Terça feira, 20 de março de 2006

Um pacto social recupera os solos em
Azerbaiyán
Através de um
longo processo que
implicou todos os
agentes da sociedade – autoridades nacionais e regionais,
produtores e usuários dos solos, e também a comunidade
científica e a sociedade civil - a república
de Azerbaiyán, na
margem do mar
Cáspio, está recuperando grandes extensões de solos
contaminados pelo
uso extensivo de
praguiçidas nos cultivos do algodão.
Porém o objetivo,
não é somente reconquistar essas terras mas também,
desenvolver uma
nova gestão sustentável dos solos. Para
isso, estão-se aplicando uma série de
políticas para que

todas as atividades
relacionadas com a
terra respeitem esse
critério de sustentação.
Justamente este
país foi um dos primeiros a ratificar,
um ano depois de
sua criação, a Convenção Internacional
sobre a utilização sustentável dos solos e a
gestão das terras,
aprovada pela maioria dos países e até
o momento, revalidada por uma minoria.
O país recebeu a
ajuda do Fundo
Mundial para os Solos, criado por doadores e voluntários
que trabalham há
muitos anos, para a
conservação, restauração e melhoria da
situação dos solos
do planeta. Para o

FMS, o solo é patrimônio universal da
humanidade, como
um dos fundamentos mais importan-

tes da vida cuja preservação requer a
solidariedade humana.
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