu,
eta gai horri buruzko eztabaidagune izan nahi du.
Kofi Anan,
Horretarako, hainbat gai garatzeko eta sustatzeko
NBEko idazkari
zereginean espezializaturik dagoen erakunde multzo
nagusia.
bat sortu du: FAO, UNESCO, LANE, etab.
— Munduko Bankua. 1944an sortu zuten, munduko
herrialdeei kredituak emateko asmoarekin; bereziki,
garatze bidean dauden herrialdeei.
— Nazioarteko Diru Funtsa (NDF). Oinarrizko helburuak honako hauek ditu: munduko merkataritzak
dituen trabak saihestea eta merkataritza bera sustatzea, nazioarteko diru kontuetan lankidetza bideratzea, eta hainbat gobernuri ekonomia eta finantza
gaiei buruzko aholkularitza eskaintzea.
— Munduko Merkataritza Erakundea (MME). Nazioarteko merkataritza jarduerak sustatzen eta gainbegiratzen ditu.
— Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundea
(ELGE). Hogeita zortzi herrialde kideetan enplegua
sustatzeko, herrialde horietako bizi-maila hobetzeko
eta beren egonkortasunari eusteko sortu zen.
— G-8. 70eko hamarkadan sortutako foro politikoa eta
ekonomikoa, munduko zortzi herrialde industrializatuenak biltzen dituena; hain zuzen, Frantzia, Japonia,
Britainia Handia, Kanada, Italia, Amerikako Estatu
Batuak, Errusia eta Alemania.
Garapenerako laguntza ematen duten herrialdeak
NPGaren %

Amerikako Estatu Batuetako polizia jendea jipoitzen, Munduko
Merkataritza Erakundearen Goi Bilerak aldarrikatzen duen globalizazio
ekonomikoaren aurka Seattlen egin zen elkarretaratze batean.

Iturria: Cooperación para el Desarrollo, (El País urtekaria, 2004).
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3.

Munduko sistemaren funtzionamendua

3.1. Merkataritzaren eta merkataritza fluxuaren garrantzia

Gaur egungo munduko ekonomia lehengaien eta landutako produktuen arteko trukearen araberakoa da; horretan oinarritzen da. Kontsumoa eta ekoizpena —eskaintza-eskarien legeak arautzen dituenak, alegia— dira sistema kapitalistaren eragileak,
eta horiei esker egiten du aurrera sistema horrek. Merkataritza da munduko harremanen ezaugarri nagusi; izan ere, egunero-egunero merkataritza trukeen gero eta
handiagoa den fluxua dago planetako eremu guztien artean.
Hala ere, herrialde edo geografia eremu guztiek ez dute zeregin bera nazioarteko
merkataritzaren barnean. Bi eremu nagusi bereizten dira: erdialdea eta periferia.
a) Erdialdea

Munduko herrialde garatuenek osatzen dute erdialdea. Munduan egiten diren trukeen
bolumen gehiena kontrolatzen dute. Herrialde horien artean, merkataritza eta finantza
fluxua dentsitate handikoa da, eta ondorioz, munduko merkataritzaren erdigune bilakatzen dira.

New York (Amerikako Estatu
Batuak), airetiko ikuspegia.
Horixe da planetako eremu
aberatsenetako bat.

b) Periferia

Garatze bidean dauden herrialdeek osatzen dute periferia izenez ezagutzen dugun eremua. Merkataritza
trukeak erdialdean baino askoz ere txikiagoak eta urriagoak dira, eta gehien-gehienetan lehengaiak trukatzen
dira. Horrenbestez, bazterreko eremutzat hartzen da.

Ipar Amerika
Japonia
Latinoamerika

Erabaki
eremuak
Botere politikoa
eta ekonomikoa Mendebaldeko
Europa
duten eremuak
Periferiak
Harreman eta
merkataritza fluxu
garrantzitsuenak
Bigarren mailako harremanak
eta merkataritza fluxuak

K
merkataritza fluxu: munduko
hainbat eremuren artean,
egunero-egunero izaten
den ondasunen eta zerbitzuen
trukea.

Errusia

Asiako
hego-ekialdea

Erdialdearen eta periferiaren arteko aldeak ez dira soilsoilik eremu bakoitzean egiten diren trukeen bolumeAfrika
Erdialdearen
naren eta merkataritza fluxuen araberakoak. Produktu
eta periferiaren arteko
motei eta trukatzen diren materien prezioari begira ere
merkataritza fluxuak
alde itzelak daude. Ondorioz, oso bestelakoa den merkataritza egiten da batean zein bestean.
Honako hauek dira herrialde garatuen eta garatze bidean dauden herrialdeen arteko
desberdintasun nagusiak:
— Herrialde garatuak dira nagusi manufakturatutako produktuen eta teknologien merkatuan. Nazioarteko merkatuan, beraz, balio handia izaten dute produktu horiek.

?
Azaldu erdialdeko eremuaren
eta periferiaren ezaugarri
nagusiak, munduko merkataritzari
begira.

