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 JARDUERAK 
1. INFORMAZIOA BILATU EDO BERRESKURATU   

 
1.1 Galdera 
Esan hurrengo esaldiak egia diren ala ez: 

a) Albistearen arabera, Erresuma Batutik Brasila 1600 tona hondakin (birziklatzeko 
plastikoa) iritsi ziren martxotik maiatzera. 

b) Azken urteetan gehien hazi den hondakin mota elektronikoa da. 
c) Nazioarteko araudi zorrotzak hitzartu ziren, eta neurri horiek indarrean jartzeko gogor 

ari dira borrokatzen AEBak. 
d) CBS kateko programa batek hondakin elektronikoek Ghanako eskualde batean 

sortutako ondorio kaltegarriak aztertu ditu. 
1.1 Erantzuna 
a – gezurra; b – egia; c – gezurra; d – gezurra. 
 
1.2 Galdera 
Zer kalte eragin ditzakete hondakindegi elektronikoek inguruetako biztanleen artean? 
1.2 Erantzuna 
Dioxina kopuru altua, ur kutsatua, abortu kopuru handia, berun kopuru handia odolean... 
 

2. ULERMEN OROKORRA 
2.1 Galdera 
Egin testuaren laburpena  
2.1 Erantzuna 
Brasilen hondakin toxikoekin izandako aferak hondakinen globalizazioaren arazoa azaleratu du. 
Nazioarteko araudi zorrotza dago gaiaren inguruan. Baina hirugarren munduko hainbat herritan 
halako hondakinak bildu eta ondorio kaltegarriak pairatzen dituzte. Hondakinen hartzaile diren herri 
gehienak Afrika eta Asian daude. 
 
2.2 Galdera 
Zein da artikulu honen helburua? Aukeratu erantzun egokia: 
a- Hondakin elektronikoen negozioa legalizatu eta zabaltzea. 
b- Txinako hondakinen kasua munduan ezagutzera eman eta halako gehiago gerta daitezen 
bermatzea. 
c- Hondakin toxiko eta kaltegarrien kontura dagoen negozioarekin kontzientziatu eta salatzea. 
d-  Brasiletik Erresuma Batura ezkutuan eraman dituzten hondakin elektronikoen kasua 
jakinarazi eta salatzea. 
2.2 Erantzuna 
Erantzun zuzena c aukera da. 
2.2 OHARRAK 
 
 

3. INTERPRETAZIOA- INFERENTZIAK 
3.1 Galdera 
Legez kanpoko hondakin elektronikoen esportazio eta inportazioa zergatik da horren handia? 
3.1 Erantzuna 
Oso toxikoak diren hondakinak direlako eta lurralde aberatsek ez dituztelako beren lurraldean nahi. 
3.2 Galdera 
Zergatik dio artikuluak hirugarren mundua “pozoitze progresiboan” sartua dagoela? 
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3.2 Erantzuna 
Hirugarren munduko herriak direlako nagusiki hondakin elektroniko kutsatzaile eta toxiko horiek 
jasotzen dituztenak. 
 
3.3 Galdera  
Izenburuan ageri den “globalizazio” hitzaren esanahia azaldu. 
3.3 Erantzuna 
Globalizazioa, gaur egun dagoen komunikatzeko eta garraiatzeko erraztasuna dela eta, merkatuen 
arteko batasuna eta kultura eta gizarteen arteko hurbilketa mugitzen duen prozesua da. Kasu honetan, 
garraiatzen dena, inork nahi ez duen hondakina da. 

4. EDUKIAREN GAINEKO HAUSNARKETA EDOTA BALORAZIOA 
 
4.1 Galdera 
Zergatik izaten dira hirugarren munduko herrialdeak hondakin elektronikoen jasotzaileak? 
4.1 Erantzuna 
Oso kaltegarriak direlako eta herrialde horietan errazago delako nazioarteko araudiak ez betetzea. 
 
4.2 Galdera 
Zergatik izan dezakete AEBek halako interesik Nazioarteko araudiek ezarritako debekuen 
aurka borroka egiteko? 
4.2 Erantzuna 
Araudi horrek hondakin horien kudeaketa garestitu egiten duelako, eta debekuak arinduko balira 
herrialde hartzaile potentzial gehiago leudekeelako.  
 

5. FORMAREN GAINEKO HAUSNARKETA EDOTA EBALUAZIOA 
5.1 Galdera 
Zergatik erabili du idazleak “pozoitze progresiboa” esakunea hirugarren munduko zabortegiei 
buruz hitz egiterakoan? 
5.1 Erantzuna 
Hirugarren munduko herrialdeek hartzen dituzten hondakin elektronikoen ondorio txarrak 
azpimarratu nahi duelako “pozoitze” hitzaren bidez. 
 
5.2 Galdera 
Zure ustez, zergatik aukeratu dute argazki hau? 
5.2 Erantzuna 
Elektronikaren eta, hortaz, aurrerapenaren alderdi negatiboa.  

 
 
 
 


