
 

 

7. jarduera 
Aurretiazko oharrak  
Aberastasuna banatzeko orduan izan den injustiziak pobrezia eragin du besteak beste; pobrezia hori, dena den, ez da diru-sarreren falta bakarrik. Pobrezia multidimentsionalaren kontzeptua erabiliko dugu, hiru dimentsiotan oinarrituz baloratzen dena, eta guztira hamar adierazletan banakatzen dena.  
Ariketa hau egin ahal izateko, Pobrezia Multidimentsionala zer den jakin behar da: 
http://hdr.undp.org/en/node/2515  
Ikasleek gogoetak partekatzean, posible da gogoeta horiek bereziki baliabide ekonomikoen edo elikagaien eskasia azpimarratzea; beraz, ahalik eta talde gutxienetan ateratzen dena bildu behar da, eta kontzeptuak ez errepikatzen saiatu.  
Garapena 
Esan ikasleei pentsatzeko zer den haientzat pobrezia. Eman denboratxo bat, ohar batzuk jaso ditzaten. 
Gero, esan pentsatu dutena adierazteko, eta ikasleen ekarpenak arbelean idazten joan. Ekarpenak bildutakoan, osatu guztien artean pobreziaren definizio bat, eta hausnartu: 

 Zer da zuen ustez pobrezia? Oso alderdi zehatzekin lotzen al dugu?  
 Definizio egokia iruditzen al zaizue? 
 Jarri infografia eta azaldu zer den pobrezia multidimentsionala. 
 Azalpena ematean, ikasleen ekarpenetan oinarrituz sortutako definizioan gutxien atera diren alderdiak azpimarratu eta sakontasunez azaldu, pobrezia multidimentsionalaren definizioa denek ondo ulertu arte. 
 Egokia iruditzen al zaizue pobreziari buruzko ikuspegi hori? Ondo islatzen duela iruditzen al zaizue? 

 



 

 

 
8. jarduera 
Aurretiazko oharrak  
Klima-aldaketak, eremu askotan, bizkortu egiten du higadura eta basamortu bihurtzen ditu lur-eremu asko, eta horren ondorioz lur horietako askok utzi egiten diote nekazaritzarako baliagarri izateari. Horrelakoetan, elikagaien ekoizpena murriztu egiten da eta, beraz, horien prezioa igo egiten da. Garestitze horrek pertsonarik behartsuenei egiten die kalte handiena: 

 Elikagai gutxiago ekoizten dira.  
 Elikagaiak garestitzean, jendea okerrago elikatzen da. 
 Gaizki elikatzearen ondorioz, haurren hilkortasun-tasa handitu egiten da. 
 Elikagaien garestitzeak bizi-mailari eragiten dio oro har, jendeak lortzen duten diruaren zati 

handi bat elikagaiak erosteko erabiltzen dutelako. 
Klima-aldaketak eragina du euriteen kopuruan ere: batzuetan, ohi baino euri gutxiago egiten du eta lehorteak sortzen dira; beste batzuetan, ohi baino euri gehiago egiten du eta uholdeak sortzen dira. Bi kasuetan: 

 Elikagai gutxiago ekoizten dira.  
 Zailtasunak sortzen dira ura lortzeko, eta ura askotan kutsatuta egoten da. 
 Saneamendu-arazoak sortzen dira eta horrek osasun-arazoak ekartzen ditu; bereziki, haurren 

hilkortasun-tasa igo egiten da. 
 Etxeak hondatu egiten dira.  

Garapena 
Lehenik eta behin, ikus dezagun klima-aldaketak nola eragiten digun.  
Esan ikasleei esateko beren ustez zertan eragiten digun edo eragingo digun klima-aldaketak. Aipatzen duten guztia idazten joan. 
Gero, galdetu beren ustez horrek pobrezia multidimentsionala pairatzen dutenei modu berezian eragingo dien, 6. jardueran ikusitakoaren arabera. Hor aipatzen dutena ere apuntatu.  
Martxoko, maiatzeko eta ekaineko infografiak proiektatu, eta behar beste azalpen eman.  

 Ulertu al duzue zergatik egiten dien kalte klima-aldaketak behartsuenei? 
 Iruditzen zaizue guri, beste baldintza batzuetan bizi garenez, klima-aldaketaren ondorio horietako askok ez digutela eragingo? 
 Ohartzen al zarete behartsuenak direla klima-aldaketak gehien kaltetzen dituenak? 

Jarduera honetan landutakoarekin, gogoetak, ondorioak edo ideiak atera ditzakezue, eta horietatik abiatuta klipmetraje baten 
gidoia presta dezakezue. 
 