Hong Kongo (Txina) merkataritza
erdigunea britainiar kolonia
zaharrak erdietsitako ahalmen
ekonomikoaren adierazle da.
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Ekialde
Hurbila

3.2. Baliabideen eta biztanleriaren
arteko desoreka
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— Garatze bidean dauden herrialdeetan ekoitzitako produktu industrialen eta manufakturatuen garapen eskasa dela tarteko, lehengaiak esportatuz egiten dute herrialde
horiek beren merkataritza jarduna; sarri, herrialde aberatsak hornitzeko, gainera.
Herrialde aberatsek, era berean, erosle direnez, eskaintza-eskariaren legean hartzen
dute babesa, eta eurek bertan jartzen diete prezioa oro har oso lehengai merkeei.
Truke horietan dagoen aldea oso argi islatzen da periferiako eremuetan sumatzen den
atzerapenean. Herrialde horietako merkataritzak gero eta mendekotasun handiagoa
dauka erdialdeko eremuekiko. Era berean, aintzat hartzekoa da periferiako herrialdeetako meatzaritza eta nekazaritza aberastasuna, hein handi batean bederen, herrialde
aberatsek ustiatzen dutela zuzenean, beren multinazionalen bitartez. Herrialde horiek
kontrolatzen dute bai ateratze lana bai merkaturatze prozesua; horrenbestez, eskuratzen diren diru sarrera gehienak herrialde ekoizletik kanpo joaten dira.

Bartzelonan, Munduko
Bankuaren eta globalizazioaren
aurkako manifestazioa egin
zutenean, poliziak merkataritza
eremu bat babestu
eta zaindu zuen.

Atzerriko multinazionalek inolako
neurririk gabe ustiatzen dituzte
Hirugarren Munduko baliabide
naturalak.

3.3. Globalizazioaren eraginak

Sistema kapitalista hedatzeak, ekoizpena neurririk gabe areagotzeak eta ekonomiaren
globalizazioak eragin negatiboak izan dituzte munduan:
— Baliabide naturalak inolako neurririk gabe ustiatzen ari direnez, ondare naturala
agortzen ari da, eta, beraz, gero eta urriagoak dira baliabideak. Gainera, lurreko
ekosistemaren ohiko funtzionamenduak berez daukan oreka galtzen du.
— Herrialde aberats gutxien eta herrialde txiro ugarien arteko aldea areagotu egiten da.
Herrialde aberats gutxi horiek kontrolatzen dute munduko ekonomia eta merkataritza. Herrialde pobreak, berriz, miseria gorrian bizi dira, garatu gabeko munduan.
— Industria igorpenak areagotu egin direnez, munduko kutsadura ere areagotzen ari
da. Beraz, etorkizunean aurretik ezin sumatuzko ondorioak izango dituen ingurumen narriadura gertatzen ari da.
— Sistema kapitalistaren desorekek krisialdiak sortzen dituzte aldian-aldian. Krisialdi
horiek munduko ekonomia egongaitz bilakatzen dute, langabezia sortzen dute, eta
pobrezia eta gosea hedatzen dute.

Jose Bove frantziar ekologista
eta National Family Front
Assotiation elkarteko Bill
Chrislison dira herrialde
pobreenak zapalduz egin nahi
den globalizazio ekonomikoari
eta ingurumen arazoei aurre
egiteko berriki sortu den
mugimenduko bi aurpegi ezagun.

Munduko merkataritzaren liberalizazio prozesu polemikoa
«[1999ko] abenduaren 1etik 4ra bitartean, Munduko Merkataritzaren Elkartearen (MME) goi bilera erabakigarri bat egin
zen Seattlen. MME erakundearen helburua munduan dagoen ondasunen, kapitalen eta zerbitzuen zirkulazioan trabak
desagerraraztea da. Goi bileraren asmoa, berriz, hiru urte iraungo duen hitzarmen orokor bat osatzea da [...]. 135 herrialdetako ordezkariek izango dute hitzarmen orokor hori sinatzeko erantzukizuna, eta kontuan izan behar da nork bere lehentasunak dituela, gainerakoenetatik oso bestelakoak. Goi bilera horren aurretik, huts egin zuen Erronda egin zen Uruguain,
1993an, hain zuzen. Bertan, nekez sinatu zituzten hitzarmenak, eta sinatutakoak ia ez ziren aplikatu hurrengo urteetan.»
ZENBAIT EGILE: Historia del siglo XX (1974-2000). 3. liburukia, Océano, Madril, 2000, 1228. or.
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Bloke komunista desagertu
zenean, gerra zibil
odoltsua piztu zen
Jugoslavia ohian.

4.

Gaur egungo munduko gatazka geopolitikoak

4.1. Nazionalismoen goren unea

Bloke sozialista desagertzearekin bat, hamaika gatazka piztu ziren mundu
osoan barrena, baina bereziki, Europan. Demokratizazio prozesuak
eta kapitalismora egokitzeak garai bateko ideal nazionalistak piztu zituzten Europako ekialdean. Bertan, hainbat
etnia, erlijio eta kultura elkarren ondoan bizi ziren.
Batzuetan, independentzia edo bateratze prozesuak
modu baketsuan egin izan dira; ondorioz, prozesu
horiek muga berriak sorrarazi dituzte. Horren lekuko
ditugu honako hauek: Alemaniaren bateratzea eta
Txekoslovakiaren banaketa —Txekiar Errepublika eta
Eslovakia sortuz—. Baina badira azpimarratzeko beste
adibide batzuk ere: esate baterako, oraindik ere
independentziaren bila dabiltzan antzinako errepublika sobietar batzuena —besteak beste, Txetxenia—.
4.2. Ekialde Hurbila: Israelen eta Palestinaren arteko gatazka

K
sionista: aberri moduan palestinar
lurraldea berreskuratu nahi duen
nazioarteko mugimendu judua.
Yihad: erlijio islamikoaren
printzipioak defendatzeko egin
zen erlijio gurutzada edo gerra
santua adierazteko musulmanek
erabiltzen duten kontzeptua.

