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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um þann umhverfisvanda sem er í Mexíkó  sem og Mexíkóborg. 

Skoðuð sú mengun sem er landsvísu og þá mengun sem er í Mexíkóborg. Fjallað verður um 

hvað leiðir stjórnvöld í Mexíkó geta farið til að draga úr umhverfisvandanum og hvað leiðir 

stjórnvöld hafa þegar farið. Einnig verður farið yfir þætti mengunnar. En þeir eru loftmengun, 

vatnsmengun og mengun sem stafar af heimilissorpi. Skoðað verður hver rót 

mengunarvandans og afhverju umhverfisskaði varð svo mikill í Mexíkó. 

Þær ástæður fyrir vaxandi mengun í Mexíkó voru þær að Mexíkó opnaði efnahag sinn svo að 

hagvöxtur fór að aukast í landinu. Hagvöxturinn var þó á kostnað náttúru Mexíkó, þar sem 

framleiðsla jókst og mengun varð meiri. Stjórnvöld í Mexíkó huguðu ekki að því að setja lög 

og reglugerðir sem gátu stuðlað að sjálfbærum efnahagsvexti, eða svo að umhverfi Mexíkó 

bæri ekki skaða af. Þessi þróun hafði einnig áhrif á Mexíkóborg, en mengun í henni fór að 

aukast til muna þegar líða tók á 20. öldina. 

Niðurstöður ritgerðarinnar voru í raun tvíþættar. Í fyrsta lagi hafði sú ákvörðun Mexíkanskra 

stjórnvalda að opna efnahag sinn til annara landa neikvæð áhrif á umhverfið. Þar sem ekki 

voru settar reglugerðir í takt við þann efnahagsvöxt sem reis á kosntað náttúru Mexíkó. Í öðru 

lagi geta ríki sem glíma svipuð umhverfisvandamál og Mexíkó, litið til þeirra leiða sem 

Mexíkó hefur orðið ágengt í baráttu sinni við umhverfisvánna og einnig séð hvernig skal ekki 

bera sig að. 
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Inngangur 

Ritgerðarefnið sem höfundur valdi sér snýr að umhverfisvandanum í Mexíkó. Mengun í 

Mexíkó hefur vaxið gríðarlega síðustu þrjá áratugi og skapað vandamál fyrir bæði samfélag og 

vistkerfi Mexíkó. Náttúra Mexíkó er fjölskrúðug og er um 12% af þekktu náttúrulífi í 

heiminum að finna í Mexíkó. Sem gerir Mexíkó eitt af tólf löndum  í heiminum þar sem hægt 

er að finna svo fjölbreytt dýra- og náttúrulíf. Þar að auki hefur Mexíkó að geyma margar 

náttúruauðlindir, svo sem olíu, jarðgas, gull, blý, silfur og fleira. Mexíkó hefur í auknum mæli 

farið að opna efnahag lands síns og er Mexíkó núna orðið eitt af aðal útflutningslöndum í 

Rómönsku Ameríku. Mexíkó er áttundi stærsti efnhagur innan OECD og sá stærsti í Rómönsku 

Ameríku. Aftur á móti er verglandsframleiðsla á hvern íbúa ekki samræmi við það og er hún 

einna lægst miðað við önnur OECD ríki. Á meðan fólksfjöldi hefur aukist jafnt og þétt í 

Mexíkó á síðustu árum, þá hefur verg landsframleiðsla á hvern íbúa ekki vaxið samhliða 

fólksfjölguninni. Erfiðara hefur því reynst að takast á við umhverfisvandann þar sem mikil 

fátækt er til staðar. Af þeim sökum er mikilvægt að velta upp þeirri spurningu hversvegna ríki 

með svo fjölskúðuga náttúru og ríkar auðlindir í bland við mikin efnahag skuli glíma við þau 

umhverfisvandamál sem steðja að landinu.  

Höfundi þótti einnig áhugavert að skoða þann vanda sem steðjar að einni fjölmennustu borg 

heims, Mexíkóborg. En svæðið sem borgin stendur á telst einnig vera eitt mengaðasta svæði á 

jörðinni. Mexíkóborg tók gríðarlegan vaxtarkipp frá árinu 1950 til 2010 og eru íbúar hennar nú 

um 20 milljónir. Svo hratt óx borgin, að hún raun óx frammúr sjálfri sér og er orðinn eitt 

stærsta þéttbýlisvandamál nútímans. Fólk í Mexíkó sem og frá hinum ýmsu löndum 

Rómönsku- Ameríku flykkist til borgarinnar í von um betra líf, en auk þess er borgin gríðarlega 

mikilvæg fyrir efnahag Mexíkó. Tilvist borgarinnar veltur á ýmsum þáttum, til dæmis er 

vatnsforði borgarinnar á þrotum kominn og þau vatnsból sem enn eru ósnert eiga á hættu að 

mengast þar sem ekki hafa verið gerðar ráðstafanir varðandi þau. Loftmengun í borginni er ein 

sú mesta í heiminum og er hún að mestu leyti tilkomin vegna útblásturs bifreiða í borginni. 

Þetta leiðir af sér heilsufarsleg vandamál íbúa Mexíkóborgar. Sorp virðist safnast auðveldlega 

upp í Mexíkóborg þar sem stjórnvöld þar hafa ekki gert nægilegar ráðstafanir varðandi 

sorphirðu. Höfundi þótti verðugt verkefni að skoða mengunarvanda Mexíkóborgar sem og 

Mexíkó þar sem margar umhverfisdagskrár hafa verið samdar með hag alls landsins í huga auk 

þess sem gríðarlegir hagsmunir eru í húfi fyrir Mexikó og nágranna lönd þeirra sem eru af 

margvíslegum toga, .s.s fjárhags- og heilsufarslegir hagsmunir.  
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Þetta leiddi höfund að rannsóknarspurningunni:  

Hverjar eru hugsanlegar leiðir til þess að draga úr mengun í Mexíkó? 

Umhverfisvandinn í Mexíkó er ekki einsdæmi og því er verðugt að skoða það og það sama á 

við um umhverfisvanda Mexíkóborgar Svo gæti verið að tilvist borgarinnar sé í hættu ef til 

dæmis vatnsneysla sé ekki tryggð í borginni. Ef svo fer, þá gæti það ógnað efnahag landsins 

sem er fyrir mjög bágborinn. Þetta mætti færa á aðrar borgir sem eiga við sama vanda að steðja. 

Umhverfisvernd þróunnarríkja veltur að miklu leyti á fjárlögum frá vestrænum ríkjum. 

Erfiðlega hefur gengið að fá þau ríki sem menga hlutfallslega mest, Kína, Bandaríkin, Rússland 

og Indland, til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda þar sem þau telja það hafa 

neikvæð áhrif á efnahag sinna landa. Eftir sitja fátækari þjóðir sem verða hvað mest fyrir 

náttúruhamförum sem má rekja til hlýnandi loftslags. En frá árinu 1960 hafa þurrkar, flóð og 

fellibyljir orðið sífellt tíðari en áður var í Afríku, Asíu og Rómönsku- Ameríku. Fátækari þjóðir 

eiga erfiðara með að takast á við umhverfisvandann ein síns liðs, þar sem fjárráð eru af 

skornum skammti. Efnahagur fátækra þjóða er oftast nær háður nýtingu auðlinda sem eru síðan 

fluttar út til vesturlanda. Þar af leiðandi getur aukinn útflutningur fátækra þjóða oft þýtt aukið 

álag á auðlindir þeirra. 

Ríki sem eiga við svipað mengunarvandamál að stríða ættu að líta til Mexíkó svo þau geta 

brugðist við í tæka tíð og forðast þann vanda sem hefur herjað á Mexíkó seinustu áratugi. Ríki 

þurfa að stuðla að sjálfbærri þróun í takt við efnahagslegan uppgang og nota til þess lög og 

reglugerðir til þess að koma í veg fyrir vandann. 

Ætlunin í þessari ritgerð er að skoða mengunarvandann í Mexíkó og þá einkun þann vanda sem 

er til staðar í Mexíkóborg. Skoða þær leiðir sem stjórnvöld í Mexíkó hafa farið og hvaða leiðir 

er hægt að fara í áframhaldandi umhverfisvernd. Þær umhverfisáætlanir sem eru þegar til staðar 

hafa verið samdar með hag alls landsins í huga. En einnig hafa bæjarfélög tekið upp sínar eigin 

áætlanir sem miðla að þörfum þeirra og notað umhverfisáætlun landsins sem ramma utan um 

hana. Einnig verður vandamál Mexíkó sett í samhengi við efnahagslega þróun undanfarna 

áratugi með því að notast við umhverfiskúrfu Kuznets.  
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1.0 Sögulegt yfirlit 

 1.1 Saga Mexíkóborgar 

Svæðið þar sem Mexíkóborg er staðsett hefur lengi vel verið mikilvægur og frjór staður í 

augum innfæddra Mexíkóa í þúsundir ára. En svæðið hefur að geyma allskyns auðlindir sem og 

það þótti áður fyrr vera mjög frjór staður til þess að stunda landbúnað, þar sem svæðið var 

umkringt vötnum sem gerðu landbúnað auðveldari og vegna loftslagsins sem þar ríkir. En 

loftslagið er mun svalara en annarsstaðar í Mexíkó. Hinsvegar varð það svo að þetta gjöfula 

svæði var yfirgefið af íbúum þess, þó aðalega vegna pólitísks ágreinings sem þar ríkti og einnig 

vegna þess að náttúran hefur átt hlut að máli (MexicoCity-Guide.com Mexico, D.F., 2008). 

