Zuzenbide Fakultatearentzako prestakuntza ikastaroa sentsibilizazio kanpaina dela eta.
Ingurumena Hobetzeko Planaren barruan, sentsibilizazio kanpaina bat (Neurria: SEN-1) antolatu nahi da
fakultateko kolektibo guztiei zuzenduta. Horren helburua da lehengaien kontsumoa eta sortzen diren
hondakinak murriztea.
Logikoa denez, ezarritako helburua da unibertsitate ikastegi batek jarduerak antolatzeko beharrezkoak dituen
produktuen kontsumoa murriztea. Murrizketa horri begira, honakoen kontsumoan zentratu nahi da: papera,
tonerra, erregaia, etab. Hori bakarrik eginda, gutxitu egingo litzateke sortu ohi diren hondakinen kopurua.
Bestalde, horri gehituko balitzaio birziklatzeko tasa handiago bat, kontsumoa-hondakinen sorrera bikote hitza
kuantitatiboki jaitsiko litzateke.
Nola lortu halako aldaketa bat eguneroko praktikan? Nola lortu jarrera aldaketa hori beste eremu eta produktu
batzuetara zabaltzea? Ez dugu orain arteko moduan kontsumitu behar, ezta tamaina horretan ere. Ez dugu
horrenbeste hondakin sortu behar, ezta xahutu behar ere, esan ohi digute. Baina, zergatik? Hori guztia
ezagutu beharrean gaude, kai onera iritsiko bagara. Ezagutzak jarrerak eta jokabideak aldaraziko dizkigu eta
poliki-poliki ohitura egokiagoez jabetuko gara, eta, era horretara, gure kontsumo azturek eragiten duten
ingurumen inpaktua murrizten joango da.
Prozesu horretan, ez dugu aski informazioarekin. Informazioa eta prestakuntza funtsezkoak eta osagarriak
dira. Hori dela eta, ezinbestekotzat jotzen dugu, sentsibilizazio kanpainaren barruan, prestakuntza ikastaro
bat antolatzea, ikastaro txikia izanda ere.
Marko teorikoak oinarria eskainiko digu arrazoiak ezagutzeko eta ulertzeko zergatik aldatu behar ditugun gure
jarrerak. Marko teorikoaren ondoren, irakurketen eta horien gaineko debate baten bidez, nahitaez planteatuko
dira hainbat gogoeta ingurumen, gizarte eta ekonomiarekin zerikusia duten gaien inguruan. Ikusiko da, baita
ere, gai horiek guztiek era askotariko lotura dutela eta koherentzia emango dien ikuspegi orokor bat behar
dutela.
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Era berean, animatu egiten zaituztegu birziklatze egokia bultzatzeko kanpaina globalean parte har
dezazuen:
“Hemengoa hemen, horkoa hor. Bihurtu zure zaborra altxor.”