?
Azaldu zer den «Intifada».
Horretarako, palestinar alderdia
osatzen duten erakunde politiko
eta muturreko taldeetako batzuk
aipatu beharko dituzu.
1993an, israeldarrek eta
palestinarrek Osloko Ituna sinatu
zuten; beren lehenengo bake
ituna. Estatubatuarrek egin zuten
bitartekari lana.

Ekialde Hurbila lurralde konplexua izan da beti, bertako herrien arteko gatazka iturri, alegia. Eta horren adibide edo ispilu garbia dugu berrogeita hamar urte luzeetan
palestinarrak eta israeldarrak aurrez aurre jarri dituen gatazka.
II. Mundu Gerraren ostean, talde sionista juduek presioa egin zioten Britainiako
Gobernuari —lurralde palestinarrak nazioartean babesten zituenari, alegia—,
Palestinako lurraldean Israelgo Estatu berria finka zezan. 1947an, NBEk lurraldea bi
estatutan bereizteko proposamena egin zuen: Israel eta Palestina, hain zuzen.
Alabaina, bigarren hori —Palestina, alegia— ez zen sekula osatu. Harrezkero, arabiarren eta juduen arteko harreman korapilatsuek ezin konta ahala gatazka sorrarazi
dituzte.
Erakunde politiko islamiko batzuek —besteak beste, Palestina Askatzeko Erakundeak
(PAE)— eta muturreko taldeek —Hamasek edo Yihad islamikoak—, inguruko
herrialde arabiarren laguntzarekin (Siria, Libano, Jordania eta Egipto, hain zuzen)
lurraldeak berriz eskuratzeko eta Estatu palestinar librea osatzeko presioa egin zuten,
Intifada (matxinada edo altxamendua) delakoaren bitartez. Alabaina, Israelgo Gobernuak une oro egin zien aurka, ez baitzien bere jabetzak utzi edo eman nahi.
Hainbat herrialdek hartu dute parte gatazkan, bakean oinarritutako irtenbidea bilatzeko. 1993. urtean, esaterako, Oslo hirian ituna sinatu zuten israeldarrek
eta palestinarrek. Itun giltzarria izan zen, eta
Gaza eta Zisjordania lurraldeetan etorkizunean Estatu palestinarra eratzeko oinarriak
finkatu zituzten bertan. Alabaina, gaur
egun, bakea bilatzeko negoziazioak eten
egin dira, eta, ondorioz, bi erkidegoen arteko gatazkak izugarri laztu dira.

Sharonen harresia
«2003. urtea harresiaren urtea izan zen. Israel eta Zisjordania bereizteko Ariel Sharonek eraikiarazi zuen harresia zinez beldurgarria da. Amaitzean, harresiaren luzera mila kilometro ingurukoa izango da, 2 000 dolarretik gorako kostua izango du,
eta bi milioi palestinar geratuko dira bakandurik. Israelgo sektore kontserbadoreenek eta gerrazaleenek eman zioten babesa proiektu honi, eta 2002ko udan hasi zituzten eraikitze lanak.»
SALES, F.: «El muro de Sharon», El País egunkaria 2004. El País, Madril, 2004, 26. or.
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4.3. Beste gatazka geopolitiko batzuk

Munduko beste zenbait bazterretan ere gerran dabiltza, hainbat arrazoi direla tarteko.
a) Latinoamerika

Honako hauek dira Latinoamerikan gertatzen diren gatazka gehienen iturri: muturreko pobrezia, ustelkeria politikoan oinarritutako gertakari ugari, narkotrafikotik eratorritako arazoak eta gizarte eta etnia taldeen
arteko desberdintasun itzelak. Ondorioz,
hainbat herrialdetan, ezkerreko ideologia
duten gerrillarien mugimenduak sortu dira.
Gerrilla armatuaren bitartez, finkatutako boterearen
aurka egitea dute helburu; betiere, justizia aldarrikatuz.
Kolonbia eta Mexiko ditugu horren adibide
azpimarragarrienak.

Alberto Fujimoriren aurkako
manifestazioa, Liman.

b) Afrika

Arerioak diren talde etnikoek
botere politikoa eskuratzeko
egiten dute borroka, eta independentzia prozesu horiek ezin
konta ahala gatazka zibil sorrarazi dituzte Afrikako zenbait
herrialdetan. Besteak beste, Sudanen, Ruandan eta Burundin.
Kongoko errebolta talde bateko
haurrak, beren armak erakutsiz.
Arma bidezko gatazka nagusiak, gaur egun
Lurraldea

Urteak

Gatazkan parte hartu dutenak

Afganistan

1978-2001

Afganistan-SESB
Gobernu talibana-Nazioarteko koalizioa

Angola

1975-2002

Gobernua-Angolako Independentziaren
aldeko mugimendua

Arjeria

1992-2000

Gobernua-talde islamiko armatuak

Kaxmir

1989-2003

India-Pakistan

Kolonbia

1960-

Gobernua-Indar Armatu Iraultzaile
Kolonbiarrak (FARC)

New Yorkeko dorre bikiei
egindako erasoa, 2001eko
irailaren 11n.
Irakeko gerrak ekarri duena.

Errusiako gobernua-Txetxeniar independentistak

Txetxenia

1994-1996, 1999-

Balkanak

1991-1995

Serbia, Kroazia eta Bosnia arteko gerra zibila

Kosovo

1999

Serbiako gobernua-Kosovoko separatistak eta NATO

Hutuak-tutsiak
Ruanda
1990-1994
Iturria: ZENBAIT EGILE: El País 10 000, XXIX. urtea, 10.000. zenb. El País, Madril, 2004, 64. or.

