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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Νερό, αιτία κοινωνικών συγκρούσεων
Δραστηριότητες
Παρατηρήστε στο χάρτη τη διαδροµή των µεγάλων ποταµών της Ευρώπης
και της Μεσογείου. Τι θα συνέβαινε αν οι χώρες, όπου πηγάζουν τα ποτάµια
αποφάσιζαν να χρησιµοποιούν το νερό αδιαφορώντας
για τις γειτονικές τους χώρες;

Πληροφορίες
Το πόσιµο νερό, που αποτελεί µόλις το ένα δέκατο του Γαλάζιου
Πλανήτη µας, δεν κατανέµεται σε όλες τις µεριές της γης
µε τον ίδιο τρόπο, ούτε διατίθεται ισότιµα
σε όλους τους ανθρώπους. Κάποιοι το απολαµβάνουν
και κάποιοι το στερούνται. Για κάποιους ανθρώπους
στην Ευρώπη και στην Αµερική το καθαρό πόσιµο νερό είναι άφθονο
και δεδοµένο, ενώ για άλλους ανθρώπους στην Αφρική και στην Ασία
είναι ένα πολύτιµο αγαθό που, δυστυχώς, στερούνται.
Αλλά και µέσα στην ίδια χώρα, όπως στην Ελλάδα και αλλού, το νερό
δεν προσφέρεται άφθονο σε όλους. Κι αυτό φανερώνει µια ανισότητα…
Κι όταν υπάρχει ανισότητα, πολλές φορές υπάρχουν και συγκρούσεις.
Για να καταλάβετε αυτές τις συγκρούσεις σκεφτείτε….
…να µένετε σ’ ένα χωριό µε πλούσια υπόγεια νερά και το διπλανό χωριό
να µένει άνυδρο!
…να µένετε σ’ ένα χωριό που να χρειάζεται να εγκαταλείψετε, επειδή πρόκειται
να πληµµυρίσει από το φράγµα που κατασκευάζουν στο ποτάµι της περιοχής σας!
…να προσπαθείτε να πάρετε νερό από το πηγάδι κι αυτό να είναι ρυπασµένο
από υδράργυρο!
…να µένετε σ’ ένα νησί µε πολλούς τουρίστες, πολλά ξενοδοχεία
και πολλές πισίνες, αλλά χωρίς δικό του νερό!
…να πηγαίνετε µε τρεις φίλους εκδροµή στη θάλασσα έχοντας µόλις ένα µπουκάλι
νερό! Κάποιοι ίσως είναι διατεθειµένοι να το µοιραστούν και κάποιοι ίσως
προσπαθήσουν να πιουν περισσότερο νερό από τους υπόλοιπους.
Κάποιες συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες…
Ίσως, όµως, αξίζει τον κόπο να σκεφτούµε πώς λύνουµε αυτές τις διαφορές για
να µπορούµε να µοιραζόµαστε το νερό ΟΛΟΙ!
Μελετήστε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Δραστηριότητες
Ένα φράγµα οδηγεί σε κοινωνικές συγκρούσεις
Στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης το Υπουργείο Περιβάλλοντος προτίθεται
να δώσει την έγκριση για την κατασκευή φράγµατος ενός ποταµού.
Οι αρχές πιστεύουν ότι η κατασκευή του φράγµατος θα δώσει λύση στο µεγάλο
πρόβληµα της υδροδότησης της γειτονικής πόλης του Ηρακλείου και ότι
θα αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις εποχιακές πληµµύρες. Το ποτάµι διασχίζει
ένα εντυπωσιακό οροπέδιο, µε πολλά χωριά και καλλιέργειες κηπευτικών.
Οι έντονες βροχοπτώσεις της περιοχής έχουν σαν αποτέλεσµα πολλές φορές
να πληµµυρίζει και να σχηµατίζονται εποχιακά τέλµατα, τα οποία αναγνωρίζονται
από την Ε.Ε. ως οικότοποι προτεραιότητας για προστασία. Οι κάτοικοι των χωριών
που βρίσκονται στην περιοχή διαµαρτύρονται ότι το φράγµα αποτελεί ένα τεράστιο έργο,
που θα έχει δραµατικές συνέπειες για το περιβάλλον, αλλά θα επιφέρει κιόλας µεγάλες
κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές. Μάλιστα, κατέληξαν µε προσφυγές στο Συµβούλιο
της Επικρατείας προκειµένου να δώσει λύση στο πρόβληµα.
Προσπαθήστε να διερευνήσετε το συγκεκριµένο θέµα. Σκεφτείτε τις ανάγκες
και τα δικαιώµατα των πολιτών και παρουσιάστε µέσα από τις οµάδες σας τα επιχειρήµατα
που προβάλλουν οι δύο πλευρές: πολιτεία - κάτοικοι. Έπειτα, τοποθετηθείτε υπέρ ή κατά
της κατασκευής του φράγµατος. Μπορείτε, επίσης, να προτείνετε και κάποια άλλη λύση,
που θεωρείτε περισσότερο κατάλληλη για την προστασία του περιβάλλοντος,
αλλά και την εξασφάλιση επάρκειας νερού για όλους τους κατοίκους.
Το νερό διχάζει στη Μέση Ανατολή
Ένα βασικό σηµείο της διαµάχης µεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων αφορά
τη διαχείριση των αποθεµάτων νερού. Το νερό, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες
και των δύο πλευρών προέρχεται από τον Ιορδάνη ποταµό, ο οποίος
περνά από την περιοχή της Γαλιλαίας, στην οποία είναι εγκατεστηµένοι
οι Παλαιστίνιοι. Στη δυτική όχθη της Γαλιλαίας, το Ισραήλ έχει
εγκαταστήσει αντλίες για τη διοχέτευση νερού για άρδευση
και ύδρευση των κατοίκων του.
Οι Παλαιστίνιοι θεωρούν ότι δικαιούνται τον έλεγχο των αποθεµάτων
νερού µε το σκεπτικό ότι πηγάζουν από περιοχές δικής τους
κληρονοµιάς. Οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι δικαιούνται πλήρη πρόσβαση
στα αποθέµατα νερού και φτάνουν στο σηµείο να καταναλώνουν τρεις
φορές περισσότερο νερό από τους Παλαιστινίους. Η άντληση των νερών
του Ιορδάνη από το Ισραήλ είναι τόσο µεγάλη, που ο ποταµός
έχει µετατραπεί σε ένα απλό ρυάκι.
Η γειτονική Ιορδανία στερείται, επίσης, τα αποθέµατα νερού που θα
ανακούφιζαν τις ανάγκες του πληθυσµού της, ενώ το φράγµα
που κατασκεύασε σε παραπόταµο του Ιορδάνη καταστράφηκε
στους βοµβαρδισµούς του 1967.
Το νερό της περιοχής είναι περιορισµένο και είναι πολλοί όσοι
το διεκδικούν. Το νερό όµως είναι ένα κοινό αγαθό.
Μπορείτε συζητώντας µέσα στις οµάδες σας να προτείνετε κάποια λύση,
ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να αποφύγουν ένα νέο πόλεµο και µάλιστα για το νερό;
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