Nokkrar aldir liðu þangað til að menn settust aftur að á þessu svæði. Á tímum Azteka hét 

borgin Tenochtitlan, en nafn borgarinnar merkir „ fyrir miðju tunglsins“. Borgin var byggð á 

eyju og umkringd vatninu Texoco (United Nations, 2010). Á þessu svæði blómstraði menning 

Azteka, þangað til að Spánverjar komu og sigruðu Azteka árið 1521. Þar má segja að 

valdatímabil Spánverja í Mexíkó hafi byrjað og staðið í nær 300 ár, eða allt þangað til að 

Mexíkó fékk sjálfstæði árið 1810 (MexicoCity-Guide.com Mexico, D.F., 2008).   

Mexíkóborg hefur því lengi verið miðpunktur efnhags- og atvinnulífs í Mexíkó og í dag er hún 

gríðarlega mikilvæg efnahag landsins. Árið 1992 var Mexíkóborg útnefnd mengaðasta borg 

jarðar af Sameinuðu þjóðunum (O'Connor, 2010). Mexíkóborg hafði í gegnum áratuginni vaxið 

mjög hratt og í raun frammúr sjálfri sér. Þó svo að mengun Mexíkóborgar sé gríðarlega mikil, 

þá má ekki gleyma því að mengunin á við um allt landið, þar sem Mexíkóborg er hluti af 

vistkerfi Mexíkó og Mexíkó hluti af vistkerfi jarðarinnar. 

1.2 Þróun Mexíkóborgar til dagsins í dag 

Mexíkóborg er staðsett um það bil í miðri Mexíkó. Hún er frábrugðin öðrum borgum Mexíkó 

að því leyti að hún er í u.þ.b. 2240 metrum yfir sjávarmáli, en aðrar borgir í Mexíkó liggja flest 

allar í lægri hæð yfir sjávarmáli. Þar situr hún í dal sem líkist helst skál, þar sem borgin er 

umkringd háum fjöllum allt í kring. Eftir að Spánverjar höfðu lagt undir sig Mexíkóborg með 

því að leggja heri Azteka að velli, tóku þeir sig til og hófu að endurbyggja borgina í evrópskum 

stíl (MexicoCity-Guide.com Mexico, D.F., 2008).  

Mexíkóborg þjónaði mikilvægu hlutverki fyrir Spán á meðan Mexíkó var nýlenda Spánar. Þar 

var að finna stjórnmála-, stjórnsýslu- og viðskiptamiðju Mexíkó. Mexíkóborg fór hins vegar að 

vaxa í þá átt sem hún er í dag með tilkomu iðnvæðingarinnar. Þar sem Mexíkóborg hafði að 

geyma flest alla innviði sem borg þarf til þess að getað vaxið eins og Mexíkóborg gerði seinna. 
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Mexíkóborg fór því að draga athygli fjárfesta sem sáu hana sem kjörið tækifæri til þess setja 

upp viðskipti sín þar. En auðvelt var fyrir fyrirtæki að finna vinnuafl sem hafði einhverja 

þjálfun og einnig var þar stærsti markaðurinn til þess að selja vöru sína til neytenda. Fólk fór 

því að sækjast eftir því að búa í Mexíkóborg, þar sem þar var að fá vinnu. Mexíkóborg er ein 

fjölmennasta borg jarðar í dag og hefur hún vaxið mjög hratt í gegnum áratugina. Árið 1940 

töldu íbúar borgarinnar um 1,6 milljón, en íbúar hennar árið 2010 telja tæplega um 20 milljónir 

(United Nations, 2010) (United Nations, 2008). 

 

Tafla 1. Sameinuðu þjóðirnar, (2008). Tölur um fólksfjölda í Mexíkó. Sótt 10. október 2010 af vef Sameinuðu 

þjóðanna: http://esa.un.org/unup/p2k0data.asp 

Þróun Mexíkóborgar var að mestu leyti tilkominn vegna þess eins og áður segir að innviðir 

borgarinnar voru ákjósanlegir til þess að laða að fjárfesta. Einnig hafði það mikil áhrif fyrir 

Mexíkóborg, að borgin hafði aðgang að auðlindum, s.s.  rafmagni og olíu. Auk þess sem borgin 

gat séð fyrir rennandi vatn sem og skólpi. Upp reis mikil iðnaðarborg sökum þessara þátta. 

Vörurnar voru þó að mestu leyti ætlaðar til sölu innanlands, en það hefur þó eitthvað breyst 

með tilkomu NAFTA (e North American Free Trade Agreement) (United Nations, 2010). 

Samkvæmt skýrslu Alþjóðabankans frá árinu 2009 kemur fram hversu mikilvæg Mexíkóborg 

er fyrir efnahag Mexíkó. En þar kemur fram að þó svo að Mexíkóborg taki aðeins um 0,1% af 

öllu landsvæði í Mexíkó, þá er Mexíkóborg ábyrg fyrir um 30% af vergri landsframleiðslu alls 

Mexíkó árið 2005 (The World Bank, 2009). En í borginni búa u.þ.b. 20 milljónir manna á móti 

þeim 112 milljónum sem búa í öllu landinu (CIA, e.d.). Í raun skiptist Mexíkóborg í tvær borgir 

með sitthvora stjórn. Það er að segja í Distrito Federal, sem er Mexíkóborg og miðborg hennar, 
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og svo í Estado de México, sem er úthverfi Mexíkóborgar sem hafa með tímanum tengst  

Mexíkóborg með þeirri gríðarlegu og hröðu uppbyggingu í gegnum áratugina á 20. öldinni.  

1.2.1 Þéttbýlismyndun 

Þéttbýlismyndum eins og Mexíkóborg er ekki ný af nálinni og hafa margar borgir í heiminum 

sömu einkenni og Mexíkóborg þegar kemur að vexti hennar í gegnum tíðina. Þó einkum borgir 

sem eru staddar í þriðja heiminum. Þéttbýlismyndanir sem þessar verða til vegna þess að þar er 

staðsettur margþættur iðnaður og einnig á svæðum sem þessum geta fyrirtæki auðveldlega 

nálgast mannafl sem er þegar með þekkingu á því svið sem þau sækjast eftir. Svæði sem þessi 

verða því efnahagslega burðugri en önnur svæði sem hafa ekki að geyma sömu innviði, eins og 

skóla, banka og viðskiptastofnanir, framleiðendur og fleira. Því geta þau svæði þar sem 

þéttbýlismyndun á sér stað boðið uppá fleiri valmöguleika. Ekki aðeins fyrir fyrirtækin sem 

sækjast eftir svæðum sem þessum, heldur einnig fyrir fólkið þar sem það hefur fleiri 

atvinnumöguleika. Á svæðum sem þessum er þróun og nýsköpun í hávegum höfð og fyrirtækin 

hagnast á samvinnu (The World Bank, 2009). 

Þéttbýlismyndun eins og hefur átt sér stað í Mexíkóborg hefur haft gríðarleg áhrif á umvherfið í 

Mexíkóborg. Til að mynda hafa ekki allir aðgang að rennandi vatni og skólpi, þar sem borgin 

hefur í raun vaxið frammúr sjálfri sér á methraða (United Nations, 2010). Mengunina í 

Mexíkóborg má því að miklu leyti til rekja til þeirrar ógnarhröðu þéttbýlismyndunnar sem átti 

sér stað þar, svo að borgaryfirvöld gátu ekki fylgt eftir þróuninni með skipulagningu. Því er 

mjög mikilvægt að stjórnvöld í Mexíkóborg bregðist við þeirri þróun sem átt hefur sér stað á 

undanförnum áratugum í Mexíkóborg (Collins & Scott, 1993). Fólksfjölgun í Mexíkó er um 

1% árlega ef miðað er við allt landið. Aftur á móti er fólksjölgun í stórborgum um 1,5% árlega 

og um mínus 0,2% árlega í sveitum og dreifbýli Mexíkó. Af þessu má sjá að íbúar Mexíkó 

sækjast eftir því að búa í borgum Mexíkó, þar sem líklegt er að þar sé atvinnu að fá (UN, 2010). 

1.2.2 Efnahagur Mexíkó 

Efnahagur Mexíkó var mjög bágborinn seint á 20. öldinni og til að mynda óx hagvöxtur í 

Mexíkó um aðeins 1,3% á ári frá árunum 1981 til 1989. Meðaltekjur landsmanna höfðu því 

ekki hækkað, heldur voru lægri en árin áður vegna þeirru miklu fólksfjölgunar sem átti sér stað 

í Mexikó á sama tímabili. Á tímabilinu 1990 til 1994 var hagvöxtur orðinn 2,8% eða aðeins 

meiri en fólksfjölgunin í landinu (Krugman P. , 2009). Frá árinu 1990 til 2001 var hagvöxtur í 

Mexíkó því alls 44%, en á sama tíma var fólksfjölgun í Mexíkó um 22% (OECD, 2003).  Á 

þessum tölum má sjá að hagvöxtur var því ekki samfara fólksfjölguninni í Mexíkó. Verg 

landsframleiðsla er sú lægsta í Mexíkó af öllum OECD (Efnahags- og framfarastofnunin) 
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ríkjunum, þó svo að efnahagur Mexíkó sé sá áttundi stærsti í OECD og sá stærsti í allri 

Rómönsku- Ameríku. Mexíkó er gríðarlega mikilvæg efnahag annara landa í Rómönsku- 

Ameríku þar sem útflutningur Mexíkó er meiri en í öðrum ríkjum Rómönsku- Ameríku 

(OECD, 2003). Efnahagur þess hefur batnað að einhverju leyti á undanförnum árum, en þó 

hefur verið halli á rekstri ríkisjóðs ef miðað er við tölur frá 2009. Það ár var neikvæður 

viðskiptajöfnuður  sem nam um 4,6 biljónum  Bandaríkjadala (CIA, e.d.). 

