PIRINIOETAN IRAUNKORRA ETA ARDURATSUA DEN
MENDIKO TURISMO BATENGATIK
Pirinio Bizirik Mugaz Gaindiko Hezkuntza Sareak, Pirinioetako ondarerako ingurumen- eta sentsibilizazio-arloko
85 erakundek osatutakoak, Frantzian, Espainian eta Andorran kokatuak, 1997tik dinamika parte-hartzaileak
eginez, mendikatearen oraingo eta etorkizuneko erronken aurrean, Pirinioetan turismo arduratsu eta iraunkorra
eskaintzeko beharra berresten du.
Pirinio bizirik Hezkuntza Sarea eskubide osoko eragilea da lurralde-sektore turistikoari dagokionez, duela ia 25
urtetik. Pirinioetako ondarearen zerbitzura dagoen sare honetako kideok know-how bat eta gaitasun sortzaile,
berritzaile eta solidarioa erakutsi genuen. Turismo iraunkorraren ikuspegi partekatua eta koherentea
defendatzen dugu mendikate osoan, eta, aldi berean, tokian-tokian aplika daiteke. Lurraldeen bihotzean
jarduten dugu, tokiko ehunarekin etengabeko harremanean, eta ikuspegi kooperatibo arduratsua bultzatzen
dugu.

➢ TURISMO ARDURATSU, BIZIGARRI ETA INKLUSIBO BATERAKO TRANTSIZIOA...
EKOTURISMOA
Klima-testuinguruak eta Pirinioetako natura- eta paisaia-aniztasunaren aurkako mehatxuek, alde batetik,
turismo-eskaintza eta -ekipamendu jakin batzuk berritzeko beharrak, eta, bestetik, Pirinioetako bisitarien
itxaropen eta profil berriek, Pirinioetan ondarea eta bertako biztanleak errespetatuko dituen turismoaren
ikuspegi iraunkorra proposatzeko unea dela pentsatzera garamatzate.
Ekoturismoa tresna bat da lurralde baten ekonomiko, sozial, ingurumeneko eta kulturaletan oinarritutako
ikuspegi berri hau garatzeko. Gizarte-, ingurumen- eta kultura-dimentsio hori aberastasun bat da, lurraldeko
eragile guztien mesedetan zaindu eta garatu behar dena. Aldi berean, ekoturismoak balio humanistetan eta
lankidetzakoetan ere oinarritu behar du.
Ekoturismoko proiektuek kalitatezko eta giza mailako bizipen-ikuspegia bultzatu behar dute, lurraldearekiko eta
Pirinioetako benetakotasunarekiko hurbilketa sentikorra errazteko. Eskaintza hori ahalik eta publiko zabalenari
zuzendu behar zaio, ikuspegi inklusiboarekin (dibertsitate funtzionala duten pertsonak, gizarte-egoera ahulean
daudenak, etab.), eta biodibertsitatearen eta klima-aldaketaren babesa integratu behar da. Pirinioetako
mendikateko lurralde guztiei eragiten die, babestuta egon ala ez. Ebaluazio-metodo bat, adierazle zorrotz eta
partekatuak izan behar ditu.
Ekoturismoak turismoaren erronkak ulertzea ahalbidetzen du, baliabideen iraunkortasuna, ondarea eta
bisitarien, turismo-sektoreko profesionalen eta tokiko biztanleriaren arteko giza elkarreragina bermatuz.
➢

ZEHARKAKO ESKAINTZA KOHERENTE BAT SORTZEA

Turismo arduratsu eta iraunkorraren eskaintzak bereziki zorrotza izan behar du alderdi sozialak, kulturalak eta
ingurumenekoak kontuan hartzerakoan. Eskaintzen diren zerbitzuak koherentziaz eman behar dira, bai bisitariei
harrera egiteko lekuetan eta ekipamenduetan (ostatua, jatetxea, etab.), bai proposatutako jardueretan,
lurraldeko maila desberdinetan.
Ekoturismoak hezkuntza-dimentsio handia du. Proposatutako irtenbideen eredugarritasunean eta horiek
garatzeko hartutako ikuspegien koherentzian oinarritzen da. Ekoturismoko proiektuetan ezarritako ekintzek
biztanleen mesederako izan behar dute, trantsizio ekologikoaren erronkak integratuko dituen lurraldeen garapen
birtuoso baten alde lan eginez.
Ikuspegi horrek zeharkakoa izan behar du, eta turismo-sektore osoa bildu
behar du. Ez da sektore elitista eta zatitu berri bat bezala ulertu
behar masa-turismoa deritzonaren aurrean.

Lurraldeek ekoturismoko eskaintza egituratzeko duten motibazioak hainbat helburu ditu:
•
•
•
➢

Turismoak ingurumenean duen eragina murriztea
Lurraldearekin eragile arduratsu eta konprometitu gisa jardutea, ondarea aldatu gabe eskaintza
iraunkorra bermatzeko
Irudi positibo horri etekina ateratzea.