4.4. Nazioarteko terrorismoa

2001eko irailaren 11n, mundua hunkitu zuen gertakaria
jazo zen Estatu Batuetan. Bidaiarientzako lau hegazkin
bahitu zituzten Estatu Batuetan, eta Ipar Amerikako helburu estrategiko batzuei egin zieten eraso. Ondorioz,
3 000 zibil ingururi eragin zizkieten kalteak. Hegazkinetako bik New Yorkeko dorre bikien aurka jo zuten
—dorre bikiak botere ekonomiko kapitalistaren sinboloak dira—; hirugarrenak, Pentagonoaren eraikinaren
aurka egin zuen —Estatu Batuetako egoitza militarra—;
eta laugarrena lur zabalean erori zen. Aurretik sekula ez
zen horrelakorik gertatu munduan. Muturreko talde
islamikoek munduko ordenari oreka galarazi nahi izan
zioten, itzal handiko ekintza terroristen bitartez. Eta,
jakina, horrek ezbaian jarri zuen munduko segurtasuna;
era berean, gerra jardueren egoera ere aldatu egin zen.
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5.

Ipar-Hego harremanaren desoreka
eta mendekotasuna

Iturria: Nazioarteko Ditu Funtsa, Anuario el País 2004. El País, Madril, 2004, 38. or.

Mundua herrialde aberatsetan eta txiroetan banatzen da. Horren isla dugu hegoaldeko herrialdeak iparraldekoen mende egotea.
Ugariak dira balantzari oreka galarazi dioten faktoreak: nola oreka ekonomikoa, hala
politikoa. Baina, betiere, iparraldeko herrialdeen aldera egiten du balantzak. Garatze
bidean dauden hegoaldeko herrialdeen egoera, hein handi batean, iparraldeko mundu
garatuaren erabakien araberakoa izaten da.
BPGaren hazkunde erreal
handiena duten herrialdeak

BPGaren hazkunde erreal
txikiena duten herrialdeak

Herrialdeak

Herrialdeak

2004ko datuak

2004ko datuak

Txad

42,7

Seychelleak

-2,0

Angola

11,4

Tonga

-0,5

Ekuatore Ginea

10,2

Brunei

0,1

Azerbaijan

9,1

Dominika

0,5

Qatar

8,2

Dominikar Errepublika

0,5

Eritrea

8,0

Antigua eta Barbuda

1,0

Mozambike

8,0

Holandarren Antillak

1,0

Kazakhstan

8,0

Haiti

1,0

Venezuela

7,7

Paraguai

1,0

Bhutan

7,6

Holanda

1,4

Txina

7,5

Japonia

1,4

Kongo

7,0

Suitza

1,4

Vietnam

7,0

Saint Kitts eta Nevis

1,4

Sierra Leona

6,8

Alemania

1,5

Etiopia

6,7

Austria

1,5

Benin

6,5

Portugal

1,6

Sudan

6,5

Swazilandia

1,6

Sri Lanka

6,5

Jamaika

1,6

Tanzania

6,3

Italia

1,7

Lituania

6,2

Gabon

1,7

5.1. Garapenaren adierazle
ekonomikoak

Herrialde baten garapen maila hautemateko, zenbakizko
adierazle batzuk erabili ohi dira. Hartara, alderaketak
egin daitezke eta denboran barrena izaten duen bilakaera maila azter daiteke.
a) Nazio Produktu Gordina

Nazio Produktu Gordinak (NPG) nazio bateko ekoizpenaren sektore guztietan urtebetean sortzen den aberastasuna zenbatzen du; barnean txertatzen dira, halaber, enpresa nazionalek atzerrian eskuratzen dituzten
ondasunak eta zerbitzuak ere.

Esportazioak oso
garrantzitsuak dira herrialde
baten oreka ekonomiari begira.

b) Barne Produktu Gordina

Barne Produktu Gordinak (BPG) nazio barneko diru aberastasuna neurtzen du; kontuan hartzen da, halaber, atzerriko enpresek lurzoru nazionalean sortzen dutena ere,
baina ez da kontuan hartuko enpresa nazionalek herrialdetik kanpora sortzen dutena.
c) Per capita Nazio Produktu Gordina

Nazio bateko NPGa zati biztanleen kopuru orokorra eginez lortzen den emaitza da.
d) Giza Garapenaren Indizea
Teknologia berriak,
informatikan aplikatzen
direnak kasu, sektoreko enpresa
handien mozkinak areagotzen
ari dira.
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Giza Garapenaren Indizea (GGI) ezagutzeko, garapenarekin lotuta dauden lau aldagairen arteko nahasketari erreparatu behar zaio: bizi-itxaropena, per capita errenta, alfabetizazio indizea eta eskolatze maila. Eskuratzen den emaitza 0 eta 1 artekoa izaten da, eta
onargarritzat jotzeko, ezinbestekoa da 0,6 ateratzea.

Gaur egun munduan dauden arazoak
5.2. Mendekotasun politikoa
XIX.

mende amaieran, Europako herrialdeek Hirugarren Munduko herrialdeak kolonizatzeari ekin zioten.
Hala, Afrikan eta Asian haien nagusitasuna erabilitako
kolonialismo prozesu horrek eskualde horietako ohiko
garapena nahastu zuen. Bertako kulturaz kanpoko ezin
konta ahala elementu txertatu ziren, eta aurretik ez zeuden premia batzuk sortu ziren.
Eskualde horiek beren independentzia eskuratu, eta
Europako potentziek handik alde egin behar izan ostean,
egongaiztasun latza sortu zen inguru horietan. Eta, jakina, kolonizatzaile ohiek eta potentzia berriek —Estatu
Batuek eta Japoniak— berehala atera diote etekina egoerari, eta berriro ekin diote beren kontrola egikaritzeari.
Horri guztiari neokolonialismo izena eman zaio.
5.3. Mendekotasun ekonomikoa

Atzerriko konpainia multinazionalek kontrolatzen dute modu zuzenean Hirugarren
Munduko baliabide naturalen ustiapena. Era berean, herrialde boteretsuek gero eta
mailegu gehiago ematen dizkiete pobreei garapena bultzatzeko, eta horrek kanpo zor
itzela sorrarazi du; ondorioz gero eta mendekotasun handiagoa dute.