 

Tafla 2. IMF (október 2010). Sýnir meðaltekjur á hvern íbúa í Mexíkó miðað við kaupmátt Meðaltekjur voru 

13,500 USD á hvern íbúa árið 2009. Sótt af vef Alþjóða gjaldeyrissjóðsins: http://www.imf.org/ 

Eins er Mexíkóborg mikilvæg fyrir efnahag Mexíkó, þar sem um þriðjungur af vergri 

landsframleiðslu Mexíkó kemur frá Mexíkóborg. Þær leiðir sem Mexíkó fór var að opna 

efnahag sinn og meðal annars gekk Mexíkó í NAFTA (e. North American Free Trade 

Agreement) árið 1994, sem myndar viðskiptablokk á milli Bandaríkjanna, Kanada og Mexíkó 

en hún myndar fríverslunarsvæði sem fellir niður tolla á flestar vörur á milli þessara ríkja 

(Krugman P. , 2009) 

1.3 Umhverfiskúrfa Kuznets 

Tveir hagfræðingar frá Princeton háskóla í Bandaríkjunum, Gene Grossman og Alan Krueger, 

fundu út að tengsl eru á milli hækkandi tekna einstaklinga og mengunnar á umhverfinu. Þar 

sýna þeir fram á með hjálp Umhverfiskúrfu Kuznets (e. The environmental Kuznetz curve) að 

efnahagsvöxtur getur haft neikvæð áhrif á umhverfið. Þ.e.a.s. þegar efnahgsvöxtur ríkja rís, þá 
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hækka tekjur á hvern einstakling, t.d. sökum aukins útflutnings. Aukin framleiðsla hefur áhrif á 

umhverfið með mengandi hætti. Samkvæmt kenningu Grossman og Krueger um Kuznets 

kúrfuna, þá hefur það sýnt sig að þegar efnahagur landa vex, þá leiðir til þess að umhverfið 

verður fyrir skaða. Er þá nægilegt að nefna iðnvæðingu vesturlanda sem dæmi. Aftur á móti 

þegar lengra líður á tíman getur efnahagsvöxtur farið að hafa jákvæðar afleiðingar fyrir 

umhverfið. Þar sem ríki hafa nú meiri fjárráð og geta sett aukið fé til umhverfisverndar 

(Krugman & Obstfeld, 2009). Kenning Grossman og Krueger er ekki ætlað að tala fyrir hönd 

iðnvæðingar og að hún sé góð fyrir umhverfið heldur er henni ætlað að sýna fram á að 

efnahagsvöxtur getur verið einnig jákvæður fyrir umhverfið þegar til lengri tíma er litið. Í stuttu 

máli má segja að ójöfnuður eykst fyrst um sinn, en fer minnkandi þegar líða tekur á (Gallagher, 

2004). 

 

Tafla 3. Krugman & Obstfeld, (2009). Taflan sýnir hvernig umhverfisskaði verður minni með hækkandi tekjum. 

Tekið úr bókinni International economics: Theory & policy. 

Margir höfðu ákveðnar efasemdir um inngöngu Mexíkó í NAFTA-samningin og töldu að hann 

myndi eflaust hafa neikvæðar afleiðingar á umhverfið og skapa aukna mengun í Mexikó. Árið 

2009 var útlfutningur Mexíkó til Bandaríkjanna um 80,5% af öllum útlfutningi Mexíkó. Að 

öllum líkindum hefur NAFTA haft þau áhrif að framleiðsla jókst, svo að mengun jókst samfara 

því. Grossman og Krueger benda þó á að fríverslunarsamningurinn hefur haft för með sér að 

Mexíkó getur færst frá punktum A og B til punkta C og D,  sjá töfluna fyrir ofan. 

Fríverslunarsamningurinn hefur aukið tekjur á hvern íbúa í Mexíkó og það hefur haft í för með 

sér aukna umhverfisvernd (Krugman & Obstfeld, 2009). 
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1.3.1 Áhrif NAFTA á Mexíkó 

Rannsóknir á fræðimanna á umhverfiskúrfu Kuznets benda til þess að þegar ríki hafa náð vergri 

landsframleiðslu á hvern íbúa sem nemur um 5000 Bandaríkjadölum, fara ríki að menga minna 

og stuðla að umhverfisvernd. Mexíkó náði þessu marki árið 1985, sama ár byrjaði Mexíkó að 

opna efnahags sinn til annara landa. Samkvæmt tölfræði frá INEGI (e. Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía) hefur komið í ljós að skaði á umhverfinu er mun meiri en sá 

efnahagslegi ávinningur sem Mexíkó fær með viðskiptum sínum við önnur lönd. 

Umhverfisvandinn hefur í raun vaxið um ás megin, frá því að Mexíkó ákvað að opna efnahag 

sinn til annara landa. Frá árinu 1985 hefur raunhagvöxtur vaxið 2,5% ári, ef miðað er við 

þjóðina í heild. Hins vegar er raunhagvöxtur minni en 1% á ári ef miðað er við hvern íbúa 

(Gallagher, 2004). Samkvæmt kenningu Grossman og Krueger ætti mengunarvandinn í Mexíkó 

að hafa minnkað, þar sem Mexíkó hefur náð markinu. Frá árinu 1985 til 1999, hefur 

jarðvegseyðing, sorp frá sveitarfélögum, vatns- og loftmengun farið versnandi. Jarðvegseyðing 

í sveitum jókst um 89%, sorp sveitarfélaga jókst um 108%, vatnsmengun jókst um 29% og 

þéttbýlis loftmengun jókst 97% (Gallagher, 2004). 

 

Tafla 4. The world bank (2010), Taflan sýnir losun á CO2 í andrúmsloftið í Mexíkó. Hver eining á y ás er 1 tonn. 

Sótt þann 10  desember 2010 af vef Alþjóðabankans: http://data.worldbank.org 

Athuganir fræðimanna hafa leitt í ljós að verksmiðjur hafa aukist bæði fyrir og eftir NAFTA 

samninginn. Í raun urðu til fleiri verksmiðjur í Bandaríkjunum en í Mexíkó (Gallagher, 2004). Í 

Mexíkó hefur fækkað verksmiðjum sem menga meira, t.d. sem framleiða sement, pappír og 

málma, með tilkomu NAFTA. Meira er orðið um verksmiðjur sem sjá um að setja saman 

allskyns hluti og þær verksmiðjur menga hlutfallslega minna en þær verksmiðjur sem eru 

nefndar hér að ofan. Þó hefur orðið mikill skaði á umhverfi Mexíkó og samkvæmt tölum 
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INEGI er umhverfisskaði Mexíkó metinn á um að jafnaði 36 biljón Bandaríkjadala hvert ár, eða 

sem um nemur 10% af vergri landsframleiðslu landsins frá árunum 1988 til 1999. Skaðinn á 

umhverfinu er því meiri en efnahagsvöxtur Mexíkó ef miðað er við hvert ár, eða 10% á móti 

2,5% (Gallagher, 2004). 

Margar ástæður eru fyrir því hvers vegna mengun heldur áfram að aukast í Mexíkó. Ein er sú 

að ekki voru gerðar nægilegar ráðstafanir og sett ákveðinn lög og reglugerðir. Þessi rammi 

hefði getað stuðlað að því að Mexíkó myndi njóta efnahagsvaxtar síns á sjálfbæran hátt og svo 

að umhverfið bæri sem minnstan skaða af. Rétt fyrir inngöngu Mexíkó í NAFTA voru miklir 

fjármunir notaðir til umhverfisverndar, aftur á móti eftir að Mexíkó var komið inn í NAFTA fór 

að halla undir fæti og í Mexíkó skall á kreppa árið 1994, sem oft hefur verið nefnd 

Tequilakrísan. Fjárlög til umhverfisverndar voru dregin saman sem um nemur 200 milljónum 

Bandaríkjadala og þar að auki notar Mexíkó hlutfallslega minnst af vergri landsframleiðslu 

sinni miðað við önnur ríki í OECD til umhverfisverndar. NAFTA hefur þó í för með sér að 

innan hennar er stofnun sem á að takast á við umhverfisvandamál meðlima ríkjanna. Sú stofnun 

ber heitið NACEC (e.  North American Commission for Environmental Cooperation), en hún 

þykir ekki vera í stakk búinn til þess að takast á við vandann, vegna þess hve fámenn hún er. 

Mexíkó fær árlega styrk sem nemur um 3 milljónum Bandaríkjadala úthlutað frá NACEC, sem 

er aðeins dropi í hafið ef skoðað er að árlega nemur umhverfisskaði Mexíkó um 36 billjónum 

Bandaríkjadala (Gallagher, 2004). 

Innganga Mexíkó í NAFTA er ekki sökin á þeim umhverfisskaða sem Mexíkó hefur orðið fyrir. 

