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Olvasd el a kiivetkez6 sziiveg16szletet. rnajd v6laszoli a hozzi kapcsol6do
k6rd6sekre!

ZATOI{YRA FUTOTT NEZETEKAz 6llam 6slakosait tal{n semmi sem 6}litotta olyan dilemma el6, mint az olaj - Alaszka fj
keletii gazdags6g6nak forr6sa. A sz6nhidrog6nek f6 lel6helye a sarkkoron trili ovezetre, els6sorban a Sarkvid6ki Vadrezerv6tumra esik, s noha a v6dett teriileten csup6n k6t falucska taI6lhat6, ezek a mikrokozmoszok pontosan jellemzik a n6zetek megosztotts|g|t.
Amikor a szhzad elej6n az alapaszkan indi6nok felhagytak a nom6d 6letm6ddal, egy kis
csoportjuk a Brooks-hegys6g l5b6n5l telepedett le. Gwichin falu (lakoss6ga alig sz6z fo) 6pp a
r6nszarvasok hagyom6nyos ritvonal6ra esik, s az indi6nok 6lete, ruh6zkod6sa, t6pl6lkozI.sa
kizir6Iag eYYe az 6llatra 6ptil.
- Ha nincs karibu, az emberek nem akarnak tov6bb itt lakni - mondja Trimbie Gilbert, a
torzs irj f6noke. M6rpedig ezek az 6rz6keny 6llatok aligha ellenek ott, ahol fiir6g6pek zaja tori
meg az 6si csendet, teh6t k6rd6s, mi tort6nik, ha elkezdik az ipartelepit6st. A gwichini indi6nokr6l egy6bk6nt nem lehet azt mondani, hogy teljesen elutasitj6k a civiliz6ci6t: b6rs6traikb6l
fah|zakha koltoztek, ijaikat pusk6ra cser6lt6k, kutyafogat helyett motoros sz6nnal kozlekednek. Ar6nszarvas azonban m6s, 6s atizezer 6ves egyiitt6l6st ndn6z feladni. Mir csak az6,rtrs,
mert ahogy a torzsfdnok fogalmaz, ,,az olaj nem egyeztethet6 ossze az 616 dolgokkal".
A 200 lelkes Kaktovik falu eszkim6i szint6n vad6sznak r6nszarvasra, de a parton laknak,
6s 6letm6djuk a tengerhez kot6dik. Az inupiat n6pcsoport csatlakozott az 1971. 6vi egyezm6nyhez is, ez6rL 16szesiiit az olajbev6telekbol, iskol6t, kozoss6gi htnat 6pitett. A[6spontjukat
Isaac Akootchook b6lnavad 6sz kapit6ny igy fo galmazta me g:
- Nem szeretjiik az olajfirist, de ha ellenezn6nk, ugyanrigy csin6ln6k, 6s semmi hasznunk
nem lenne belole.
Kal<tovik falu teh6t t6mogatta az olajfelt6r6 munk6latokat, s tal6n m6g ma is tenn6, ha
nem kovetkezik be 6pp az alaszkar partokn6l az Egyesi.ilt Alamok tort6net6nek legnagyobb
kornye zets zenny ez6d6si katasztfif|j a.
Hosszri id6n 6t az emberek tudat6ban k6t Alaszka I6tezett: a ktilonleges sz6ps6gii, romlatlan 6szaki t6j, amely vadban 6s halban gazdag, meg az iparvid6k, amely biztositja az 6llam j6l6t6t. Meggy6z6d6s, onbecsap6s vagy rovidl6t6s volt ez? Mindenesetre a tobbs6g fgy gondolta,
hogy a k6t Alaszka b6k6sen megf6r egym6s mellett: a fav6g6k nem tudj6k sz6mottev6en megritkitani az 6serd6t, az a n6h6ny olajkrit pedig nem fogja megzavatni a h6iudak, a farkasok
meg a medv6k vil6g6t. Amint azonban az Exxon Valdez tankhaj6 az tttas kapit6ny hib6jab6l
zhtonyra futott, 6s 10 milli6 gallon k6o1aj folyt ki a tengerbe, minden megv6ltozott. Es nem
csak rigy, hogy vizimadarak meg tengeri vidr6k szS.zat pusztultak el a r6juk tapadt olajt6l, s
nem is csak az6rt, mert lazacikrAk milliSrdjai maradtak kikeletleniil. ,,A trag6dia nyom6n a
politikai helyzet lett m6s, a legtobb alaszkai. mostant6l 6t6rt6keli 6ll6spontjdt, az olajat 6,s az
6llam fejleszt6si ir6ny6t illet6en", dllapitotta meg Steve Cowper korm6nyz6.
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KuIcsS.r Istv6n: A j1gfilggony lehull

FELADAT:
A felsoroltak kiiziil rnelyik 6llat NEM 6l Alaszkdban?
1.

A) lazac
B) tengeri vidra
C) h6lird
D) h6pArduc