Zenbait herrialdetan, Argentinan
esate baterako, Estatu Batuek
babestutako erregimen
diktatorialak izan dira bata
bestearen atzetik.

K
neokolonialismo: herrialde
garatuek garatze bidean dauden
herrialdeetan nagusitasun
politikoa eta ekonomikoa
egikaritzeko erabiltzen dituzten
modu berriak.
kanpo zor: herrialde batek
maileguen bitartez metatu duen
kapitala, mailegua utzi dion
estatuari itzuli beharrekoa.

New Yorkeko burtsa,
munduko kontratazio
ingurunerik handiena.

?
Adierazi Hirugarren Munduaren
edo garatze bidean dauden
herrialdeen ezaugarri bereziak.

5.4. Merkataritza desorekak

Garatze bidean dauden herrialdeen merkataritzaren oinarria herrialde aberatsei baliabide naturalak —nekazaritza baliabideak eta baliabide mineralak— saltzean datza. Herrialde aberatsek, berriz, oso prezio merkeak ordaintzen dituzte produktu horien truke.
Bestalde, herrialde horietan industriarik ez dagoenez, beharturik daude herrialde aberatsei produktu manufakturatu eta teknologikoak erostera; oro har, produktu garestiak.

Limako (Peru) auzo txiro bat.
Garatze bidean dagoen
herrialdea da, hain zuzen, Peru.
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6.

Gizadiaren

XXI.

mendeko erronka handiak

Hirugarren milurtekoa hasia dugun honetan, mundu osoari eragiten dioten zenbait
arazo oraindik ere konpondu gabe daude. Arazo horiek guztiek erantzun koordinatua eta
eraginkorra eskatzen diete bai gizadiari, bai gobernu guztiei eta baita herritar denei ere.
6.1. Gosearen arazoa

FAOk 2001eko urrian argitaratu zuen txostenaren arabera, Lurrean, 800
milioi biztanle baino gehiago dira goseak daudenak. Datu hori are beldurgarriagoa irudituko zaigu kontuan hartzen badugu herrialde aberatsek 1996. urtean zer konpromiso hartu zuten; izan ere, goseteak hartutako biztanleen kopurua 2015. urte amaierarako erdira murrizteko
helburua zuten. Alabaina, gosetea oso-oso gutxi murriztu da, urteko 6
milioi herritarrei baino ez baitzaie lagundu. Ondorioz, FAOk adierazi du hirurogei urtean luzatuko duela hasieratik jarritako epea.
Kongoko Errepublika Demokratikoa, India, Tanzania eta Afganistan dira, besteak beste, elikadura urritasun handieneko tokiak
munduan.
100 000 pertsona inguru hiltzen dira egunero, gosearen eta bere
ondorioen eraginez. Munduko Elikadura Programaren (MEP) arabera, gaur egun 12 000 milioi pertsona baino gehiago elikatzeko
adina baliabide dago, esan nahi baita, munduko biztanleen kopurua
halako bi.

Zenbait errefuxiatu.
Pertsona horiek argi
islatzen dute Afrikako hainbat
eremutan daukaten egoera
gorria.

Gosearen mapa

Mongolia
Afrika Erdiko
Afganistan
Errepublika
Nepal
Burkina
Bangladesh
Eritrea
Faso
Txad
Ipar
Niger
Laos
Sudan
Korea
India
Senegal
Yemen
Guatemala
Ginea
Haiti
Thailandia
Filipinak
Somalia
Sierra Leona
Honduras
Etiopia
Kanbodia
Liberia
Nikaragua
Sri
Uganda
Venezuela
Lanka
Kamerun Kongo
Kenya
Tanzania
Burundi
Bolivia
Zambia
Kongoko
Malawi
Errepublika
Madagaskar
Demokratikoa
Angola
Mozambike
Namibia
Elikatu gabeak: % 20-34
Zimbawe
Botswana
Dominikar
Errepublika

Elikatu gabeak: % 35-50

Mali

Papua
Ginea
Berria

Lesotho

Elikatu gabeak:
% 50 baino gehiago
Iturria: Elikadurari begira munduan dagoen ziurtasun gabeziari buruzko txostena (FAO).

6.2. Gerra gatazkak eta mundu mailako terrorismoa

Osama Bin Laden, Al Qaeda sare
terroristaren burua, 1998an.
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2001ean New Yorkeko dorre bikiei egindako erasoaren ondorioz, nazioarteko harremanak erruz aldatu ziren. Islamiar jatorrizko talde terroristen mehatxuak munduko bazter
guztietan eragiten zuen itzala, eta hainbat gobernurengan izua piztu zen. Nazioarteko
terrorismoak sortutako tentsioaren eraginez, gobernu ugarik elkarrekin aliatzea beste
aukerarik ez zuten izan. Hala, ziurgabetasunezko aldia hasi zen, eta egoera are gehiago
larritu zen talde islamiar terroristek jokaera muturrekoagoa hartu zutenean, yihadaren
bandera altxatuz, munduko ordenari oreka galarazi nahian.
Gaur egun, oraindik ere zenbait gatazka nazioarteko konponbide negoziatuaren zain
daude; Israelen eta Palestinaren arteko gatazka, esate baterako. Azken batean, ezinbestekoa da talde guztiak elkarrekin bizitzeko moduko egoera bermatzea.