Þar sem Mexíkó hafði eins og áður segir náð því markmiði, 5000 Bandaríkjadalir á hvern íbúa, 

svo að umhverfismengun ætti fara minnkandi. Þeir umhverfisstaðlar sem Mexíkó hefur sett upp 

sýna að ekki hefur orðið umtalsverð breyting. Umhverfiskúrfa Kuznets stenst ekki að öllu leyti 

ef farið sé eftir henni í einu og öllu. Þar sem hún segir að umhverfið getur í raun beðið, þar sem 

á endanum mun hagvöxtur sjá um að bæta umhverfið aftur. Mexíkó þarf í raun að setja lög og 

reglur sem stuðla að umhverfisvernd, þar sem þær reglugerðir sem eru nú þegar fyrir hendi eru 

ekki nógu skilvirkar. Stjórnvöld í þeim ríkjum sem eiga við svipað vandamál að stríða og 

Mexíkó hefur átt við í gegnum tíðina, og eru enn á byrjunarstigi vandamáls síns. Ættu að líta til 

þess að gera áætlanir sem stuðla að umhverfisvernd. Þar sem ef til lengri tíma litið þá mun 

kostnaðurinn verða hærri ef umhverfið verður fyrir skaða, á móti því að ef ríki munu taka upp 

reglurgerðir um umhverfisvernd að fjárfestar munu ekki laðast að landinu (Gallagher, 2004). 
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2.0 Getur Mexíkóborg orðið sjálfbær? 

2.1 Sjálfbær þróun 

Sjálfbær þróun var fyrst gert skil í skýrslu Sameinuðu þjóðanna Our common future, en hún er 

einnig þekkt sem Brundlandt-skýrslan og kom hún út árið 1987. Sjálfbær þróun hefur náð 

eyrum margra og verið tekið fagnandi, svo vel að margar alþjóðlegar stofnanir hafa tekið hana 

upp. Brundtland-skýrslan var liður í því að árið 1992 var haldin alþjóðleg ráðstefna í Rio de 

Janeiro í Brasilíu og var þar samþykkt dagskrá sem kallast Agenda 21 eða Dagskrá 21. Með 

Dagskrá 21 var ætlunin að fá lönd heimsins að vinna saman að umhverfismálum, þar sem að 

ljóst var að árangur næðist ekki nema með samstilltu átaki. Dagskrá 21 lítur mikið til þeirra 

þátta sjálfbærar þróunnar sem snúa að efnahags-, félags- og umhverfisþáttum. Mörg stjórnvöld 

ríkja hafa tekið upp sjálfbæra þróun og mörg sveitarfélög innan ríkja hafa tekið upp 

Staðardagskrá 21, sem er undir Dagskrá 21 (Carter, 2007). 

Samkvæmt Brundtland-skýrslunni er skilgreiningin á sjálfbærri þróun eftirfarandi:  

Sjálfbær þróun er þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða 

möguleika komandi kynslóða við að fullnægja sínum þörfu“ (Report of the World 

Commission on Environment and Development, e.d.). 

Fjórir mikilvægir þættir eru algjörlega ómissandi í umfjölluninni um sjálfbæra þróun og er 

henni ætlað að uppfylla þá þætti: (1) Í fyrsta lagi er henni ætlað að fullnægja grunnþörfum og 

stuðla að verlferð fyrir allar lífverur; (2) í öðru lagi er henni ætlað ná jafnari íbúadreifingu, 

hvort það er meðal eða innan alþjóðlegra samfélaga; (3) í þriðja lagi er henni ætlað að vernda 

hið fjölbreytta lífríki og sjá til þess að náttúran fái sinn tíma til að endurnýja sig; (4) í fjórða og 

síðasta lagi er henni ætlað að gæta hagsmuna komandi kynslóða og tryggja  rétt þeirra til sama 

lífs og við sem lifum í samtíðinni (Carter, 2007). 

Markmið sjálfbærrar þróunnar er að allir fái þörfum sínum fullnægt án þess að náttúran hljóti 

skaða af. Þetta á við bæði lönd sem teljast til þriðja heimsins og þeirra ríkja sem teljast til 

vestrænna ríkja. Ein aðal ástæða fyrir því að umhverfið verður fyrir skaða, er sú ójafna dreifing 

á gæðum sem ríkir í heiminum. Dagskrá 21 tekur það skýrt fram að til þess að allir geti fengið 

þörfum sínum fullnægt í heiminum verður að eiga sér stað breyting á neyslumynstri vestrænna 

ríkja. Brundtland-skýrslan hafði farið vægar í sakirnar í þeim efnum en líklega var það sökum 

þess hversu eldfimt mál það var í vestrænum ríkjum á þeim tíma. Einnig er Brundtland skýrslan 

andvíg þeirri hugmynd að fólksfjölgun væri til hins verra fyrir ríki. Þvert á móti telur 
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Brundtland-skýrslan að fólksfjölgun komi sér vel fyrir þróunnarríkin, þar sem fólksfjölgunin 

gæti hjálpað til við að sporna gegn fátækt og framleiða grunnþarfir fyrir íbúa landsins. Þetta 

væri þó auðvitað ekki gert með því neyslumynstri sem vesturlandabúar hafa tamið sér, heldur 

með minni orkuþörf og ekki eins mikilli efnisvæddri þörf. Íbúar heimsins þurfa að fara varlega 

að auðlindum heimsins og hafa þarfir sínar í meðallagi, svo að hægt sé að mæta þörfum 

samtímans og framtíðarinnar (Carter, 2007). 

Eins og áður segir tekur sjálbær þróun á félags-, efnahags- og umhverfisþáttum. En áður fyrr 

einblíndu umhverfisverndarmál aðallega á umhverfisvernd eina og sér. Sjálfbær þróun tekur 

mið af öllum þessum þremur þáttum og þar af leiðandi þarf ekki að vera fórnarkostnaður á milli 

þróunnar og umhverfisverndar. Markmið sjálfbærar þróunnar er að reyna breyta þeim venjum 

sem við höfum tileinkað okkur í gegnum tíðina og eru grunnur að samfélagi okkar. Þetta lýtur 

að því hvernig við notum auðlindir okkar og hvernig við högum neyslu okkar, sjálfbærri þróun 

er ætlað að stuðla að því að þessir þættir vinni betur með náttúrunni svo að vistkerfin hljóti ekki 

skaða af (Carter, 2007). 

Svo að sjálfbær þróun á að geta þrifist innan samfélaga verður þátttaka almennings að vera til 

staðar, þar sem lýðræði er í farabroddi. Þau ríki sem skrifuðu undir Dagskrá 21 urðu 

skuldbundinn til þess að setja af stað áætlun sem stuðlar að sjálbærri þróun, þar sem í raun er 

ekki til einn ákveðinn bæklingur um hvernig skuli haga að sjálfbærri þróun. Heldur býður 

Dagskrá 21 upp á ákveðnar leiðir í átt að sjálfbærri þróun. Grundvöllur fyrir sjálbærni innan 

samfélaga er sú að þar ríki jöfnuður. Það er að segja markmiðum sjálfbærar þróunnar nást ekki 

ef mikil fátækt og ójöfnuður ríkir innan samfélagsins. Þetta gæti reynst erfitt í heiminum í dag, 

þar sem líklegt þykir að þetta muni skapa pólitískan ágreining milli þróunnarríkja og vestrænna 

ríkja (Carter, 2007).Það er mikilvægt að koma sjálfbærri þróun á með skipulögðum hætti til 

þess að tryggja að hún nái fótfestu í viðkomandi samfélagi. Allir þeir þættir sem nefndir hafa 

verið hér að ofan, svo sem efnahags-, félags-, umhverfisþættir eru allir háðir hvorum öðrum. 

Skipulagning er mikilvæg ef árangur á að nást, hins vegar geta stjórnvöld ákveðið hversu mikið 

skal skipuleggja og hvaða leiðir skal fara. Til að mynda er ein leið ákjósanleg og það er að 

umhverfið sé gert að vöru sem verslað er með. Því þurfa þeir sem menga að borga gjald fyrir 

þann skaða sem þeir valda umhverfinu. Það er siðferðisleg skylda allra þjóða að standa vörð um 

náttúruna og sjá til þess að réttur kynslóða framtíðarinnar sé tryggður (Carter, 2007).   

Ríki um allann heim hafa færst nær sjálfbærri þróun og til að mynda var Dagskrá 21 samþykkt 

af 178 löndum þegar hún var sett fram. Það er því almennur skilningur meðal manna að 
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yfirhöfuð er sjálfbær þróun talin vera til framdráttar (Carter, 2007). Því er mikilvægt að skoða 

umhverfismál í Mexíkó með augum sjálfbærar þróunnar og skoða þær leiðir með þeim 

stefnumótunum sem hægt er að fara í tengslum við Dagsskrá 21. 

2.2 Leiðir til að stuðla að sjálfbærni 

Á níunda áratugnum höfðu mörg ríki OECD (e. Efnahags- og framfarastofnunin, Organisation 

for economic co-operation and developement), tekið upp áætlun sem átti að stuðla að sjálfbærri 

þróun á landsvísu. Ríkin settu sér  stefnu í umhverfismálum og langtíma markmið sem áttu að 

nást innan ákveðins tímaramma. Þau ríki sem hafa náð hvað umtalsverðum árangri á sviði 

umhverfismála í samanburði við önnur ríki eru Noregur, Svíþjóð og Holland. Markmiðin hafa 

nást með fórnarkostnaði á mili efnahags- og umhverfisþátta. Áhyggjur fara þó vaxandi yfir því 

að vilji fyrirtækja og almennings fari dvínandi í að taka þátt í umhverfisvernd. Stefnumótun í 

umhverfismálum eiga að vera framfylgjanleg, áhrifarík og fræðandi og þar af leiðandi á 

stefnumótun að stuðla að því að umhverfisgildum sé breitt út til samfélagsins (Carter, 2007). 

