A primeira «guerra fría» do século XXI
Ao abrir novas rutas marítimas e permitir explorar as inxentes reservas de petróleo e gas que
atesoura, o desxeo converteu ao Ártico en foco de numerosos litixios fronteirizos e disputas sobre o seu
futuro
O pasado día 10 de setembro de 2010, o xeo
do Ártico alcanzou o seu mínimo anual, unha
superficie de 4,76 millóns de quilómetros cadrados,
o que representa un terzo menos do que medía
entre oss anos 1979 e 2000. É unha das cifras máis
pequenas na serie histórica
ica desde que empezaron
os rexistros con satélite e a confirmación das
peores previsións dos científicos. Se non se atalla o
quecemento global que empezou a derretirlos, xeos e glaciares poderían desaparecer por completo na
segunda metade deste século. A descomposición
descomposición converterá ao Ártico nun mar parecido ao Báltico,
cuberto cunha capa xeada no inverno e navegable no verán.
O xeo artico o 3 de
setembro de 2010

Os
grupos
ecoloxistas familiarizaron á
opinión pública co desastre
ambiental que se aveciña.
O desxeo suporá o
aumento do nivel do mar
ma
en todo o mundo, alagará
illas e territorios costeiros,
destruirá ecosistemas e
porá ao bordo da extinción
especies como os osos
polares.
En
cambio,
coñécese
menos
a
compulsión por debuxar raias sobre mapas que desatou nalgunhas capitais e que tanto se parece
p
á que
precedeu á partición de África entre as potencias europeas a finais do século XIX.
Os motivos saltan á vista. O desxeo permitirá a explotación dos ata agora inaccesibles recursos
que alberga o subsolo ártico. Aínda que hai que ir con coidado, porque se sabe máis da superficie de
Marte que do que se esconde alí abaixo, as estimacións din que atesoura o 30% das reservas de gas
natural do planeta e o 13% das de petróleo, isto é, entre 20.000 e 46.000 millóns de barrís de cru e case
37 billóns de metros
etros cúbicos de gas.
Por outra banda, abrirá dúas rutas marítimas que poderían ter
un efecto sobre a navegación mundial similar ao que no seu
momento tiveron a canle de Suez e o de Panamá, fronte aos que se
converterían en alternativas. O Paso do Noroeste,
Noroest entre o estreito de
Bering e o de Davis, permitiría acurtar unhas dúas mil millas a
distancia entre un porto do Pacífico, como o de Seattle, e outro do
Atlántico, como o de Róterdam. El Paso do Nordeste, polo mar de
Barents custeando Siberia rebaixaría en 4.700 as millas entre ese
mesmo porto holandés e un asiático, como o de Yokohama.
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Nova «guerra fría»
As implicacións deste acortamiento serán revolucionarias para o tráfico global. Barcos que,
debido ao seu gran tamaño, non poden cruzar pola canle de Suez nin polo de Panamá e que teñen que
bordear polo cabo de Boa Esperanza ou o de Hornos , aforrarán tempo e custos. Zonas agora
congestionadas pola tensión, como o golfo Pérsico, perderían parte da súa importancia estratéxica. E
ata Galicia podería beneficiarse, xa que unha porción dos máis de 25.000 barcos con mercancías
perigosas que agora pasan obligadamente todos os anos por diante de Fisterra podería elixir outra ruta.
Todo iso desatou o que algúns
denominan «gran batalla enerxética do século
XXI» e outros bautizaron como «nova guerra
fría» en alusión ás xeadas temperaturas da
rexión. Comprende un acio de litixios
fronteirizos entre os cinco países que dan ao
Ártico (Rusia, Canadá, EE.UU., Dinamarca e
Noruega ), pero non se poden ignorar as
demandas dos subárticos (Suecia, Finlandia e
Islandia) e as doutros como China , Xapón,
Corea do Sur, Alemaña, o Reino Unido ou Brasil,
interesados en meter baza, aproveitando a falta
de lexislación e que ninguén ten na súa poder
escrituras de propiedade.
Liquidadas hai nada as discrepancias no mar de Barents que enfrontaron a Noruega e a Rusia
