As crises ambientais da China

C

hina prestou pouca atención ás

O PAPEL DA SOCIEDADE

cuestións ambientais durante
décadas, optando por dar prio-

Na súa estratexia, o goberno di apelar á sociedade civil ambiental. As ONGs ambientais existen en China dende 1994. Non teñen un papel de oposición ou de vixilancia en relación ao poder central, senón que cooperan coas institucións gobernamentais para sensibilizar e informar á sociedade,
organizar campañas de limpeza e captar recursos aproveitando as súas relacións coas organizacións do exterior.1
A mobilización da opinión pública é un elemento fundamental para vencer a sensación de impotencia que domina a percepción da degradación
severa do medio ambiente neste país. Pero a sociedade chinesa permanece na súa maioría ausente das iniciativas nesta materia.
En China hai dous tipos de ONGs no eido ecolóxico: as creadas dende arriba e as impulsadas dende abaixo, chamadas caogen. Estas últimas organízanse como un lobby sen fins de lucro que defende o benestar público. Unhas xorden co impulso exterior, froito da cooperación internacional, e
outras dende dentro, apoiándose nas organizacións ecoloxistas e coa utilización de Internet. A presenza de ONGs ambientais internacionais en China,
cos seus contactos, capacidades e bastas redes permitiu promover campañas con incidencia pública e gobernamental.
Socialmente, as ONGs chinesas son criticadas polo seu entusiasmo desbordante pero tamén inmaturo ao non contar con competencias suficientes,
circunstancia agravada polos limites legais á súa acción, e as dificultades financeiras que deben superar.

ridade ao desenvolvemento económico, xerando así numerosos
conflitos socio-ambientais.

O xigante asiático é xa a terceira potencia
económica do planeta e este mesmo ano,
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