Gaur egun munduan dauden arazoak
6.3. Gutxiengo etnikoen gizarteratzea

Hainbat arrazoi direla tarteko —immigrazioa, erbesteratzea, mugen banaketa, etab.—
gutxiengoen talde etniko ugari beren kulturakoa ez den nazioan bizi dira; eta, ondorioz, hamaika gatazka sortu izan dira azken urteetan. Talde horiei begira, bazterketa,
arrazakeria eta xenofobia jarrerak erakutsi dituzte herrialde hartzaileetako zenbait
gizarte sektorek, eta talde horiei egozten diete batetik, lanpostu falta eta, bestetik,
beren herrialdeko segurtasunik eza areagotu izana.

K
xenofobia: atzerritarrei begirako
gorrotoa.

Sting britainiar abeslariak
basogabetzearen aurka
borrokatzeko ekimena gidatu du.
Agente bat, patera batean
Tarifako (Cadiz) hondartza
batera iritsi den etorkin bati
laguntza emanez, 2003. urteko
maiatzean.

Mundu garatuko gizarteei erronka berri bat aurkeztu zaie: Hirugarren Mundutik
uholdeka datozen etorkinak hartu beharra, alegia. Beren bizimodu latza atzean uzteko irtenbide bila datoz. Oraindik ere erabiltzen dira garai bateko zenbait jarrera beren
kultura xurgatzeko eta gizartean baztertzeko; baina aurrerantzean, gizarteratze politika bat eta gutxiengoei begirako errespetuzko jarrerak bultzatu behar dira.
6.4. Ingurumenaren narriadura

Gas kutsagarrien igorpena areagotu egin denez, eta baliabide naturalak neurririk
gabe ustiatzen direnez, klima izugarri aldatzen ari da, eta lurreko ekosistema bere ohiko oreka galtzen ari da.
Baditu eragin negatibo batzuk: euri azidoa,
basogabetzea, ozono geruza murriztea edo berotegi
efektua. Horiek guztiak sortu edo agertu dira inolako
neurririk gabe ekoitzi delako. Herritarrek eta gobernuek
nahitaez jabetu behar dute nola ari den narriatzen,
hondatzen, ingurumena. Horrenbestez, planeta zaintzeko
eta babesteko irtenbideak proposatu beharko dituzte.
Nazioarteko hainbat itun daude; esate baterako, Kyotoko Protokoloa,
1997an sinatu zena eta 2005eko otsailean jarri dena indarrean, gas
kutsagarriak atmosferara igortzeko joera murrizteko helburuarekin. Baina
nazioarteko itun horiek urratzen direnez eta nazio industrializatuenek izadia
defendatzeko konpromisorik hartzen ez dutenez, ingurumena pixkanaka
narriatuz doa, eta ondorio latzak eta atzera bueltarik gabeak izan ditzakegu.

?
Adierazi zein diren munduko
kutsadura areagotzearen ondorio
nagusiak. Zer konponbide
proposa daitezke planeta
babesteko?

Zirkulazioaren,
industria
kimikoaren
eta zabortegien
eraginez, atmosfera
kutsatu egiten da.
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APA ONTZEPTUALA

MUNDUAREN
EGITURA

honela
egituratu
zen

II. Mundu
Gerraren ostean

Bloke
sobietarrak
lurra jo ostean
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MUNDUAREN
BI MUTURRAK

AEB

Kapitalismoa

SESB

Sozialismoa

Mundu barneko
harremanak

honela
egituratu zen

honako hauen
arteko bereizketa
bultzatzen du

Kapitalismoa
hedatzea

bere
ezaugarriak

Eskualde
elkarteak
ugaltzea

OSO BESTELAKO
EGOERA
GLOBALIZAZIO
EKONOMIKOA

oinarrian
daukana

bultzatzen
dutena

MUNDU OSOAN
ARAZOAK IZATEA

Herrialde
pobreak

Mundu garatuko eremu
geopolitikoak

Herrialde
aberatsak

Garatze bidean dagoen
munduko eremu geopolitikoak

Gosea
Gerra gatazkak

Nazioarteko terrorismoa

Gutxiengo etnikoen gizarteratzea
Ingurumenaren narriadura

GIZADIAREN
ERRONKA

A

RIKETAK

1. Irakurri honako testu hau, eta erantzun galderei:

Gizarteratzea, ez asimilatzea
«Ez dirudi immigrazioaren fluxua bat-batean etengo denik. Are gehiago, aurreikusten denez, datozen urteetan ere
gaur egungo joerari eutsiko zaio. Nolanahi ere, ezin konta ahala immigrante modu iraunkorrean eta luzerako finkatu dira gure herrialdean, eta, ondorioz, Espainiako gizartean etnia ugari nahas-mahas biziko direla ere hurbil
sumatzen den gertakaria da. Alabaina, gizarte hori beti izan da —samur-samur esanda— multietnikoa, nahiz eta
hemen ez dugun amerikarrek adina ohitura kontzeptu hori erabiltzeko. Immigrazioak, beraz, Espainiako mosaiko
multietniko horri elementu exotikoa eta lausoa gehituko lioke [...].
Kulturartekotasuna landuz aberastuko da, azken batean, gure kultura. Immigranteek uko egin behar diote asimilatzeari, eta erresistentzia horretan lagundu egin behar diegu [...]. Eman diezazkigutela sortzaileagoak diren espainiarrak, eta amai dezatela itotzen ari gaituen herrizaletasun gogaikarri hori.»
HERRERO BRASAS, J. A.: «El fenómeno de la inmigración. Integración, no asimilación»,
15 años de El Mundo (1989-2004). Las cosas que hemos vivido, El Mundo del siglo XXI, Madril, 2004, 278. or.