EKOTURISMOA MENDIALDEETAN: TURISMO JASANGARRIA

Pirinioetan ekoturismoko eskaintza zabal eta iraunkor baterako trantsizioa aurreikusteak maila desberdinetan
lan egitea eskatzen du: tokiko biztanleekin eta bertako ordezkariekin, turismoko profesionalekin eta gure
lurraldeetara datozen erabiltzaileekin (turistak, bisitariak eta bidaiariak).
✓

Tokiko biztanleek ekimenak ahalduntzea sustatzea:
• Lurralde bakoitzeko leku eta elementu interesgarriei balioa emateko hautaketan eta sortzen diren
produktu ekoturistikoen garapenean inplikatuz.
• Demokrazia parte-hartzaileko prozesuak sortuz, proposamen ekoturistikoen jabekuntza
areagotzeko.
• Iraunkortasun-adierazle eta -irizpide partekatuak eta egokituak sortzea, ekoturismoaren gizarte-,
ingurumen- eta kultura-ikuspegiaren iraunkortasuna bermatzeko.

✓

Proposatutako produktuen eta turismoko profesionalen arteko koherentzia handitzea:
• Praktika profesionaletan informazioa eguneratzea eta etengabeko prestakuntza erlatiboa barne
hartzea; batetik, lurraldearen erronkei buruzkoa; bestetik, trantsizio ekologikoaren arloko
jardunbide egokiei buruzkoa; eta, azkenik, ondareari eta lurralde-sentsibilizazioari buruzko
jardunbide berritzaile eta parte-hartzaileei buruzkoa.
• Gizarte- eta ingurumen-alderdiak kontuan hartzen dituzten bizipen-aurkikuntzako produktuak
diseinatzea.

✓

Erabiltzaileak (turistak, bisitariak, bidaiariak) jardueraren aurretik eta ondoren kontzientziatzea:
• Helmuga turistikoaren gizarte-, ingurumen- eta kultura-testuinguruari buruzko ezagutza handitzea.
• Inplikatutako guztien ekarpenak sustatuz garapen iraunkorreko eredu batean.
• Lurraldearen turismo-komunikazioa planteamendu ekoturistikoen gai eta bertute horietan
oinarrituz.
➢

EKOTURISMOA ETA ONDAREAREN KONTSERBAZIOA

Turismoa funtsezko eragile sozioekonomikoa da Pirinioetan, eta ikuspegi jasangarri eta arduratsu baten barruan
sartzen denean, ondarea kontserbatzearekin eta hobetzearekin bateragarriak diren portaerak eta baliabideak
sor ditzake, baita lagundu ere.
Ekoturismoak giza espeziearen eta gainerako espezieen arteko elkartasuna sinbolizatzen duen ikuspegi birtuoso
hori gorpuzten du, batez ere izaki bizidunen eta ekosistemen existentziarako eskubidea errespetatuz. Horregatik,
beharrezkoa da hausnarketa-prozesu bat abiaraztea eragile eta arduradun guztiekin, lurralde bakoitzaren kargagaitasuna definitzeko, eremu hauskorrak edo aldi sentikorrak identifikatzeko eta, mendikateko zenbait puntu
sentikorretan, aipatutako eremuetan eta/edo une jakin batzuetan jarduerei uko egitearen onarpena sustatzeko.
Jarduera jakin bat egin aurretik, garrantzitsua da bermatzea ondarearen jasangarritasun-baldintzak, hau da,
ekoturismoa. Jabeek ondarea bereganatzea.
Populazioak funtsezkoak dira kontserbazio jasangarrirako. Ahalduntze hori
eta, beraz, ondarearen kontserbazioa sustatzeko, funtsezkoa da
ondare horren balioak ezagutaraztea: etikoak, estetikoak,
ekosistemikoak eta sozioekonomikoak.

Hortaz, ekoturismoa kontserbaziorako funtsezko tresna bihur daiteke. Horregatik, bizipenen aurkikuntzarako
heziketa bultzatuko da eta Pirinioen benetakotasuna indartzen eta argitzen lagunduko da.
➢

EKOTURISMOA ETA INGURUMEN HEZKUNTZA: PORTAERA ALDAKETA BATEN ALDE HEZTEKO
MODUA

Ekoturismoa esku-hartze eta esperimentazio eremu aparta da, gizartearen eskari gero eta handiagoari aurre
egiteko. Mendietako bisitari berrien espektatibak eta profila aldatu egin dira. Neurri handi batean, ez dituzte
ezagutzen lurraldearen beraren errealitatea, lurraren testuingurua, baso- eta abeltzaintza-jarduera tradizionalak,
naturguneen balioa eta hauskortasuna, eta abar.
Euskarriarekin, mendiaren erabiltzaile berri horiek jakitun izan daitezke lurraldearen testuinguru horretaz
guztiaz.
Ingurumen-hezkuntzak bektore gisa jokatzen du esperientzia sentikor hori lortzeko, hezkuntza-berrikuntzako
eremu bat da, ondarearen elementu zehatzetatik abiatzen dena, ikuspegi globalago eta eraldatzaileago baterantz
laguntzeko. Ikuspegi ekoturistikoari esker, lurraldea eta haren ondare-dimentsioak hezi daitezke. Eragile guztiek
partekatzen duten lurralde-ondare hori balorizatzea eta ezagutzea da lurralde baten aberastasunaren lehengaia,
erakargarritasun turistikoaren funtsezko eragilea baita. Eraginkorra izateko, bitartekotza horrek erreala,
aurkikuntza, emozioa, irribarrea eta ustekabea izan behar ditu ardatz. Desiragarria izan behar du. Jasotzaileak,
eguneroko bizitzatik urrun, lurraldea deskubritzeko eta esperimentatzeko prest daude. Motibazio hori gakoa da
kontzientzia eta aldaketarako ekintza eragiteko: guztiontzako onuragarria den zirkulu bertutetsua.
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