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Notícies

Atles dels Conflictes. 

Els conflictes ambientals al  món

Dels quasi mil conflictes ambientals recollits al
atles global de justícia ambiental creats per un
equip internacional i que  ha estat coordinat per
investigadors  de  la  Universitat  Autònoma  de
Barcelona, en destaquem els següents:

La mina de coure i zinc de Cerro de Pasco -Perú

Cerro de Pasco,a 4.300m de altitud és la mina a cel
obert més alta del món. La mina forma un forat de
400m de profunditat i amenaça la ciutat de manera
que s' ha projectat reubicar la població, tot i que
ho van rebutjar el 2012.

L'administració  ha  reconegut  els  alts  nivells  de
contaminació  de  l'aire  i  l'elevat  índex  de  crom,
plom  i  arsènic  a  la  sang  dels  nens,  així  com  a
l'aigua d'abastiment.

Dones contra les peroleres. Taylor Creek-Nigèria

Les dones de Koroama van sortir als carrers el 2012
per protestar contra la petroliera Shell, perquè les
instal·lacions  i  les  canonades  travessen  els  seus
camps de conreu i de treball. També reclamen que,
tal i com els havien promès, els aportin els serveis
bàsics de salut, aigua, electricitat i treball.

Indígenes contra el “fracking”

La  comunitat  indígena  Migraq,  de  la  nació
Elsipogtog  manté  el  foc  sagrat  i  repeteix  els
bloquejos dels accessos de la zona per simbolitzar
un nou límit per a l'explotació del fracking. També
ha impedit les  realització de les proves sísmiques
prèvies a l'explotació del gas d'esquist.

Una tragèdia que no té fi. Bhopal -Índia

El 2 de desembre de 1984 una fuga de gas tòxic en
la planta de pesticides de Union Carbide va causar
uns 8.000 morts. Avui encara  hi ha 150.000 malats
crònics,i  50.000  persones  estan  incapacitades  al
treball.

La batalla contra els residus nuclears. Yucca 
Mountain- USA

En 1983,la Administració va elegir Yucca Mountain
per  situar  el  seu  gran  dipòsit  subterrani  per
emmagatzemar  de  manera  definitiva  els  residus
radioactius  d'alta  activitat.  Després  de  30  anys
d'oposició de diverses organitzacions i instruccions.

Les conclusions de l'informe 

La humanitat està al límit de l'extracció fàcil dels
recursos  que  necessita  i  a  mesura  que  això  va
passant els conflictes es tornen més intensos. Els
tipus de conflicte i els impactes són molt semblants
arreu  del  planeta  i  qui  en  pateix  més  les
conseqüències són les poblacions més empobrides,
perquè es busquen zones on la  legislació social  i
ambiental és més oberta i permissiva.

Les  demandes  abunden  i  el  17%  s'han  resolt
favorablement pels promotors de les protestes i en
alguns  casos  han  donat  pas   a  projectes
interessants  com  a  Equador  que  van  aturar  un
projecte  miner  i  van  iniciar  un  projecte  de
plantació  de  cafè  ecològic  i  turisme  rural  molt
interessant.