Ríkisstjórnir geta farið eftirfarandi leiðir í því að draga úr mengun. Ríkisstjórnir geta sett 

ákveðinn mengunarmörk sem fyrirtækjum er gert að fylgja. Einnig að setja ákveðinn 

mengunarkvóta á fyrirtækin og gera þeim skilt að nota búnað sem dregur úr mengun. Leyfilegt 

er fyrir fyrirtækina að versla með mengunarkvótann, á milli sín eða annara fyrirtækja og þar að 

auki á ríkið að bjóða fram aðstoð sína til fyrirtækja og ráðleggja þeim hvernig best sé að ráðast 

í hreinsunarstarf. Stjórnvöld geta lagt álagningu á þau fyrirtæki sem fara fram yfir 

mengunarkvótann sinn og stjórnvöld geta sett sérstök gjöld á mengunarvaldandi efni til þess að 

draga úr því að þau séu losuð út í náttúruna. Aftur á móti er ekki ein rétt töfra leið sem 

stjórnvöld geta farið, þegar kemur að því að þau þurfa setja sér stefnu í umhverfismálum. 

Heldur verða þau að velja þá leið sem þykir henta þeim og fara þá eftir efnahags-, félags- og 

umhverfisþáttum (Congress of the United States, 1995).  

Á milli áttunda og níunda áratugarins voru settar umhverfis lagasetningar sem bættu regluverk 

ýmissa ríkja. Aftur á móti höfðu þessar lagasetningar ekki erindi sem erfiði og á þeim tíma fór 

umhverfismálum mjög svo hnignandi. Þessar lagasetningar voru svo gagnrýndar umtalsvert af 

fræðimönnum og þá einkum af hagfræðingum. Ríkistjórnir hafa að velja um fjórar leiðir til þess 

að ná fram umhverfismarkmiðum sínum. En þær eru: lagasetningar; sjálfboðavinna; útgjöld frá 

ríkinu og aðferð sem byggir á að nota markaðinn (e. market-based instrument) (Carter, 2007). 

Í Mexíkó hefur verið valið að fara þá leið að unnið verði bæði að umhverfisvernd og 

efnhagslegri þróun landsins í sameiningu, þar að auki er takmarkið að ná sjálfbærri þróun skýrt 
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markmið stjórnvalda. Í raun eru í gangi tvær áætlanir, sem þó með sitthvorum hætti eiga að 

stuðla að sjáfbærri þróun. Önnur er National development plan og er sú áætlun undir forseta 

Mexíkó. En National development plan er sex ára áætlun sem ætlað er leiða efnhagsþróun 

Mexíkó til betri vegar. Þetta var áætlun sem gefinn var út af embætti forsetans í Mexíkó og átti 

að vera leiðandi frá árinu 2001 til 2006.  Þar verður ráðist í þrjá grunnþætti: bæta lífskjör íbúa 

Mexíkó; bæta menntun; stuðla að jöfnuði á meðal íbúanna svo að þeir verði samfélaginu 

sterkari; og  efla hlutverk ríkisins. Þetta eru þeir þættir sem teljast til félags- og mannlegrar 

þróunnar. Stuðla að vexti með gæðum er næsti þáttur, en þar er ætlunin að stuðla að þróun 

efnahags Mexíkó til betri vegar, auka samkeppni í samfélaginu, stuðla að því að koma á 

Staðardagskrá 21 innan sveitarfélaga og að endingu stuðla að sjálfbærri þróun. Þriðji þátturinn 

snýr að lögum og reglum. Bæta á úr því að stofnanir vinni betur saman sín á milli, draga úr 

miðstýringu ríkisvaldsins, berjast gegn spillingu og auka gegnsæi ríkisvaldsins og að endingu 

tryggja rétt sem og öryggi þegnanna (OECD, 2003).   

Öll ráðuneyti í Mexíkó hafa tekið upp áætlanir sem þykja henta þeirra sviði og byggt þær til 

langs tíma, eða til 25 ára. Þessar stefnuskrár eru þó að mestu leyti hafðar til viðmiðunnar. 

Önnur stefnuskrá var sett fyrir árin 2001 til 2006 og snéri hún að umhverfismálum og 

náttúruauðlindum. Stefnuskráin byggir á sex megin markmiðum sem hún hefur rammað inn. En 

í fyrsta lagi er að samþætta stjórnun á vistkerfum. Það er segja stuðla að því að afmá öll pólitísk 

landamæri þegar kemur að vatni, loftgæðum, skógum og dýralífi. Í öðru lagi er það að 

samþætta stefnumál stjórnvalda í Mexíkó. Allar stofnanir og embætti í Mexíkó ættu að hafa 

sameiginlegt markmið og það er sjálfbær þróun. Þriðja markmiðið snýr að umhverfisstjórnun 

og þá er átt við að snúa við þeirri þróun sem hefur átt sér stað á undanförnum áratugum, með 

mengun umhverfisins og vistkerfa. Í fjórða lagi er það að bæta þjónustu í umhverfisgeiranum, 

og sjá til þess að þeir sem nýta sér hana, greiði gjald fyrir hana. Í fimmta lagi er það að styrkja 

lög og reglugerðir sem snúa að umhverfismálum. Þá sérstaklega að styrkja eftirlit og sjá til að 

reglum sé fylgt eftir. Í sjötta og síðasta lagi snýr að þátttöku almennings og gegnsæi í 

stjórnkerfinu. Auka vitneskju meðal almennings um umhverfismál með því að gefa út ýmislegt 

kynningarefni um umhverfismál (OECD, 2003). 

Stjórnvöld í Mexíkó verða því að skoða möguleikana á því að blanda saman aðferðum þegar 

kemur að umhverfisvernd í stað þess að einblína á einhvern einn þátt, þar sem 

umhverfisvandinn hefur margar hliðar. Til dæmis má skoða það magn af sorpi sem heimilin 

láta frá sér, þá er einnig verðugt að skoða neyslumynstrið og hvort sé hægt að breyta því, svo að 
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unnt sé að minnka sorp. Oft er því æskilegra að stjórnvöld skoði margar leiðir til að takast á við 

vandann (OECD, 2007).  

 

3.0 Mengunin í Mexíkóborg 

 3.1Vatnsmengun 

Eins og hefur verið komið að hér að framan þá er Mexíkóborg ein mengaðasta borg jarðar. 

Skólpkerfi borgarinnar er bágborið og sinnir ekki þeim skyldum sem ætlast er af því. Úrgangur 

frá Mexíkóborg er ýmisskonar, til að mynda frá heimilum, iðnaði og afþreyingar iðnaði. Allir 

þessir þættir losa frá sér úrgang sem fer í skólpkerfi Mexíkóborgar og ef ekki er farið með gát 

getur illa farið, þar sem þessi efni geta borist í grunnvatnið. En þar geta margir þættir komið við 

sögu ef svo fer. Hvernig jarðvegurinn er samsettur, hvort að vatnsbólið sé statt á miklu dýpi eða 

sé frekar ofarlega, hvort að mikið sé dælt upp úr vatnsbólinu svo að það orsakar landsig og 

einnig geta ákveðnir umhverfisþættir haft áhrif á að eiturefni geti borist í grunnvatn. Grunnvatn 

Mexíkóborgar er aðallega í hættu vegna þess hvernig byggð þar hefur þróast. Mörg hverfi 

Mexíkóborgar eru án skólpkerfa, fráveituskurðir eru ekki skipulagðir fyrir vatn sem þarfnast 

meðhöndlun vegna mengunnar og ekki er nægilega gætt að því vatni sem hefur verið safnað 

saman til meðhöndlunnar vegna lélegrar stjórnunnar. Einnig þar sem byggð sprettur upp nánast 

hvar sem er í kringum Mexíkóborg, eru meiri líkur á að hverfi sem eru staðsett í hlíðum fjalla 

Mexíkóborgar eigi á meiri hættu á því að menga en þau sem eru á jöfnu yfirborði (National 

Academy of Sciences, 2010, bls. 39). 

 Einnig hafa á síðustu árum farið að myndast sprungur í undirliggjandi jarðvegi Mexíkóborgar 

sem stjórnvöld í Mexíkóborg töldu að áður væri mjög sterkur. En leirinn í jarðvegi 

Mexíkóborgar hafði áður fyrirbyggjandi áhrif þannig að mengað vatn ofan frá kæmist ekki að 

grunnvatni Mexíkóborgar. Þetta er aðallega afleiðing þeirrar gríðarlegu notkunnar sem íbúar 

Mexíkóborgar stunda á sinni vatnsauðlind. Þar sem þrýstingur í vatnsbólinu fer lækkandi og því 

verður landsig með þeim afleiðingum að sprungur fara að myndast í jarðvegi Mexíkóborgar.  Í 

raun hefur þróunin verið hraðari en menn þorðu að spá og eru eiturefni farin að komast 

langleiðina að vatnsbólum svo að í framtíðinni  gætu þau reynst ónothæf. En aftur á móti hafa 

ekki verið framkvæmdar rannsóknir nú á dögum sem sýna fram á að eiturefni hafa borist í 

aðalvatnsból Mexíkóborgar (National Academy of Sciences, 2010, bls. 40). Hins vegar hafa 

rannsóknir á jarðlagi  á öðrum vatnsbólum sýnt fram á að þar sem mikil notkun er á vatnsbólinu 
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hefur það haft í för með sér mikla hreyfingu á jarðlagi sem síðar hefur í för með sér landsig. 

Einnig hefur salt og önnur efni sem leysa upp jarðveg þau áhrif að landsig er nær óstöðvandi 

(National Academy of Sciences, 2010, bls. 40).  