corenta anos, son catro os contenciosos vivos: o que libran Canadá e Estados Unidos pola soberanía de
parte do Paso do Noroeste; o que opón a Canadá e Dinamarca pola illa de Hans, preto de Groenlandia; e
os que dirimen Dinamarca e Canadá con Rusia pola cordilleira Lomonosov, estribación submarina na que
apoia Moscova a petición de ampliar a súa xurisdición. A eles hai que engadir a disputa entre o Kremlin,
Wáshington, Ottawa e Copenhague. Refírese a se se debe internacionalizar a rexión unha vez resoltas as
reclamacións territoriais de cada un, postura que defenden os tres últimos, ou se se debe segmentar na
súa totalidade aplicando cotas nacionais, como desexa Putin.
É certo que, polo momento, esta «nova guerra fría» atópase en fase incipiente. Esporeadas por
Rusia, que leva a dianteira en materia de reclamacións, xa que teoricamente posúe o 50% das reservas
petrolíferas e o 70% das de gas, as outras catro potencias árticas embarcáronse nun rosario de
expedicións de aparencia científica que, en realidade, buscan evidencias para lexitimar as súas
pretensións territoriais. De portas fóra predominan, ademais, os chamamentos a resolver as diferenzas
por medio da negociación.
Militarización
Pero aos poucos despréganse argumentos máis intimidatorios. Canadá, por exemplo, creou un
centro de adestramento militar na Baía Resolute e pretende aumentar o número de rangers árticos,
ademais de colocar un satélite no espazo para vixiar as súas augas. Noruega decidiu desprazar a sede do
mando operativo a Reitan, no Ártico, e Rusia aprobou recentemente unha doutrina estratéxica que,
entre outras cuestións, persegue crear unha forza ártica dentro do seu Exército, coa ampliación da súa
flota de rompehielos e a construción dun tipo de avión específico para a zona.
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Un comentario aparte merece a posición de EE.UU., que se viu collido a contrapé e incorpórase á
carreira intentando pór ao día unha flota que, segundo os observadores, non está adaptada ás
condicións do Ártico. A súa lentitude é froito da falta de reflexos da súa clase dirixente, pero tamén da
rapidez con que está a adquirir importancia a zona no taboleiro internacional.
Trátase dunha novidade absoluta na historia do Ártico, cuxa tradicional irrelevancia estratéxica
ilustra mellor que nada a decisión tomada no seu día polos soviéticos de verter alí os seus residuos
nucleares. E por iso o desafío é tan delicado. Non hai precedentes de cómo encarar unha situación como
a que se está creando.
Non existen regras para acomodar as apetencias de conquista que acariñan
os países ribeiregos, nin para regular a extracción das riquezas que atesoura o Ártico sen que se lle
causen máis danos. Se non se ten coidado, o desxeo, que xa é un mal irremediable en si mesmo, podería
ser o comezo de males maiores.
Leoncio González ( La Voz de Galicia , 26 de Setembro de 2010 )
Actividades:

•
•
•
•
•
•

Resume o texto en 2 liñas.
¿Cales son as avantaxes do desxeo ártico?
¿E que problemas pode acarrear?
Se se derrite o xeo ártico, ¿aumentará o nivel do mar ¿?Por que?
Escribe un texto de, como mínimo 3 liñas, sobre o que ti pensas sobre este tema.
Localiza no mapamundi deste tema :1 Ártico, 2 Báltico,3 Canle de Suez,4 Canle de Panamá,5
Estreito de Bering,6 Estreito de Davis,7 Paso do Noroeste,8 Róterdam,9 Seattle,10 Paso do
Nordeste,11 Mar de Barents,12 Siberia,13 Yokohama,14 Baía de Resolute
• Localiza neste mapa os países que aparecen nel e todas aqueles lugares da actividade anterior
que sexan da zona ártica. Colorea.
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•

Fai un comentario sobre este mapa e gráfico onde fales de:
1. Que nos mostra:
 Lugares
 Tema
 Datos
2. Conclusións principais que extraes despois
despoi de analizalo.
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