
D

Vostè va afirmar en una ocasió que
millorar la qualitat del medi ambient
només serà possible si progressen les
condicions de vida de la població.
Si un desitja salvar l'entorn, primer cal
protegir el poble. Si som incapaços de
preservar l'espècie humana, quin objecte té
salvaguardar les espècies vegetals?
De vegades existeix la impressió que la gent
pobra destrueix el medi ambient. Però
aquestes persones estan tan aclaparades
per la lluita per la vida que no poden
preocupar-se pels danys de vegades
irreparables que causen en l'entorn per
satisfer les seves necessitats més
essencials. Així, paradoxalment, els més
desfavorits, la supervivència dels quals
depèn de la naturalesa, són també en part
responsables de la seva destrucció. Per
això, caldrà millorar les condicions de vida
dels pobres. Per exemple, en algunes
regions de Kenya, les dones recorren
quilòmetres per aplegar llenya als boscos,
ja que en les rodalies dels seus llogarrets ja
no hi queden arbres. Quan escasseja el
combustible, han de caminar cada vegada
més lluny per obtenir-lo. El resultat és que
es preparen menys àpats calents, la nutrició
se’n ressent i la gana augmenta. Si
aquestes dones disposessin de mitjans, no
haurien d'espoliar aquests valuosos boscos.

Quina és la importància actual dels boscos
de Kenya i de l'Àfrica Oriental?
Des de començaments del segle passat la
tendència va ser reemplaçar les espècies
autòctones per espècies exòtiques
comercialitzables. Avui advertim quines són
les conseqüències d'aquesta política. Hem
entès que en talar els boscos originals
estàvem destruint la nostra rica
biodiversitat. Però el mal ja estava fet. Quan
el 1977 el Moviment del Cinturó Verd va
iniciar la seva campanya de plantació
d'arbres, la coberta forestal de Kenya era
aproximadament d’un 2,9%. Avui, la
superfície poblada d'arbres ha disminuït a
un 2%, la qual cosa significa que perdem
més arbres dels que plantem.
L'altre problema greu és que el medi
natural de l’Àfrica Oriental és molt
vulnerable. Som molt a prop del desert del
Sàhara, i els experts han advertit que si
prossegueix la tala indiscriminada, aquest
podria avançar cap al sud de manera
incontenible, ja que són els arbres els que
impedeixen l'erosió del sòl causada per les
pluges i pel vent. En eliminar el poc que ens
queda de bosc, el que fem és crear
minideserts del Sàhara. Ja hi ha proves
fefaents d'aquest fenomen.
El nostre moviment organitza seminaris
d'educació cívica per a la població rural,
especialment els agricultors, en el marc de
campanyes de sensibilització sobre els
problemes ecològics. Si es preguntés a cent
camperols quants han vist desaparèixer una
deu o un corrent d'aigua en el transcurs de
la seva vida, gairebé trenta aixecarien la mà.

Quins resultats ha obtingut el seu
moviment i en quina mesura ha impedit el
deteriorament de l'entorn a Kenya?
Al meu judici, l'èxit més important del

Cinturó Verd ha estat crear una més gran
consciència entre els ciutadans –i, en
especial, entre la població rural– sobre els
problemes ecològics. Diversos sectors de la
població s'adonen ara que la sort de
l'entorn concerneix tothom i no només al
govern. En part, gràcies a aquesta
sensibilització, ara podem exercir pressió en
els responsables polítics. Els ciutadans els
exigeixen que protegeixin el medi ambient.
En segon lloc, el Cinturó Verd va introduir la
noció de preservació del medi ambient
gràcies als arbres, ja que aquests satisfan
moltes necessitats bàsiques de les
comunitats rurals. El 1977 comencem
plantant set arbres en un petit parc de
Nairobi. En aquella època no teníem ni
vivers, ni personal, ni fons, només el
convenciment que els camperols tenien un
paper per complir en la solució dels
problemes ambientals. Continuem la nostra
tasca i avui dia hem plantat més de 30
milions d'arbres a tot el país.
Plantar un arbre conté un missatge molt
clar: amb aquest simple acte es pot
millorar el propi hàbitat. La població pren
així consciència que pot influir en el seu
entorn, i això és un primer pas cap a una
major participació en la vida de la societat.
Tot el món pot veure els arbres que hem
plantat, és per això que són els millors
ambaixadors del nostre moviment.

Malgrat la Cimera de Rio, el 1992, i la de
Kyoto sobre el clima, el 1997, no s'han
produït grans progressos en els
programes i campanyes de protecció
ambiental a nivell mundial. Per què?
Lamentablement per a molts dirigents del
planeta el desenvolupament és sinònim de
cultius comercials extensius, preses
hidroelèctriques oneroses, hotels,
supermercats i articles de luxe, és a dir,
d'espoliació dels recursos humans i
naturals. Es tracta d'un enfocament a curt
termini que no atén les necessitats
bàsiques de la població: alimentació
adequada, aigua potable, habitatge, atenció
hospitalària, informació i llibertat.
Aquesta frenètica cursa cap a un presumpte
desenvolupament ha deixat de costat la
protecció ambiental. El problema és que els
governants no solament no assumeixen la
direcció de les campanyes de protecció
ambiental com ho haurien de fer, sinó que
són en bona mesura responsables de la
destrucció del medi ambient. A més, el
poder polític és ara en mans de persones
amb interessos comercials i que mantenen
estretes relacions amb les multinacionals,
l'única meta de les quals és obtenir beneficis
a compte del medi ambient i de la població.
També sabem que les multinacionals han
persuadit molts dirigents polítics del món
que no tinguin en compte les declaracions
formulades en les conferències
internacionals sobre problemes ambientals.
Estem, doncs, a mercè d'aquestes grans
empreses, que poden ser implacables i
inhumanes. I crec que com a ciutadans ens
hi hauríem de negar.

Vostè va iniciar la seva carrera com a
acadèmica. Més tard va començar a lluitar08
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LA KENYANA WANGARI MUTA MAATHAI

ALS ARBRES,
CIUTADANS!
Aquesta defensora kenyana del medi ambient i de la de-

mocràcia espera que en aquest nou mil·lenni els dirigents

africans es preocupin en primer lloc del poble.

ETHIRAJAN ANBARASAND
PERIODISTA DEL CORREO DE LA UNESCO
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