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AURKIBIDEAAURKIBIDEA
� Biografia
� Proiektuak
◦ La carta de la tierra

◦ El cuidado esencial

� Pentsamendua
◦ Egungo gizarteari egindako kritika

◦ Etika berriaren beharrizana◦ Etika berriaren beharrizana

◦ Etika berria zelan gauzatu

� Artikuluak
◦ Rumbo al desastre

◦ La hora y el turno de la ecología mental

◦ Si no os convertís todos pereceréis



BIOGRAFIABIOGRAFIA

� Lehen ikasketak Concordian.

� Teologia eta Filosofia
ikasketak Alemanian.

� 1959an fraide sartu zen.

� 1985ean “silencio 

Leonardo Boff Brasil (1938)

� 1985ean “silencio 
obsequioso”, erlijioaren
aurkako idealak
aurkeztearren.

� 1992an fraidetza utzi zuen.

� 2001ean “Right Livelihood
Award” saria.



PROIEKTUAKPROIEKTUAK

� LA CARTA DE LA 
TIERRA

� EL CUIDADO



LA CARTA DE LA TIERRALA CARTA DE LA TIERRA

� Naturaren eskubideak aldarrikatzen
dituen dokumentua da.

� 8 urtez, 46 herrialdetan eta ehun mila
pertsona baino gehiagok eztabaidatupertsona baino gehiagok eztabaidatu
zuten.

� ONUn aprobatu nahi zen baina ez zuten
lortu.

Dokumentua



EL CUIDADOEL CUIDADO
� Lurrari ematen ez zaion zaintza eta ardura

aldarrikatzen du.

� Bertan, lurrak dituen arazoak aztertzen ditu

� Arazo horiei, irtenbideak aurkitzen saiatzen� Arazo horiei, irtenbideak aurkitzen saiatzen
da.



PENTSAMENDUAPENTSAMENDUA

� Egungo gizarteari
egindako kritika.

� Etika berriaren
beharrizana.beharrizana.

� “El cuidado” etika
berria zelan
gauzatu.



EgungoEgungo gizartearigizarteari egindakoegindako kritikakritika

� Lurra zaindu
beharrean, jolas 
birtualak zaintzeaz
arduratzen gara.

� Gizakiaren bizitzan, � Gizakiaren bizitzan, 
besteenganako ardura 
beharrezkoa da.

� Gerorako tresnen 
laguntzarik gabeko
bizitza bat amesten du.



EtikaEtika berriarenberriaren beharrizanabeharrizana

Egun baten, Cuidadok, lurraz gorputz bat egiten du eta

Jupiterrek arima ematen dio.

Lurra, Cuidado eta Jupiter eztabaidan hasten dira bakoitzak
bere izena emateko izakiari. Baina, Saturno agertzen da eta

Erroma zaharreko mito fabula batekin azaltzen du:

bere izena emateko izakiari. Baina, Saturno agertzen da eta
erabaki bat hartzen du: izakia hiltzean, arima Jupiterrengana
bueltatuko da, gorputza Lurrarengana eta Cuidadok, bizi
bitartean zaindu beharko du.

Honbre izena jartzen dio. Humusetik datorrelako eta honek
lurra esan nahi duelako.



“El cuidado” “El cuidado” etikaetika berriaberria zelanzelan gauzatugauzatu..

� Maite dugun norbaitetaz kezkatzean, berez
dugun zaintzako sena da.

� “Ciudado” da behar duguna lurra salbatzeko,
horretarako, lurraz kezkatu behar dugu.

� Berez, emakumezkoek garatuagoa dute,
zaintzarako sena. Mundu andropozentriko
honetan goi mailako karguetan emakume
gehiago behar dira.



ARTIKULUAKARTIKULUAK

� Si no os convertís, todos pereceréis 
(2009ko otsailaren 12)

� La hora y el turno de la ecología mental 
(2009ko urtarrilaren 8)(2009ko urtarrilaren 8)

� Rumbo al desastre 

(2009ko abenduaren 25)

Artikuluak



Si no os convertís, todos pereceréisSi no os convertís, todos pereceréis

Copenhagueko porrotaren
arrazoiak ematen ditu.

1. Ez zeuden guztiz
kontzientziatuta lurra jasaten
ari den arazoaz.

2. Ez zuten argi zein zen2. Ez zuten argi zein zen
helburua, CO2 igorketak
murriztea.

3. Bakoitza bere interesei begira
zegoen, interes globalari
begiratu gabe.

4. Elkarlanaren falta.



La hora y el turno de la ecología mentalLa hora y el turno de la ecología mental

� Ez du balio erabakiak hartzen dituztenei 
errua botatzea.

� Denon kargua da eta denok egin behar dugu 
zerbait ahal dugun neurrian.zerbait ahal dugun neurrian.

� Lurra, denon etxea izan da eta izango da, eta 
ondorengoentzat zaindu behar dugu.



Rumbo al desastre Rumbo al desastre 

� Gaur egungo sistema kapitalista, aurrera
eroateko, kontsumoa da bide bakarra.

� Kontsumitzeko, produzitu egin behar da, eta
horretarako ustiatu.horretarako ustiatu.

� Gehiegi ustiatuz, baliabideak agortzen dira.

� Gure sistema INFINITUA da, baina gure mundua
FINITUA.



KONTSUMISMOA HONDAMENDIA



ENLAZE INTERESGARRIAKENLAZE INTERESGARRIAK

� Foroko iritziak: 
http://enet.leartik.com/moodle/mod/foru
m/view.php?id=6437

� Bideo interesgarria:� Bideo interesgarria:

http://www.youtube.com/watch?v=knSLL
WOUYNs
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