Φύλλο εργασίας 1β: «Περιβαλλοντική μετανάστευση και τα αίτια που
την προκαλούν»
Στόχοι:
 Να κατανοήσουν οι μαθητές τη
σχέση
ανάμεσα
στις
πληθυσμιακές μετακινήσεις και
τις περιβαλλοντικές αλλαγές διαταράξεις που τις προκαλούν
(Περιβαλλοντική μετανάστευση).
 Να κατανοήσουν τα αίτια που
δημιουργούν το φαινόμενο της
περιβαλλοντικής μετανάστευσης.
 Να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι
οι λαοί δεν έχουν τον ίδιο βαθμό
συμμετοχής στην εμφάνιση των αιτιών - παραγόντων που προκαλούν
μετακινήσεις ανθρώπων εξ αιτίας περιβαλλοντικών αλλαγών διαταράξεων ούτε τις ίδιες δυνατότητες στην αντιμετώπιση των
συνεπειών που προκαλούν αυτές
 Να αναπτύξουν αισθήματα συμπάθειας για τους μετανάστες.
Υλικά: φωτογραφίες, χαρτόνι, μαρκαδόροι
Διαδικασία:
 Οι φωτογραφίες που σας δίνονται (συνοδεύονται με δημοσιεύματα και
μαρτυρίες – αφηγήσεις ανθρώπων) αντιστοιχούν σε αιτίες που μπορούν
να προκαλέσουν μετακινήσεις πληθυσμών εξαιτίας περιβαλλοντικών
διαταράξεων Αφού τις παρατηρήσετε προσεκτικά και διαβάσετε τις
λεζάντες, τοποθετείστε τις στο χαρτόνι εργασίας, στο κέντρο του
οποίου υπάρχει ο παγκόσμιος χάρτη (κοσμοχάρτης). Η τοποθέτηση
γίνεται με κριτήριο την περιοχή – χώρα στις οποίες αναφέρονται αυτές
(φωτογραφίες, μαρτυρίες).
 Καταγράψτε τα αίτια που προκαλούν το φαινόμενο της
περιβαλλοντικής μετανάστευσης. Ποια από αυτά συνδέονται κατά τη
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γνώμη σας με την κλιματική αλλαγή; Σε ποια από αυτά τα αίτια παίζει
ρόλο ο ανθρώπινος παράγοντας; Συζητήστε διεξοδικά. Δικαιολογήστε.
 Συζητήστε στην ομάδα – με βάση και το διαμορφωμένο χάρτη στο
χαρτόνι εργασία σας - στα παρακάτω ερωτήματα και καταλήξτε σε
συμπεράσματα.
 Ποιες περιοχές παρατηρείτε ότι πλήττονται περισσότερο από την
κλιματική αλλαγή
 Ποια κράτη ευθύνονται περισσότερο για την πρόκληση αυτών των
αιτιών που προκαλούν την κλιματική αλλαγή
 Πόσο ισότιμα όλοι οι πληθυσμοί και κράτη έχουν τη δυνατότητα να
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των περιβαλλοντικών καταστροφών;
 Μπορεί, κατά τη γνώμη σας, ο περιβαλλοντικός παράγοντας να
διαχωριστεί από τους υπόλοιπους κοινωνικούς, οικονομικούς και
πολιτικούς παράγοντες που επιδρούν στις μετακινήσεις αυτές.
 Διαβάστε τη παρακάτω μαρτυρία της 16χρονης Nurbanu, από το
Μπαγκλαντές: «...το βράδυ το σπίτι άρχισε να πλημμυρίζει .... το νερό
ανέβαινε σιγά σιγά... τότε ακούσαμε από τα μεγάφωνα ότι πρέπει να
βιαστούμε να βγούμε από το σπίτι για να σωθούμε. Όλα έγιναν τόσο
ξαφνικά που δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Η μητέρα μου μας είπε να
πάρουμε τα πράγματά μας γιατί θα φύγουμε από το σπίτι. Μαζέψαμε ότι
βρήκαμε μπροστά μας και πεταχτήκαμε στο δρόμο που είχε γίνει
ποτάμι....εκεί είδαμε κι άλλους ανθρώπους πάνω σε βάρκες να
εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Το χωριό μας δεν υπάρχει πια, το σπίτι μας
δεν υπάρχει πια, ούτε το τόπο μου ξαναείδα...»
 Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε ότι είσαστε εσείς στη θέση της
Nurbanu. Τι αντικείμενα πιστεύετε ότι θα παίρνατε μαζί σας και για
ποιο λόγο; Πως πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να επιβιώσετε σε μια
ξένη χώρα; Πως νομίζετε ότι θα νιώθατε στις νέες συνθήκες
διαβίωσης; Αποτυπώστε τα συναισθήματά σας με λέξεις ή σύντομες
φράσεις πάνω στο χαρτόνι.
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Ιούνιος 1991, ηφαίστειο Πινατούμπο,
Φιλιππίνες: 800 νεκροί και 100.000 άστεγοι,
που
παρέμειναν
σε
προσφυγικούς
καταυλισμούς για πολλά χρόνια, είναι το
αποτέλεσμα της
δεύτερης μεγαλύτερης
ηφαιστειακής έκρηξης του 20ου αιώνα.