 

Ein af þeim ástæðum sem gerir það kleift að grunnvatn Mexíkóborgar á hættu á því að verða 

mengað er sú staðreynd að stjórnvöld þar hafa ekki gert nægilega miklar ráðstafanir varðandi 

skólp frá íbúum og iðnaði Mexíkóborgar. Þetta vandamál er í raun nokkuð þekkt víðast hvar 

um Rómönsku- Ameríku. Öll Mexíkóborg skapar um 44 kúbikmetra af skólpi og um það bil 

90% af öllu skólpi sem kemur frá iðnaði í Distrito Federal er látið renna í skólpræsin. 

Skólpræsin eru því undir miklu álagi þar sem þau taka skólp bæði frá iðnaði og einnig vatn af 

götum þegar rignir mikið (National Academy of Sciences, 2010, bls. 40). En mikið rignir í 

Mexíkóborg þegar fellibylja tímabilið rennur þar yfir. Þar að auki eru á sumum stöðum í 

Mexíkóborg skólpræsi sem eru fyrir neðan jarðlagið sem virka sem vernd fyrir vatnsbólin. 

Þegar mikið rignir geta þessi skólpræsi lekið og fer þá skólpið yfirleitt í jarðveginn sem getur 

valdið mengun. Sérstaklega ef um landsig er að ræða og ef jarðvegurinn kemst í grunnvatnið. Á 

sumum stöðum þar sem vatnsból eru, er enginn vörn þar sem jarðvegurinn verndar ekki 

grunnvatnið eins og áður og getur það leitt af sér mengun í grunnvatnið. Einnig víðsvegar um 

Mexíkóborg eru margir brunnar sem nú hefur verið hætt að nota. Þessir brunnar eru hættulega 

nálægt skólpi sem rennur undir berum himni í farvegi sem ekki hefur verið skipulagður af 

mönnum. Ef þetta vatn kemst í þessa brunna, gæti það leitt til þess að þeir smiti útfrá sér og 

mengi önnur nálæg vatnsból (National Academy of Sciences, 2010, bls. 40). 

Ekki eru til áreiðanlegar heimildir fyrir því hvort og hversu mikið neysluvatn Mexíkóborgar 

hefur orðið fyrir mengun, þar sem engar rannsóknir hafa verið stundaðar á þeim svæðum sem 

þykja vera í hættu. Þó hefur Pan American Health Organization bent á að sumar ár gæti hafa 

orðið fyrir mengun af völdum skordýraeiturs, sem kemur frá landbúnaði. Svo gæti verið að 

Lerma áin hafi orðið fyrir þessari mengun og hefur samkvæmt rannsóknum á fólki, fundist 

leifar af skordýraeitri í fituvef manna sem búa í Mexíkóborg. En þrjár leiðir eru taldar til þess 

þar sem menn hafa komist í snertingu við skordýraeitur. Menn hafi neytt landbúnaðarvara 

beint, skordýraeitur hafi runnið í á sem notuð er til þess að sjá mönnum fyrir drykkjarvatni eða 

skordýraeitrið hafi komist í grunnvatn (National Academy of Sciences, 2010, bls. 41). 
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3.1.1 Vatnsforði og drefing í Mexíkóborg 

Vatn er mikilvæg auðlind fyrir okkur jarðarbúa og erum við algjörlega háð henni. Þar sem 

byggð á geta þrifist verður að vera vatnsból sem geta séð íbúum byggðarinnar fyrir vatni. 

Annars er mjög líklegt að byggðin leggist af. Stærð Mexikóborgar gerir það að verkum að 

mikið vatn þarf til þess að mæta þörfum íbúa hennar og því verða stjórnvöld Mexíkóborgar að 

bregðast við þeim vanda sem steðjar að þeim á þessum tímum, en vantsból á svæðum í kringum 

Mexíkóborg eiga á hættu að verða fyrir varanlegri mengun. Um 72% af öllu því vatni sem íbúar 

Mexíkóborgar nota er fengið frá hinum ýmsu vatnsbólum sem eru á svæði Mexíkóborgar og í 

kring (National Academy of Sciences, 2010, bls. 21). Aðeins um 2% af því vatni sem íbúar 

Mexíkóborgar nota er tekið frá vatni sem rennur ofanjarðar, eftir standa 26% af vatni sem 

Mexíkóborg tekur frá nálægum héruðum, eða tvö svæði sem bera nafnið Cutzamala og Lerma 

(National Academy of Sciences, 2010, bls. 22).  

Vandi Mexíkóborgar er ekki nýr af nálinni ef litið er til þann vanda sem hún á við að stríða í 

dag. Þar er átt við í sambandi við hvernig stjórnvöld þar í borg eiga að geta séð öllum þegnum 

hennar fyrir rennandi vatni þegar það er nánast á þrotum komið og það er í mikilli hættu vegna 

örar fólksfjölgunnar að geta mengast, svo að það sé ekki neysluhæft fyrir lífverur. Eitt af þeim 

vandamálum sem steðja að vatnsbólum í kringum Mexíkóborg er að landsig er mikið á því 

svæði sem Mexíkóborg stendur á. Í kringum þriðja áratuginn voru stjórnvöld í Mexíkóborg 

farinn að gera sér grein fyrir því að vatnsforði þeirra var að verða að þrotum kominn og ýtti það 

stjórnvöldum þar af stað í að kanna lendur í kringum Mexíkóborg í þeirri von um að finna 

vatnsból. Það leiddi af sér framkvæmd árið 1941 þar sem byggð var 15 kílómetra löng 

vatnsleiðsla frá hinu áðurnefnda Lerma svæði og árið 1982 var farið í stærri framkvæmdir og 

vatn leitt til Mexíkóborgar frá Cutzamala svæðinu (National Academy of Sciences, 2010, bls. 

23). 

Þessar tvö vatnsból eru þó mismunandi, önnur tekur vatn sitt frá á sem ber sama nafn og svæðið 

eða Cutzamalaá og hin er vatnsból þar sem vatni er dælt upp úr jörðinni á svæðinu Lerma. 

Vatnið er gert nothæft með því að meðhöndla það. Til að mynda er vatnið frá Lerma svæðinu 

sótthreinsað með því að setja klór í það áður en það því er dælt til vatnsveitunnar þar sem því er 

síðan komið til íbúa Mexíkóborgar. Mikill kostnaður fylgir auðvitað allri þessari framkvæmd 

að dæla vatni upp úr jörðu frá hinum ýmsu svæðum sem liggja að Mexíkóborg, meðhöndla það 

svo það sé nothæft og koma því til íbúa Mexíkóborgar. En þó liggja tölur um kostnað á öllu 

þessu ferli ekki uppi (National Academy of Sciences, 2010, bls. 23-24).  
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3.1.2 Drefing vatnsins 

Svo að vatnið sé nothæft fyrir íbúa Mexíkóborgar, verður að meðhöndla það og er það gert á 

tvenna vegu, eftir því hvort að vatnið er dælt upp úr á eða því sé dælt upp úr vatnsbóli. Þær 

aðferðir sem notaðar eru til þess að hreinsa vatn þegar því er dælt upp úr á er það síðan 

hreinsað gaumgæfilega og gert nothæft. Aðeins er sett klór út í það vatn sem er dælt upp úr 

jörðu. Distrito Federal starfrækir eina vatnshreinsunarstöð þar sem meðhöndlað er vatn frá 

svæðinu í kringum Mexíkóborg, en það er Magdalenará hreinsunarstöðin. Hin er strafrækt af 

Comisión Nacional del Agua og heitir hún Madin Dam hreinsunarstöðin og sér vatni fyrir 

Estado de México. Einnig starfrækir Comisión Nacional del Agua aðra stöð við Cutzamalaá. 

Því eru hreinsunarstöðvarnar nokkrar þar sem vatn er hreinsað áður en íbúar Mexíkóborgar fá 

að neyta þess. En ferlinu er því þó ekki nærri lokið, þar sem um 326 stöðvar í dreifikerfinu sjá 

um að halda sótthreinsunni við lýði með því að setja klór út í vatnið meðan það er í kerfinu. 

Þær hreinsunarstöðvar sem Distrito Federal hefur yfir að ráða í dag eru úr sér gengnar. Bæði 

gamlar og í bágbornu ástandi, en þær eru þrjár talsins. Þessar stöðvar eiga að hafa það hlutverk 

að gera vatnið nothæft fyrir íbúa Distrtio Federal með þróaðri og nýstárlegri aðferðum, aftur á 

móti liggur það ljóst fyrir að þessar stöðvar þjóna ekki sýnu hlutverki ef þær eru ekki í standi til 

þess. Þar af leiðandi eru þær aðeins notaðar til þess að sótthreinsa vatnið með klóri. Aftur á 

móti eru nokkrar hreinsunarstöðvar á byrjunarstigi í hreinsun á vatni með þróaðri aðferðum en 

er þetta þó allt á tilraunarstigi. Þetta er mjög mikilvægt til þess að draga úr heilsufarslegum 

vandamálum Mexíkó, en mörg þeirra eiga rætur sína að rekja til mengunnar. Hvort sem það er 

loft- eða vatnsmengun (National Academy of Sciences, 2010, bls. 24-25). 

