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Біографії еколога

ВАНДАНА ШИВА

Вандана Шива народилася в Дехрадуні, маленькому
містечку, розташованому на схилах Гімалаїв (Індія) з
буйною рослинністю. Її батько був лісником, а мати
— фермеркою, тому вони змалечку прищеплювали
дівчинці любов до природи.
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Вандана хотіла вивчати фізику і вважала, що присвятить своє життя
формулам, але коли вона побачила, як зникають ліси й річки її країни,
то вирішила зробити щось дуже корисне, щоб допомогти землі та
людям.
Коли Вандані було лише 20 років, вона приєдналася до руху Чіпко, що в
перекладі з хінді означає «обіймати», щоб захищати ліси, річки та землі
Гімалаїв. Саме так, обіймаючи дерева, Вандана та інші люди домоглися
зменшення вирубки лісів, що знизило ризик повеней, ерозії ґрунту та
зникнення різних видів живої природи внаслідок знищення місць їх
проживання.
Одного разу, коли Вандана обнімала дерева та обробляла землю
разом з іншими жінками, вона замислилась: «Що станеться, якщо
насіння закінчиться або буде перенасичене хімікатами? Чи виживуть
тварини і навіть люди?» Отже, вона подумала, що одним зі способів
збереження розмаїття живої природи та підвищення якості життя
жінок-селянок і фермерів в Індії є насіння, тому що в ньому міститься
ключ до життя.
Тому Вандана розробила програму «Навдан’я» (Navdanya), що означає
«Дев’ять насінин», і присвятила себе справі збереження насіння та
захисту біорізноманіття. Крім того, вона створила банк насіння — місце,
де можна зберігати всі місцеві види насіння та пропагувати його
використання без добрива та пестицидів.
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Вандана зрозуміла, що, окрім банку насіння, ще одним шляхом до
захисту навколишнього середовища є книги та освіта. Так вона почала
писати книжки та вірші про довкілля і розмаїття живої природи та
виступала з лекціями по всьому світу.
Вандана завжди повторювала свій девіз: «Ми — ґрунт, ми — земля.
Те, що ми робимо з ґрунтом, ми робимо із собою», щоб зберегти
природні ресурси, такі як земля і вода, а також захистити права
фермерів і сільських жінок.
Саме так Вандана, також відома як «Богиня еко-воїнів», боролася за
розмаїття, стійкість і свободу.
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VANDANA SHIVA

Vandana Shiva nació en Dehradun, un pueblecito situado
en las laderas del Himalaya (India), rodeado de mucha
vegetación. Su padre era guardabosques y su madre era
granjera, por lo que, desde pequeña, le transmitieron el
amor por la naturaleza.
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Decidió estudiar física y pensaba que dedicaría su vida a hacer ecuaciones,
pero cuando vio cómo desaparecían los bosques y los ríos de su país,
decidió hacer algo muy “cariñoso” para ayudar a la tierra y las personas.
Con tan solo 20 años se unió al movimiento Chipko, que en hindi significa
abrazar, para defender el cuidado de los bosques, los ríos y las tierras del
Himalaya. Así, abrazando a los árboles, Vandana y otras personas lograron
reducir las talas de bosques, disminuyendo el riesgo de inundaciones,
la erosión del suelo y la extinción de especies por degradación de sus
hábitats.
Un día, después de abrazar muchos árboles y cultivar la tierra con una
comunidad de mujeres, pensó: ¿qué ocurre si se acaban las semillas o
están llenas de productos químicos? ¿Sobrevivirán las especies, incluida
la humana? Entonces pensó que, una manera de ayudar a conservar la
biodiversidad y aumentar la calidad de vida de las mujeres campesinas
y de los agricultores de la India, era a través de las semillas, ya que estas
contienen la clave de la vida.
Para ello, creó el programa Navdanya, que significa “Nueve semillas”, y se
dedicó a la conservación de las semillas y la protección de la biodiversidad.
Además, creó un banco de semillas, un lugar en el que poder guardar todas
las semillas locales e impulsar su uso sin fertilizantes ni pesticidas.
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Además del banco de semillas, Vandana se dio cuenta de que, otra manera
que tenía para defender el medio ambiente era a través de los libros y de
la educación. Y así fue como empezó a escribir libros y poemas sobre el
medio ambiente y la biodiversidad y a dar conferencias por todo el mundo.
Vandana siempre repetía su lema “Somos suelo, somos tierra. Lo que
hacemos al suelo, nos lo hacemos a nosotros mismos” para defender
los recursos naturales, como la tierra y el agua, y los derechos de los
agricultores y de las campesinas.
Y así fue como Vandana, también conocida como “la Diosa
eco-guerrera”, luchó por la diversidad, la sostenibilidad y la libertad.
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