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Konu : Amazon Ormanlarının uluslararasılaştırılması 

Birleşik Devletlerdeki (ABD) bir tartışmada Eğitim Bakanı Cristovao Buarque'a 
Amazon'un uluslararasılaştırılması konusunda ne düşündüğü soruldu. Genç 

Amerikalı öğrenci sorusunu, Bakanın bir Brezilyalı olarak değil, bir hümanist 
olarak yanıt vermesini ümit ettiğini söyleyerek sormaya başladı. 

İşte Bay Cristovao Buarque'ın yanıtı: 

Gerçekten Brezilyalı olarak ben, Amazon'un uluslararasılaştırılmasına en net 
biçimde karşı çıkıyorum. Hükümetimizin bu tarihsel miras çabalarının 
yetersizliği ne olursa olsun o miras bizimdir. 

Hümanist biri olarak ise Amazon'a ve çevreye zarar verme riskinin de bilincinde 

olarak Amazon'un, tüm insanlık mirasından arta kalan her şey gibi 
uluslararasılaştırılmasını düşünebilirim. Eğer hümanist etik adına Amazon 
uluslararasılaştırılacaksa, dünyadaki tüm petrol rezervlerinin de 
uluslararasılaştırılması gerekir. Amazon'un bizim için ne kadar önemliyse, 
petrol de insanlığın huzuru ve varlığı için o kadar önemlidir ... 

Buna karşın, petrol rezervlerinin sahipleri, fiyatı artırıp indirmek gibi, sanki 

petrol üretimini artırmak ve azaltmakta da kendilerini yetkili sanıyorlar. Aynı 
yöntemle zengin ülkelerin sermaye piyasalarını da uluslararasılaştırmak gerekir. 
Eğer Amazon tüm insanlık için bir kaynak ise, sahibinin veya ülkesinin 
arzusuyla yakılıp yıkılamaz. 

Amazon' dan önce dünyadaki tüm büyük müzelerin uluslararasılaştırılmasını 
görmeyi isterdim. Louvre sadece Fransa'ya ait olamaz. Dünyadaki her müze 
insan zekasının ürettiği en güzel eserlerin koruyucusudur. Amazon'un doğal 
mirası gibi, bu kültürel miras da, tek bir ülkenin ya da tek bir kişinin (malikin) 

fantezilerine terk edilemez ona göre yıkılamaz, manipüle edilemez. 



Kısa bir süre önce bir milyoner Japon, bir büyük üstadın tablosunun kendiyle 

birlikte gömülmesine karar verdi. Bu olmadan önce, o tabloyu da 

uluslararasılaştırılmak gerekir. 

Bu buluşma (toplantı) devam ederken Birleşmiş Milletler bir forum düzenledi, 

ancak bazı ülke başkanları o foruma katılmak için Birleşik Devletlerin (ABD) 

sınırlarında sorunlarla karşılaştılar. Bu durumda Birleşmiş Milletlerin merkezi 

olan New-Y ork'un da uluslararasılaştırılması gerektiği görüşündeyim. En 

azından Manhattan tüm insanlığa ait olmalıdır. Paris, Venedik, Roma, Londra, 

Rio de Janerio, Bresilia, Recife her şehir kendine özgü güzellikleriyle tüm 

dünyaya ait olmasının gerektiği gibi ... Eğer Birleşik Devletler (ABD) Amazon 

Brezilya'nın elinde bırakılırsa bazı risklerin ortaya çıkabileceği nedeniyle 

uluslararasılaştırılmasını istiyorsa, o halde ABD'nin tüm nükleer tesislerinin 

uluslararasılaştırılması gerekir. Bu silahlardan sadece kendilerinin 

yararlanabilmeleri, Brezilya ormanlarının en acıklı biçimde yangınından bin 

kere daha geniş bir yıkıma neden olacaktır. Günümüzde Birleşik Devletlerin 

(ABD) başkanlık adayları yaptıkları tartışmalarda· fakirlerin borçlarını silme 

karşılığında dünyanın değerli rezervlerinin uluslararasılaştırılmasını savundular. 

Şu halde tüm dünya çocuklarının yemek yiyebilmek ve okula gidebilmek için bu 

borçlardan yararlandığını söyleyelim. Çocukları doğdukları için ele alalım ve 

tüm dünyanın mirası gibi onları da uluslararasılaştıralım, hatta Amazon' dan 

daha fazla. . . Eğer dünya liderleri fakir çocukları insanlık mirası olarak 

değerlendirirlerse, okula gitmeleri gerekirken onları çalıştırmayalım, yaşamaları 

gerekirken onları ölüme terk etmeyelim. 

Hümanist olarak dünyanın uluslararasılaştırılması fikrini savunmayı kabul 

ediyorum. Ama dünya beni bir Brezilyalı olarak kabul ediyorsa, Amazon'un 

bize ait olduğunun kavgasını veririm. Ve yalnızca bize ait olduğunun ... 
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