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Біографії еколога

ВАНГАРІ МААТАЇ

Вангарі Мута Маатаї народилася в селищі Ньєрі
(Кенія), місці проживання народу кікуйю, де не було ані
електрики, ані водопровідної води. Бажаючи вчитися,
вона виграла стипендію, завдяки чому змогла вивчати
біологію в Сполучених Штатах і в Німеччині.
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Коли дівчинка була маленькою, мама наполягала, щоб вона не
збирала на дрова гілки, які були біля інжиру, що ріс поряд із
будинком, бо, за її словами, це було «дерево Боже». У їхній громаді
вшановували певні дерева на знак поваги до природи.
Будучи молодою жінкою, Вангарі розпочала свою наукову роботу,
вивчаючи харчові проблеми, спричинені паразитами, що їх
переносять кліщі. Одного разу, беручи проби води для дослідження,
вона зрозуміла, що в річках дуже багато мулу. Вангарі озирнулася
і побачила, що все було зовсім інакше, ніж у її дитинстві: ґрунт
змінився, тому що майже немає трави і немає поживних речовин. У
жінок не було ані дров, щоб розвести вогонь, ані води, щоб пити чи
готувати, ані їжі для їхніх сімей та худоби. Тоді Вангарі зрозуміла, що
довкілля погіршилося, і через це люди в її громаді голодують. Але що
змінилося? Що стало причиною такої ситуації? Не вистачало одного
елемента, щоб скласти повну картину...
Ага! Відсутнім елементом були дерева! Через надмірну вирубку лісів
зникли рослини та дерева, які б утримували ґрунт своїм корінням
чи забезпечували поживними речовинами. Отже, ґрунт біднів,
руйнувався, розмивався та потрапляв у річку. Саме тому у воді було
стільки мулу!
Знайшовши причину, Вангарі залишила наукову роботу та
присвятила себе захисту довкілля та боротьбі з бідністю й голодом.
Якось вона подумала: «Що станеться, якщо у нас не буде дерев? Як
ми будемо жити? Наше виживання залежить від дерев. Вони дають
нам їжу, дрова, житло, кисень, щоб дихати, захищають ґрунт від ерозії,
регулюють клімат та очищають повітря».
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Вангарі роздумувала про все, що дають нам дерева, і в неї виникла
думка: що, як створити зелений пояс дерев, який охопить Африку від
Індійського океану до Атлантики? Таким чином можна висаджувати
дерева, щоб забезпечити людей водою та їжею. У такий спосіб, окрім
збереження природних багатств, ми можемо покращити якість
життя місцевих громад. Якщо ми будемо працювати всі разом, то
зможемо покращити світ, у якому живемо. Вангарі не вагалася і разом
з іншими жінками почала висаджувати в Кенії дерева, щоб створити
зелений пояс. Її девізом було «Харамбі!» (мовою кікуйю це означає
«Давайте всі разом!» або «Всі до одного!»).
Окрім допомоги у відновленні лісів у Кенії, Вангарі подорожувала
іншими африканськими країнами, проводячи семінари та конференції,
на яких навчала інших людей, як розпочати проєкт боротьби з
опустелюванням, втратою дерев, нестачею води та голодом.
Таким чином, зелений пояс поширився на інші країни Африки,
завдяки чому було висаджено понад 47 мільйонів дерев, а люди
почали приділяти увагу навколишньому середовищу та піклуватися
про найближче довкілля. Однією з фраз, яку Вангарі найчастіше
повторювала, була така: «Коли ми садимо дерева, ми сіємо насіння
миру та надії».
За цю роботу Вангарі в її країні називають «Жінка-дерево», тому
що народ кікуйю вірить, що її дух живе у священному дереві на
кенійській горі. У багатьох культурах дерево має духовну та священну
цінність, оскільки є місцем зустрічі громади, де, окрім укладання
певних домовленостей, розповідають історії та казки.
Ось так Вангарі Маатаї вдалося зберегти дерева та покращити якість
життя африканських громад.
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WANGARI MAATHAI