Mexíkóborg er víðfem borg og er eins og áður segir ein stærsta borg heims. Því er mikilvægt að 

drefikerfið fyrir vatnið standi undir þeim kröfum sem gert er til þess. Neysla vatns er mikil í 

Mexíkóborg, ef litið er bæði til Distrito Federal og estado de México. Til að mynda telja 

vatnsleiðslur sem dreifa vatni til neytenda Distrito Federal um 11,000 kílómetra, einnig eru 243 

geymslutankar sem geyma um 1,5 milljón kúbik metra af vatni. Estado de México hefur um 

það bil um 800 kílómetra af leiðslum sem sjá um að koma vatninu til skila. Einnig eru 32 

geymslu tankar sem geyma allt að 440,000 kúbik metrum af vatni. Vatnsveitu kerfi 

Mexíkóborgar er því gríðarlega stórt í umsvifum og þar sem borgin hefur vaxið án þess að vera 

skipulögð eitthvað sérstaklega, þá hefur vatnsveitukerfið einnig orðið mjög óskipulagt í 

uppsetningu þess. Aftur á móti er það mjög samtengt um alla Mexíkóborg, sem skýrir hversu 

flókið það er (National Academy of Sciences, 2010, bls. 25). 
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3.2 Loftmengun 

Um 80% af loftmenguninni í Mexíkóborg má rekja til bifreiða og annara farartækja. Ef tekið er 

mið af árinu 1999 þá voru um 3 milljónir farartækja í Mexíkóborg  sem ganga fyrir bensíni eða 

olíu. Þetta hefur haft gríðarleg áhrif á loftsgæði í Mexíkóborg (Kojima & Bacon, 2001). Þó svo 

að Mexíkóborg sé með fjölmennustu borgum veraldar og að útblástur ökutækja sé ein megin 

orsök loftmengunnar í Mexíkóborg, þá á landfræðileg staðsetning borgarinnar einnig stóran þátt 

í þeirri loftmengun sem á sér stað í Mexíkóborg . Mexíkóborg liggur í um það bil 2200 metra 

hæð yfir sjávarmáli og er umkringd fjöllum allt í kring, sem gerir það að verkum að borgin 

liggur í einskonar skál. Aðallega kemst vindurinn að borginni frá norðaustri þar sem 

fjallgarðurinn er lægri. Það sem hins vegar er einnig norðaustur af Mexíkóborg eru vegir sem 

hafa mikla umferð, járnbrautir, iðnað og dreifða byggð sem ekki hefur verið skipulög af 

borgaryfirvöldum. Því situr mikil mengun á þessu svæði og þegar vindar blása úr norðaustri þá 

í raun blása þeir menguninni yfir alla Mexíkóborg. Þetta getur verið útblástur frá iðnaði, agnir 

af saur sem hefur þurkast í sólinni og fleira. Þetta gerir það að verkum að öll mengun í formi 

útblásturs lokast inni í dalnum. Einnig á hæð borgarinnar yfir sjávarmáli mikinn þátt í því að 

mengunin helst inni í dalnum. Þar sem minna er um vinda sem ná að blása menguninni út og 

einnig þar sem vindarnir eru ekki til staðar sem ná að blanda loftinu saman við mengunina. 

Mengunin situr því eftir í skálinni. Einnig hefur sólin sín áhrif á að svokallað mengunarský 

(smog) leggst yfir borgina. Útblástur frá ökutækjum mynda gastegundina óson, en hún myndast 

einkun ef hún kemst í tæri við sólarljós. Áhugavert er að sjá hvaða áhrif óson mengun hefur á 

heilsu manna og á umhverfið (Collins & Scott, 1993, bls. 121). 

En samkvæmt rannsóknum vísindamanna hvaða áhrif mengun hefur á fólk í stórborgum hefur 

komið í ljós að mengun getur haft gríðarlega neikvæðar afleiðingar á heilsu manna. 

Vísindamenn hafa komist að þeirri niðurstöðu að loftmengunin í Mexíkóborg er jafnvel 

skaðlegri en reykur frá reykingum fyrir börn. Samkvæmt rannsókn vísindamanna, þar sem 

úrtakið var 3170 átta ára börn kom í ljós að mengunin í Mexíkóborg hafði mikil áhrif á það 

hvernig lungun í þeim er þau urðu eldri (Reuters, 2007).  

 

3.2.1 Hvað er ósón ? 

Ósón er gastegund og getur í raun verið góð og slæm fyrir okkur. Þar að segja ef ósón gasið er 

upp í himinhvolfinu myndar það vörn fyrir okkur gegn útfjólubláum geislum sólarinnar og 
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myndar svokallað ósónlag. Hins vegar ef ósónið er í andrúmsloftinu þá getur það reynst 

skaðlegt mönnum og dýrum. Óson myndast þegar ákveðnar gastegundir komast í tæri við 

sólarljós. Því er óson mikið vandamál í Mexíkóborg, þar sem sólin skín mun meira en t.d. í 

Norður- Evrópu, þá mestmegnis vegna þess hversu gríðarlega mikið af faratækjum er í borginni 

sem notast við bensín og einnig vegna iðnaðar sem losa eiturefni útí andrúmsloftið (European 

Environment Agency, e.d.). Ósón er eins og áður segir mjög skaðlegt mönnum og dýrum. Það 

er talið valda þúsundum dauðsfalla á hverju ári í Evrópu. Þar að auki er óson ekki aðeins 

skaðlegt mönnum og dýrum, heldur einnig getur það haft áhrif á umhverfið og haft neikvæðar 

efnahagslegar afleiðingar í för með sér. Það fólk sem er sérstaklega er í hættu vegna 

ósonmengunnar, er það fólk sem hefur fyrir einhverja öndunarfærissjúkdóma og það fólk sem 

stundar mikla hreyfingu utandyra. Óson veldur ertingu í augum, óþægindum í hálsi og nefi, 

sviða í brjósti, hósta og höfuðverk. Einnig er óson skaðlegt umhverfinu, þ.e.a.s. getur haft áhrif 

á uppskeru svo að hún verður minni. Óson hefur líka niðurbrjótandi áhrif á ýmis efni sem eru í 

okkar daglega umhverfi, s.s eins og gúmmí, málningu og vefnað (Environmental Protection UK 

, 2010) (Umhverfisstofnun, 2002). Óson mengun er því mikið áhyggjuefni, sérstaklega þar sem 

80% af allri mengun í Mexíkóborg má rekja til faratækja sem ganga fyrir bensíni og olíu 

(European Environment Agency, e.d.). 

 

Ekki er það eingunis óson sem skapar mengunina í Mexíkóborg, þó hún beri vissulega mikla 

ábyrgð á henni, þá finnst einnig koldíoxíð, blý, súldfur og nítrógen díoxíð. Þau þrjú síðarnefndu 

eiga mikinn hlut í staðbundinni mengun Mexíkóborgar, en koldíoxíð stuðlar meira að hlýnun 

jarðar. Þar sem óson hefur lang hæsta hlutfall meðal mengunarvalda í loftmenguninni. Ósón 

mengunin í Mexíkóborg fer langt yfir mörk sem þykja eðlileg. Í raun er ósonmengunin svo 

mikil að hún er þreföld miðað við hámarkið sem er leyfilegt. Þar að auki miða aðrar þjóðir við 

að ósonmengunin fari að hámarkinu að minnsta kosti einu sinni á ári og þá í einn klukkutíma í 

senn. Aftur móti fer óson mengunin í Mexíkóborg yfir þreföld leyfileg hámarks mörk og þá 

nokkrum sinnum á dag. (Yip & Madl, 2002). 

 

Aðalega verða borgir sem hafa hátt stig fyrir ósonmengun, þar sem sólarljós og útfjólubláir 

geislar þess leysa úr læðingi gastegundina óson. Lega Mexíkóborgar, þar sem hún liggur í 2200 

metra hæð yfir sjávarmáli, gerir það að verkum að hún verður auðveldlega fyrir óson mengun, 

en aftur á móti t.d. aðrar borgir eins og Los Angeles sem liggja í lægri hæð. Þar til að mynda 

myndast ekki óson fyrr en að hitinn í borginni nær 29,4 gráðum á celsíus. Ósonmengun á því að 
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auðveldara með að þrífast í Mexíkóborg og er mengunin því gríðarleg nú til dags eins og áður 

segir. Óson mengunin var þó ekki alltaf til trafala í Mexíkóborg og á sjöunda áratugnum var 

ósonmengunin ekki það vandamál sem hún er í dag. Hins vegar þar sem Mexíkóborg fór ört 

vaxandi og iðnaðurinn í borginni varð meiri í umsvifum þá fór sem svo að mengunin varð að 

vandamáli á áttunda áratugnum. Í kjölfarið, á níunda áratugnum, fylgdi áratugur þar sem 

stjórnvöld í Mexíkóborg gerðu nánast ekkert til þess að takast á við vandann og vandamálið 

varð því aðeins stærra (Collins & Scott, 1993, bls. 123). 

 

Tafla 5. Háskólinn í Salzburg, (2001). Samanburður yfir loftgæði í stórborgum. Sótt 10. Október 2010 af vef 

Háskólans í Salzburg: http://www.sbg.ac.at/ipk/avstudio/pierofun/mexico/cities.htm 

Hér á þessari töflu fyrir ofan má sjá að loftgæði í Mexíkóborg eru ekki mikil. Taflan sýnir sex 

efnasambönd. SO2 sem táknar súlfur díoxíð, PM táknar síðan prómeþíum, Pb er síðan tákn 

fyrir blý, CO er tákn fyrir karbon mónoxíð, NO2 er tákn fyrir nítrógen díoxíð og að síðustu 

táknar O3 óson. Eins og sést á töflunni fyrir ofan er Mexíkóborg nánast með allar 

lofttegundirnar yfir mörkum sem teljast mjög alvarlegar og þar yfir borgum eins og Peking í 

Kína sem hefur einnig notið þann vafasama heiðurst að vera talin ein mengaðasta borg í heimi. 