2005,
Λουϊζιάνα,
ΗΠΑ:
περισσότεροι από 1.833 νεκροί
εξαιτίας του τυφώνα Κατρίνα
(hurricane Katrina)
του πιο
πολύνεκρου και καταστρεπτικού
τυφώνα. Πλημμύρισε το 80% της
Νέας Ορλεάνης καταστρέφοντάς
την σχεδόν ολοκληρωτικά, με την
στάθμη των νερών μέσα στην
πόλη να φτάνει σε πολλά σημεία
έως και 4,5 μέτρα

17 Ιανουαρίου 1995, Κόμπε, Ιαπωνία: 6.430
νεκροί από σεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών της
κλίμακας Ρίχτερ. Εκτοπίστηκαν 300.000
άνθρωποι, λόγω όμως των δυνατοτήτων της
χώρας να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του
προβλήματος ο αριθμός αυτός μέσα σε τρεις
μήνες μειώθηκε στους 50.000

2007, Μπαγκλαντές: πάνω από 5 εκατομμύρια
άστεγοι εξ αιτίας των πλημμυρών. Το Μπαγκλαντές
θεωρείται από τους επιστήμονες ως το σημείο 0 της
κλιματικής αλλαγής. Είναι μια από τις πιο ευάλωτες
χώρες στον κόσμο, με 200 ποτάμια να διαπερνούν το
έδαφός της και μια τεράστια περιοχή να πλημμυρίζει
κατά τη διάρκεια των μουσώνων κάθε χρόνο.

2006, Κένυα: ξηρασία
Abon Bembor, Ανατολική Κένυα. «Δεν έχει μείνει νερό, ούτε χορτάρι
για τα ζώα. Από την πείνα τρώνε πλαστικές σακούλες και πεθαίνουν.»

Μάιος 2008, Μιανμάρ: χιλιάδες νεκροί και 1
εκατομμύριο άστεγοι και διάλυση των υποδομών
της χώρας εξ αιτίας του κυκλώνα «Ναργκίς».
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένα χρόνο μετά την
καταστροφή, χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούσαν να
ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Χιλιάδες δε,
κατέφυγαν στη Μαλαισία και την Ινδονησία.

1984, Μποπάλ, Ινδία: 7.000 νεκροί και
200.000 τραυματισμένοι σε βιομηχανικό
ατύχημα στις εγκαταστήσεις παραγωγής
φυτοφαρμάκων
της
Union
Carbide,
πυροδοτεί μαζική έξοδο.

Στο χωριό Σισμαρέφ, το οποίο βρίσκεται σε ένα
στενό νησάκι το Sarichef, στους πάγους της
Αλάσκας, το λιώσιμο των πάγων και η αύξηση της
στάθμης της θάλασσας διαβρώνουν το κομμάτι της
γης πάνω στο οποίο είναι χτισμένο. Ενδέχεται λοιπόν
να είναι η πρώτη αμερικανική κοινότητα που οι
κάτοικοι του θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν σε
πιο ζεστές περιοχές.

1986, Τσέρνομπιλ, ΕΣΣΔ: Η έκρηξη στον
πυρηνικό αντιδραστήρα οδηγεί στην
εκκένωση μιας περιοχής όπου κατοικούσαν
135.000
άνθρωποι
και
στη
μετεγκατατάσταση χιλιάδων σε λιγότερο
ρυπασμένες περιοχές.

Η ερημοποίηση είναι ένα παγκόσμιο
πρόβλημα και ότι τα κράτη που περισσότερο
απειλούνται από αυτήν είναι τμήματα της
Αφρικής (φωτο), της Ασίας, της Λατινικής
Αμερικής, της Καραϊβικής, της Βόρειας
Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης. Η
εξάπλωση του φαινομένου θα επιφέρει
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα όπως
(μετανάστευση, εγκατάλειψη περιοχών,
μεγαλύτερη εξάπλωση της φτώχιας, κλπ)

Η αποδάσωση στο Εκουαδόρ της Αμαζονίας
ευθύνεται για την μετανάστευση κοινοτήτων και
έχει δημιουργήσει συνθήκες μετανάστευσης έως
και 115.000 ανθρώπων.