a) Zer arazo islatzen da testu honetan?
b) Zer-nolako desberdintasuna dago asimilatze eta gizarteratze kontzeptuen artean?
c) Zer konponbide daude gutxiengo etnikoak gizarteratzeko?
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2. Osatu, honako taula honetan, kapitalismoaren
eta sozialismoaren ezaugarri bereziak:
Ekoizpen
sistema

Estatuaren
zeregina

Jabetza
sistema

7. Zer ulertzen duzu nazioarteko terrorismoa
aipatzen denean? Zein izan dira nazioarteko
terrorismoaren ekintzarik odoltsuenak azken
urteotan?

Kapitalismoa
Sozialismoa

3. Garatu jarraian proposatutako siglak:
— MERCOSUR.
— PAE.
— NBE.
— LPEE.

8. Osatu honako taula hau:

4. Definitu honako kontzeptu hauek:
— Globalizazio.

XXI. MENDEKO ERRONKAK

— Merkataritza fluxu.

Arazoaren
deskribapen labur bat

Irtenbide posibleak

Gosea

— Yihad.

Nazioarteko terrorismoa

— Xenofobia.

Gutxiengoen gizarteratzea
Ingurumenaren narriadura

5. Osatu honako taula honetako datuak:
9. Definitu honako kontzeptu hauek:
Siglak

Erakundea

Funtzioak

EB
NMF

— Periferia.
— Intifada.

MME

— Sionista.

ELGE

— Utopia.

6. Egin idazlan bat munduko merkataritzaren
desoreka azalduz, eta adierazi zer-nolako
desberdintasunak dauden merkataritza eremu
batzuetatik besteetara.

10. Behatu honako argazki honi, eta erantzun
galderei:

Munduko globalizazio ekonomikoaren aurkako taldeak
nazioarteko erakundeen goi bileretan herrialde aberatsek izaten
duten jardunari aurka egiteko biltzen dira.

a) Zein da nazioarteko kooperazio erakundeen
egitekoa?
b) Zein dira globalizazioaren eraginak?
c) Aipa itzazu kooperaziorako zenbait eskualde
elkarte.

5. unitatea
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ROZEDURA

Gaur egun munduan dauden arazoak
Talde lana egitea

Sarri, eskolako jardueren artean, hainbat pertsonaren artean egin beharreko lanak izaten dira. Zenbait lan
bakarka egin badaitezke ere, taldeka eginda askoz ere emaitza hobeak eskuratzen dira, eta helburu gehiago erdiesteko aukera ere izaten da. Jarduera horiei buruz ari gara, hain zuzen.
Kontuan izan behar dugu talde lana beti ez dela erraz-erraza izaten. Horregatik, beste pertsona batzuekin elkarlanean egindako lan jardueretan ahalik eta errentagarritasun eta eraginkortasun handiena eskuratzeko ideia batzuk proposatzera gatoz.
1. Talde lanaren helburuak
Beste pertsona batzuekin, lankidetza, txertatze eta elkartasun jarrerak garatzen dira.
Beste iritzi batzuk onartzen dira, ideiak zabaltzen dira, eta nork bere ikuspegia gainerakoekin erkatzen du.
Gainera, elkarlanean zerbait egitean, gehiago sakontzen da zereginean, eta lanerako gaitasun handiagoa izateaz gainera, emaitza gehiago eta hobeak erdiesten dira.
2. Kontuan hartzeko alderdiak
Lana taldean egitean, ezinbestekoa da honako hauek gogoan hartzea:
— Konfiantzazko giro horretan, taldekideek askatasunez adierazteko eskubidea izango dute, eta hori errespetatu egin behar da.
— Taldekide guztiei entzuteko gaitasuna eduki behar da.
— Taldekide bakoitzak lanaren bere zatia modu arduratsuan egin beharko
du; horretara derrigorturik dago, bederen.
3. Adibide jakin bat
Globalizazioari buruzko ikerketa lan bat egiteko proposamena egin nahi dizuegu.
Horretarako, taldeak hainbat galdera egin beharko ditu, eta horixe izango da
lanaren gidoia. Taldekide bakoitzak galdera bat egingo du; esate baterako:
zer da globalizazioa? Globalizazioaren zer adibide jakin ezagutzen ditugu? Zer
harreman dago globalizazioaren eta gosetearen arazoaren artean? Zer-nolako harremana dago elkartasunaren eta globalizazioaren artean?
Behin galderak proposatuta, azterketa lanaren puntu giltzarri moduan hartuKomunikazio antenak eta
ko dira, eskema bat osatuz.
sateliteak dira
Eskemaren lehenengo idazpurua, guztiok ezagutzen ditugun adibide jakinak
globalizazioaren sinbolo
nabarienetako batzuk.
emanez, globalizazio kontzeptuaren azalpena ematea izango litzateke. Taldekide bakoitzak kontzeptu bat bota beharko du, gerora eztabaidarako erabiliko
dena. Hala, globalizazio kontzeptura egokitzen den ala ez ikusi beharko da.
Adibideen artean, honako hauek izan genitzake: Coca-Cola —munduko biztanleen % 80k ezagutzen duten
izena eta sinboloa—; demokrazia formala —planeta osoan inposatzen ari dena—; munduko pasaportea
—ingelesa eta dolarra, alegia—; munduko herrialde guztiek sinatu duten Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala; nazioarteko epaitegiak osatu izana, gerra krimenak epaitzeko; Internet bidezko komunikazioa;
munduko zeinahi gertakariri buruzko informazioa denbora errealean ematea; klima aldaketa...
Beste puntu bat gosetearen arazoak globalizazioarekin duen lotura aztertzea izango da. Auzi horretaz arduratuko diren pertsonek FAOk Afrikari eta Asiako hegoaldeari buruz argitaratutako lanak hartu beharko dituzte kontuan. Hartara, pobreziari eta bazterketari buruzko galderak egingo dira, eta baita horiek gosetea
sortzeko duten arriskuari buruzkoak ere. Nazioarteko sistema globala egoerari aurre egiteko moduan ote
den ere aztertu beharko dute, eta gosetea saihesteko ezer nola ez duten egin ikertu beharko dute.
Azalpen orokorra lantzeko beste alderdi bat elkartasunaren eta globalizazioaren arteko harremana izango da. Zertarako balio du garapenak, ez baldin bada solidarioa eta globala? Prozesu horretan, gizakia
ikusle edo aktore bilaka daiteke. Ikusle izanez gero, merkatuko logikaren menerako eredua izango du, eta,
bertan, alderdi gizatiarra merkatuko balioa baino ez da. Aktorea bada, berriz, balio etikoekin eta humanistekin harmonian bizitzeko ereduaren aukeraren alde egingo du, eta desafioa onartuko du.
Taldean egindako ikerkuntza lan honekin, banaka eginez gero bazterrean geratuko liratekeen alderdi ugaritan sakontzeko eta ezagutza areagotzeko aukera izango dugu.
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BALUAZIOA