Wangari Muta Maathai nació en Nyeri (Kenia), una aldea
de la etnia Kikuyo en la que no había luz eléctrica ni
agua corriente. Sus ganas por aprender le hicieron ganar
una beca y viajar hasta Estados Unidos y Alemania para
estudiar biología.
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Cuando era pequeña, su madre le insistía en que no cogiera ramas para
la leña que estuviesen cerca de una higuera que había cerca de la casa,
porque, según ella, era “un árbol de Dios”. En su comunidad, honraban a
determinados árboles como muestra de respeto por la naturaleza.
De joven empezó a trabajar como científica, estudiando los problemas
alimentarios que ocasionaban los parásitos que transmitían las
garrapatas. Un día, cogiendo muestras de agua para su estudio, se
dio cuenta de que los ríos estaban llenos de limo. Miró a su alrededor
y vio que todo era muy diferente a cuando ella era pequeña: el suelo
estaba alterado, pues apenas había hierba y no tenía nutrientes. Las
mujeres no tenían leña para hacer fuego, ni agua para beber o cocinar,
ni comida para sus familias y el ganado. Entonces, se dio cuenta de que
el medio ambiente estaba degradado y esto hacía que las personas de
su comunidad pasasen hambre. ¿Pero qué había cambiado? ¿Cuál era el
motivo de esa situación? Faltaba una pieza por encajar…
¡Ajá! ¡Los árboles eran la pieza que faltaba! Debido a la deforestación
excesiva no había plantas ni árboles que sujetasen el suelo con sus raíces
ni que aportasen nutrientes. Por lo tanto el suelo estaba empobrecido y
se iba erosionando, perdiendo y llegaba al río. ¡Por eso había tanto limo
en el agua!
Al dar con la clave, dejó su trabajo como científica y se dedicó a trabajar
para defender el medio ambiente y luchar contra la pobreza y la
hambruna. Y de repente, pensó: ¿qué pasará si no tenemos árboles?
¿Cómo vamos a vivir? Nuestra supervivencia depende de los árboles, que
nos dan alimentos, leña, refugio, oxígeno para respirar, evitan que el suelo
se erosione, regulan el clima y limpian el aire.
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Reflexionando sobre todo lo que nos aportan los árboles tuvo una idea:
¿Y si creamos un cinturón verde de árboles que una África desde el
océano Índico hasta el Atlántico? De esta manera, podemos plantar
árboles para garantizar el agua y el alimento para las poblaciones. Así,
además de conservar la riqueza natural, podemos mejorar la calidad de
vida de las comunidades locales. Si somos capaces de colaborar entre
todos y todas, podemos mejorar el mundo en el que vivimos. No lo dudó
y para crear el cinturón verde, comenzó a plantar árboles en Kenia junto
a otras mujeres. Su lema fue “¡Harambee!” (en lengua kikuyu significa
¡Empujemos todos juntos! o ¡Todos a una!).
Pero, además de ayudar a reforestar en Kenia, Wangari viajó por otros
países de África, haciendo talleres y conferencias en los que enseñaba
a otras personas cómo poner en marcha el proyecto para combatir la
desertificación, la pérdida de árboles, la escasez de agua y la hambruna.
De esta manera, el cinturón verde se extendió por otros países de
África, plantando más de 47 millones de árboles y consiguiendo que
las personas prestasen atención al medio ambiente y cuidasen su
medio más cercano. Una de las frases que más repetía en sus charlas
era: “Cuando plantamos árboles, plantamos las semillas de la paz y la
esperanza”.
Por esta labor, en su país se le conoce como “La mujer árbol” porque, para
la etnia Kikuyo, su espíritu mora en un árbol sagrado del monte de Kenia.
Para muchas culturas, el árbol tiene un valor espiritual y sagrado porque
es el lugar de encuentro de la comunidad, donde, además de llegar a
acuerdos, se comparten las historias y los cuentos.
Y así fue cómo Wangari Maathai consiguió conservar los árboles y
mejorar la calidad de vida de las comunidades africanas.
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