Το Μπαγκλαντές αναφέρεται ως αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα
χώρας
πομπού
περιβαλλοντικής
μετανάστευσης, Η άνοδος του επιπέδου της θάλασσας
αναμένεται μέχρι το 2050 να μετατοπίσει 15 εκατομμύρια
κατοίκους παράκτιων περιοχών της.

Μαρμάτο, ένα από τα πιο παλιά σημεία εξόρυξης
χρυσού στη Νότια Αμερική (Κολομβία).
“Μα είμαι 70 χρονών! Γιατί να φύγω από ‘δω;”
απορεί ο Αμάρ Κατάνιο Γιαμίρ της επιτροπής αγώνα
των κατοίκων του χωριού. “Για εμάς το Μαρμάτο δεν
έχει μόνο υλικό πλούτο, όπως ο χρυσός και το ασήμι.
Συμβολίζει πολλά περισσότερα. Και δεν πιστεύουμε ότι,
για μια οικονομική φιλοδοξία από ανθρώπους που δεν
είναι καν Κολομβιανοί, θα πρέπει να εξαφανιστούμε
εμείς, για να έρθουν αυτοί να εξορύξουν το χρυσό, και
να σκοτώσουν ένα χωριό που έχει επιβιώσει

Το Τουβαλού, το τέταρτο μικρότερο κράτος - νησί
του κόσμου, λίγο κάτω από τον Ισημερινό στον
Ειρηνικό ωκεανό, είναι από τα πιο ευάλωτα στην
κλιματική αλλαγή και στην άνοδο της στάθμης
των ωκεανών (Το υψηλότερο σημείο του
βρίσκεται πέντε μέτρα πάνω από το επίπεδο της
θάλασσας)

Βιετνάμ (1967-1973). Ο στρατός των ΗΠΑ
χρησιμοποίησε μεγάλες ποσότητες χημικών
(χρήση ζιζανιοκτόνων) για να καταστραφούν
σοδιές και δασικές εκτάσεις, αναγκάζοντας τον
αγροτικό πληθυσμό να μεταναστεύσει.

Ο 56χρονος Benito Bernabe Mita είναι αγρότης.
Την τελευταία δεκαετία, έχει βιώσει
απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες στην πατρίδα
του, στο Norte Petosi της ΝΔ Βολιβίας.
‘Το κλίμα δεν είναι το ίδιο όπως παλιά – τώρα
οι συγκομιδές καταρρέουν, βρέχει λιγότερο ενώ
οι πρώτοι παγετοί έρχονται νωρίτερα. Ό,τι
παράγουμε εξαρτάται πολύ από τις βροχές
καλλιεργούμε πατάτες, chuno (φυσικά
λυοφιλισμένες πατάτες), φασόλια, καλαμπόκι
και σιτάρι. Η βροχή έπεφτε ομοιόμορφα όταν
την περίμενες, αλλά τώρα δεν είναι έτσι. Η
βροχή δεν είναι ποτέ ίδια. Δεν μπορείς να
μαντέψεις πότε και πόσο θα βρέξει.

Η οικογένεια της Ruth Hartwig καλλιεργεί το μικρό
νησάκι Nordstrandischmooron, στις βόρειες
Γερμανικές ακτές, για σχεδόν τρεις αιώνες.
«Έχουμε συνηθίσει στις απρόβλεπτες διαθέσεις της
θάλασσας και τη δύναμή της, αλλά η άνοδος της
στάθμης της θάλασσας έχει κάνει τις καταιγίδες
εξαιρετικά επικίνδυνες’. ‘Η μεγαλύτερη ανησυχία μου
είναι για πόσο καιρό ακόμα θα μπορεί η οικογένειά μου
να ζει στο νησί στο μέλλον.. Ο γιος μου θα ήθελε να
αναλάβει τη φάρμα μία ημέρα, αλλά αν συνεχιστεί ο
απρόβλεπτος καιρός,, αμφιβάλλω αν οι επόμενες γενιές
θα έχουν ένα ασφαλές μέλλον εδώ και αν αυτό το
μοναδικό σημείο πάνω στη γη θα
μπορέσει να διατηρηθεί’.