1. Irakurri arretaz honako testu hau, eta erantzun
galderei:

Kyotok salbatu al du mundua?
«Asteazken hauxe da eguna; 2005eko otsailaren
16a. Kyotoko Protokoloa indarrean jarriko da.
Bere helburua: atmosferara egiten den gas
kutsagarrien igorpena murriztea. Baina zertan
datza? [...] Zer trikimailu daude hitzartutakoa
betetzen ez dutenentzat? [...]. Zergatik pasatu
da hainbeste denbora indarrean jarri aurretik?
1988an, NASAko zientzialari James Hansenek
AEBetako kongresuaren aurrean adierazi zuen
zenbait gas atmosferara botatzearen eta planetako tenperaturaren gorakadaren artean kausa-efektu harremana zegoela. Harrezkero, klimatologoek eta biologoek berretsi dute Hansenek aipatzen zituen sei gas horiek —berotegi
efektua eragiten duten gasak deritzenak— direla
ozono geruza ahultzearen eta beroa areagotzearen erantzule. Hondamendia arintzeko,
herrialde industrializatuenek Kyotoko Protokoloa sinatu zuten, 1997an. Finkatu zutenez,
2012rako berotegi efektua eragiten duten
gasen igorpena % 5,2 murrizteko konpromisoa
hartu zuten. 2005eko otsailaren 16an jarri nahi
zuten abian hitzarmena, baina ezinbestekoa
zen bi baldintza betetzea: batetik, 55 naziok
berrestea; eta, bestetik, 1990ean, berotegi
efektua eragiten duten gasen igorpenen % 55
batzea herrialde horiek guztiek. Hori iazko
urriaren 22an gertatu zen, Errusiak hitzarmena
berretsi zuenean, hain zuzen. AEBek (1990eko
igorpenen % 36,1), Txinak eta Australiak
oraindik ez dute sinatu.»

Gaur egun munduan dauden arazoak
3. Behatu honako irudi honi, eta erantzun
galderei:
a) Zer ageri da irudi honetan?
Mundu osoan barrena
zabaldutako produktua al da?
b) Produktu hori zer-nolako
herrialdetan dago ekoitzia,
herrialde garatu batean
ala garatze bidean dagoen
herrialde batean?
c) Azaldu zer esan nahi
duen sistema global
kontzeptuak, eta egin
iruzkin bat bere ezaugarri bereziak aipatuz.

4. Erantzun, labur-labur, honako
galdera hauei:
a) Azaldu zein diren BPGaren eta NPGaren arteko
desberdintasunak.
b) Zer herrialdek osatzen dute G-8 delakoa?
c) Zer-nolako merkataritza harremanak dituzte
erdialdeko herrialdeek eta periferiako herrialdeek?

5. Proposatutako galderak oinarri hartuta, egin
argazkiari buruzko iruzkina:

«El gran plan contra la contaminación: ¿salvará Kioto la Tierra?»,
Diario Vasco egunkariaren El Semanal astekaria
(2005eko otsailaren 13an).

a) Zer da Kyotoko Protokoloa? Zer herrialdek
sinatu dute?
b) Aipatu zein diren Lurra planetak dituen
ingurumen arazorik larrienak.
c) Zein dira arazoa konpontzeko irtenbide
bideragarrienak?

2. Definitu honako kontzeptu hauek:
— Multinazional.
— Munduaren bi muturrak.
— Neokolonialismo.
— Kanpo zor.

Yaser Arafat, Palestinako nazioaren aita, 2004ko azaroaren
11n hil zen, artean ere bere herria estatu bihurtu gabe
zegoela.

a) Zein izan zen Israelen eta Palestinaren arteko
gatazkaren jatorria?
b) Bi herrialdeen artean zer hitzarmen egin
dituzte, konponbidea bilatu nahian?
c) Aipatu indarkeriazko ekintzen bitartez
Palestinako Estatua aldarrikatzen duten zenbait
erakunderen izenak.
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