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Medi

                 Greenpeace
Totes  les  persones  ens  preguntem:  Què és
Greenpeace?  

Greenpeace és  una  organització   ecologista  i
pacifista  internacional fundada  el  1971.  Els
objectius d'aquesta ONG són  protegir i defensar el
medi ambient,  davant la creixent degradació dels
diferents hàbitats del Planeta. 

Davant  l'ús  insostenible  dels  recursos  que  la
societat actual  està  fent,  tenint  en  compte els
problemes  mediambientals  que  que  s'estan
produint, i els desequilibris en l''accés als recursos a
nivell  mundial  (amb  el  malbaratament  que  es
produeix en els països més desenvolupats), és molt
important una organització que tingui una activitat
constant en la defensa d'un món més sostenible a
nivell ecològic i més just a nivell socioeconòmic.

Aquesta  organització  va  sorgir  l'any  1971  a
Vancouver,  Canadà.  Al  llarg  del  temps  ha  anat
augmentat  la  seva  presència i  influència a  nivell
mundial. Actualment,  Greenpeace està present en
40  països  d'Europa,  Amèrica,  Àsia,  Àfrica  i  el
Pacífic. Greenpeace Espanya va néixer l'any 1984,
i ha desenvolupat una gran activitat en la defensa
del medi ambient i en la denúncia de les agressions
que pateix, com recentment va fer en contra de les
prospeccions  petrolieres  enfront  de  les  Illes
Canàries.

Per mantenir la seva independència, Greenpeace
no accepta donacions de governs ni empreses, sinó
que confia en les aportacions voluntàries de socis i
simpatitzants. 

Greenpeace representa als prop de tres milions  de
socis  a  nivell  mundial,  i  uns  100000  a  Espanya.
Anima a molts milions més a que s'involucrin cada
dia i  ajudin a desenvolupar les  seves  activitats i
campanyes.

La flota de vaixells de Greenpeace és un actiu únic
en la batalla per salvar i protegir la Terra.

Greenpeace porta a terme campanyes per aturar
el  canvi  climàtic  ,  protegir  la  biodiversitat  ,
acabar  amb  l'ús  de  l'energia  nuclear  i  de  les
armes i fomentar la pau .

El  canvi  climàtic  constitueix  la  major  amenaça
mediambiental  a  la  qual s'enfronta la  humanitat.
Per  això  Greenpeace treballa  per  aconseguir  un

model energètic sostenible,  basat el les energies
renovables  i  en  la  eficiència  i  l'ús  racional  de
l'energia.

També destaquen els treballs per la preservació de
l'Àrtic,  ecosistema  molt  valuós,  afectat  per
l'augment  de  les  temperatures,  provocades  pel
canvi climàtic, i també amenaçat per  projectes de
prospeccions petrolieres en aquest  hàbitat, que ,
de  moment,  les  denúncies  de  Greenpeace  han
aturat.

la  preservació  dels  boscos  és  una  de  les  grans
tasques que duu a terme. En tots els ecosistemes ,
ja siguin els boscos tropicals, com els de les zones
temperades,  tant  necessaris  per  mantenir  la
biodiversitat i reduir la desforestació i la pèrdua de
sòl.

Un  dels  objectius  prioritaris  és  la  defensa  de  la
biodiversitat,  en  tots  els  hàbitats, com  un
patrimoni  essencial  que  cal  conèixer,  protegir  i
preservar.

La vigilància dels mar i oceans, sobreexplotats en
l'extracció  dels  seus  recursos,  amb problemes  de
contaminació i patint també les conseqüències del
canvi climàtic. Canviar aquesta dinàmica és també
molt important.

El  control  de  l'ús  dels  plaguicides,  que  com
denuncia  l'organització  ha  experimentat  un
augment, està afectant els ecosistemes en general,
a més de la salut de les persones. Són molt nocius
pels insectes, especialment per les abelles,  éssers
molt  importants  que  tenen  un  paper  clau  en  la
pol·linització de molts tipus de plantes.

Greenpeace treballa per aconseguir una agricultura
sana  com  és  l'ecològica. Està  en  contra  dels
productes transgènics.

IUs  animem  a  conèixer  aquesta  organització,  a
entrar  en  la  seva  pàgina  web,  i  si  us  sentiu
motivats, a participar en la seva tasca de defensa
del Planeta.                                           