Sharon Hanshaw από το Biloxi της πολιτείας
Mississippi για τις συνέπειες του τυφώνα Κατρίνα.
«Αυτή είναι μία ξεχασμένη κοινότητα. Πολλά από
τα σπίτια της γειτονιάς σήμερα είναι
εγκαταλειμμένα. Μερικά χαλασμένα σπίτια
καταστράφηκαν συθέμελα, αφήνοντας πίσω
τους άδεια κομμάτια γης. Κάποια άλλα έχουν
γεμίσει από λευκά καραβάνια, όπου οι οικογένειες
ζουν καθώς περιμένουν κρατικές ενισχύσεις,
ασφαλιστικές αποζημιώσεις ή άλλους πόρους που
είναι απαραίτητοι για να ξαναχτίσουν τα σπίτια
…..τα ενοίκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τις
καταιγίδες και οι καλές δουλειές δεν εμφανίζονται
εύκολα –και έτσι πολλοί εκτοπισμένοι κάτοικοι δεν
έχουν τα χρήματα για να επιστρέψουν σπίτι.

Οι ορεινές περιοχές μεταξύ της Κίνας και της
Ινδίας –που συμπεριλαμβάνουν τα Ιμαλάια και
τα οροπέδια του Θιβέτ - θερμαίνονται με ρυθμούς
πολύ υψηλότερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
Οι παγετώνες λιώνουν με πρωτόγνωρους ρυθμούς,
οι χιονοστιβάδες γίνονται πιο συχνές και έντονες
και οι παγετωνικές λίμνες σπάνε. Ο Lajie, ένας
πρώην βοσκός γιακ και προβάτων, λέει ότι οι
κλιματικές αλλαγές έχουν εξαθλιώσει την
οικογένειά του.
«Πριν το 2004, ήμουν ο πιο πλούσιος του χωριού,
είχα 170 γιακ και 480 πρόβατα». Αλλά οι
καταστροφές από τις χιονοστιβάδες και τις
πλημμύρες σημαίνουν ότι ο Lajie θα πρέπει να
δανειστεί γη από τους γείτονές του.

Τα νησιά Κουκ είναι ένα σύμπλεγμα από 24
κοραλλιογενείς ατόλες και ηφαιστειακά νησιά που
βρίσκονται στον Ειρηνικό Ωκεανό περίπου 3.500 χλμ
βορειοανατολικά της Νέας Ζηλανδίας
Ο Tupuariki Puna, ένας ηλικιωμένος ντόπιος από το
Aitutaki στα νησιά Cook, βλέπει τον πολιτισμό του
σιγά σιγά να χάνεται, έναν πολιτισμό που πίστευε ότι
θα μπορούσε να μεταδώσει στα παιδιά και τα εγγόνια
του. «Όλο και περισσότερα εδάφη χάνονται στη
θάλασσα. Τα κοράλλια πεθαίνουν, ιδίως στην περιοχή
των κοραλλιογενών υφάλων κοντά στην παραλία. Αυτό
μας ανησυχεί».

Η Constance Okoller Achom είναι χωρικός,
μητέρα εφτά παιδιών και αγρότισσα στην
περιοχή του Tororo στηνΑνατολική
Ουγκάντα.
«Υπάρχει μία ευδιάκριτη αλλαγή στις εποχές
–περισσότερες ξηρασίες και απρόβλεπτες,
καταστροφικές βροχές προκαλούν που
προκαλούν πλημμύρες. Η παραγωγή τροφής
είναι εξαιρετικά χαμηλή και κάποιοι
συχωριανοί μου δεν καταφέρνουν καν να
εξασφαλίσουν το φαγητό της ημέρας».

Η 39χρονη Shorbanu Khatun, μητέρα τεσσάρων παιδιών από
την περιφέρεια Satkhira στο Νοτιοδυτικό Μπαγκλαντές,
έχασε τον άντρα της και το σπίτι της εξαιτίας των κλιματικών
αλλαγών. Η τραγωδία αυτή ήταν αποτέλεσμα του
καταστροφικού Κυκλώνα Alia, ο οποίος σκότωσε
περισσότερα από 200 άτομα στο Μπαγκλαντές και άφησε
500.000 άστεγους.
«Ξαφνικά, πλημμύρισε ολόκληρο το χωριό. Τα παιδιά μου
και εγώ σκαρφαλώσαμε στη στέγη του σπιτιού μας, αλλά το
σπίτι άρχισε να καταρρέει. Ο αδερφός μου μας έσωσε και
μας μετέφερε με μία βάρκα στο μοναδικό ανάχωμα που είχε
παραμείνει στο χωριό. Τώρα δεν έχουμε σπίτι, δεν έχουμε
δουλειά, ρούχα, φαγητό ή πόσιμο νερό. Δεν μπορώ να
μεταναστεύσω, πού να πάω; Ποιος θα προσέχει τα παιδιά
μου; Δεν έχω τίποτα. Έχασα τα πάντα».