3.3 Önnur mengun  

Mengunin í Mexíkóborg stafar ekki einungis af loftmengun og vatnsmengun. Einnig safnast 

fyrir mikið af úrgangi í eins stórri borg og Mexíkóborg er, bæði frá heimilum og einnig frá 

iðnaði í kring. Ef tekið er mið af þeim hættulega úrgangi sem safnast aðeins saman í Distrito 

Federal, þá telur hann um þrjár milljónir tonna á hverju ári. Af þessum þremur milljónum 

tonnum fer um 95 prósent af skólpinu frá iðnaði í skólpkerfi Mexíkóborgar og rennur bæði það 

skólp saman sem hefur verið meðhöndlað og ekki hlotið meðhöndlun í sama skólpkerfið 

(National Academy of Sciences, 2010, bls. 41). Því er ekki að sjá að það beri árangur ef 

http://www.sbg.ac.at/ipk/avstudio/pierofun/mexico/cities.htm
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ómeðhöndlað skólp er látið renna saman í það sem hefur verið meðhöndlað. Rusl er líka mikið 

vandamál og hvað skal gera við það. Um 150,000 þúsund tonn af rusli skapast í Distrito Federal 

og er það mikið vandamál hvernig skuli taka á því máli. Mikið af því er að sjálfsögðu farið með 

á ruslahauga borgarinnar, en einnig fer eitthvað af því á aðra hauga sem eru ekki á vegum 

borgarinnar og því um ólöglega ruslahauga að ræða (National Academy of Sciences, 2010, bls. 

41). 

 

Vegna þeirrar öru þróunnar og iðnvæðingar sem átti sér stað í Mexíkóborg hefur einnig mikið 

af gömlum úrgangi safnast fyrir í borginni. Talið er að um 40 milljón tonna af úrgangi, sem 

safnast hefur saman frá árinu 1940,og getur verið mjög skaðlegur fyrir umhverfið, sé að finna 

víðsvegar um borgina. Þetta er til að mynda vegna þess að í Mexíkóborg eru ekki til staðar 

endurvinnslustöðvar sem geta tekið við skaðlegum úrgangi og eru aðeins tvær 

endurvinnslustöðvar í Mexíkó sem geta tekið við ákveðnum úrgangi til endurvinnslu (National 

Academy of Sciences, 2010, bls. 41). 

 

Ruslahaugar borgarinnar eru því yfirfullir og anna ekki því gríðarlegu álagi sem þeir eru undir 

dag hvern. Í borginni myndast um 13,300 tonn af rusli dag hvern, sem samsvarar um 1,5 kg af 

rusli á hvern mann á hverjum degi (Godoy, 2009). Því er ekki skrýtið að ruslahaugar 

borgarinnar fyllist af sorpi, þar sem þeir eru bæði fáir og einnig þar sem endurvinnsla er lítil á 

sorphaugum, þar sem sorp er að mestu leyti urðað. Þar að auki eykst sorp árlega í borginni um 

5%, sem gerir mönnum enn erfiðara fyrir að takast á við vandamálið. Einn af ruslahaugum 

borgarinnar hefur vakið ugg í brjósti manna í Mexíkóborg, en það er Bordo Poniente 

ruslahaugurinn. Bordo Poniente er staðsettur austarlega í Mexíkóborg og er 600 hektara 

landfylling sem inniheldur um 70 milljón tonn af sorpi, sem liggur þar undir berum himni. En 

sá ruslahaugur er yfirfullur og er rusl í honum farið að flæða útfyrir hann, þá sérstaklega í 

miklun rigningaveðrum (Godoy, 2009). Um 87% af öllu  því rusli sem endar á Bordo Poniente 

haugnum er aðeins um 13% endurunnið. Stjórnvöld í Mexíkóborg standa í raun ráðþrota yfir 

þessari þróun og hafa látið hafa það eftir sér að þau sjái ekki lausn á vandamálinu í bráð 

(Maciel, 2009).  

Að sjálfsögðu vill enginn búa nálægt ruslahaug, þar sem það getur verið heilsuspillandi og 

einnig er sjónmengunin af honum mikil. Lyktin er einnig óbærileg þar sem allskyns rusl er látið 

sitja í sólinni til þess eins að rotna. Ýmiss kvikindi sækja í ruslahauga, eins og rottur, flugur og 

kakkalakkar, sem geta borið með sér allskyns sýkla sem spilla heilsu manna. Þar að auki eru til 
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dæmi um ruslahauga sem hafa kviknað í vegna mikils hita og sólar og erfitt hefur þótt að ráða 

niðurlögum að svoleiðis eldum (Ojeda-Benitez, 2000). 

4.0 Hvaða leiðir hafa stjórnvöld í Mexíkó þegar farið ? 

Stjórnvöld í Mexíkóborg hafa brugðist við af einhverju leyti við þeirri þróun sem hefur átt sér 

stað síðustu áratugi í Mexíkóborg. Ráðstafanirnar hafa skilað einhverjum árangri, en þó enn 

þann í dag eiga stjórnvöld þar langt í land. Mörg utanaðkomandi öfl eiga þátt í því hvernig 

tekið er á umhverfismálum og eins og áður hefur verið komið á er efnahagur Mexíkóborgar 

mikilvægur fyrir landið í heild sinni. Því geta efnahagsleg öfl haft áhrif á hvernig brugðist er 

við umhverfisvánni. Ef aðgerðirnar eru neikvæðar fyrir efnahaginn, þá geta að sama skapi 

afleiðingarnar verið neikvæðar fyrir umhverfið. Stjórnvöld í Mexíkóborg verða því að 

samþætta efnahagslega þætti við umhverfisvernd svo að árangur náist (OECD, e.d.). Hins vegar 

eru lífsgæði í borginni ekki mikil og til að mynda er Mexíkó í 56 sæti á þróunnarlista 

Sameinuðu þjóðanna (UNDP, 2010, bls. 144). Því getur það reynst erfitt fyrir stjórnvöld í 

Mexíkóborg að framfylgja lögum, ef bæði mikil spilling ríkir meðal starfsmanna borgarinnar, 

og ef að ákveðin lög fara að skerða lífa þeirra sem búa við bág efnahagsleg kjör og til mynda ef 

ekki er komið til móts við þann hóp með öðrum leiðum. Að sjálfsögðu eru þær ráðstafanir og 

þær leiðir sem hafa verið farnar ekki einskorðaðar við Mexíóborg, heldur eru þær ætlaðar fyrir 

allt landið í heild. Þau vandamál sem Mexíkó hefur tekið hvað mest á eru vandamál sem snúa 

að loftgæðum, þá einkum í Mexíkóborg, vatnsgæði og í sorphirðu. Þá hafa stjórnvöld í Mexíkó 

farið á þá leið að samþætta umhverfisvernd og minnka miðstýringu innan hennar. Árið 1996 

voru mörg lög og reglugerðir sem snéru að umhverfisvernd bætt til muna. Til að mynda voru 

ný lög samþykkt árið 2000 um verndun dýralífs og árið 2003 um frágang á sorpi. Einnig 

ákvaðu stjórnvöld að almenningur gæti fengið aðgang að upplýsingum sem snúa að 

umhverfisvernd til að ýta undir meiri þátttöku almennings í umhverfisvernd (OECD, 2003, bls. 

17). 

Umhverfis mál hafa því þróast til betri vegar í gegnum árin í Mexíkó. Þar sem margt hefur 

verið gert refsivert samkvæmt lögum, sem áður þótti ekki saknæmt. Til dæmis að verða valdur 

að brennu, skógarhögg sem ekki er unnið í samþykki við stjórnvöld og fleira. Aftur á móti 

glíma stjórnvöld í Mexíkó við mikinn fjárhagslegan vanda, sem hægir á þróuninni í átt þeirra að 

sjálfbærni (OECD, 2003, bls. 18). 
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4.1 Vatnsgæði 

Ekki hefur verið aðeins einblínt á það að bæta vatnsgæði Mexíkóborgar, heldur fóru stjórnvöld 

í Mexíkó á stað með alsherjarátak til að sporna við þeirri þróun sem hafði verið ágerjast 

seinustu áratugi í umhverfismálum. 

Stjórnvöld í Mexíkó settu á laggirnar áætlun sem stuðlaði að bæta aðgang íbúanna að vatni, 

hreinlæti þess og að gerðar yrðu ráðstafanir fyrir skólp og það meðhöndlað. Þessi áætlun var 

miðuð við árin 1995-2000. Þessi áætlun náði þó að mestu leyti til þéttbýlissvæða í Mexíkó, en 

ekki jafn mikið  til dreifbýlissvæða þar í landi (OECD, 2003, bls. 20). Mexíkó hefur farið þá 

leið að bæði eru það ríki innan Mexíkó og sveitarfélög innan ríkja Mexíkó sem fara með 

sjálfstæðan rekstur vatnsveitnanna og er það gert til að bæta þjónustu þeirra. Það er gert til þess 

að draga úr miðstýringu kerfisins sem hafði áður ekki reynst vel. Reglukerfið í kringum 

vatnsnotkunina hefur verið bætt til muna á þá leið að skapa verði fleiri úrræð, einnig hefur 

verið sett á mengunargjöld og áhrifaríkari gjaldtaka fyrir notkun á vatni. Með 1995-2000 

vatnsáætlunin hefur Mexíkó tekið upp á að byggja skólphreinsistöðvar, bæta drykkjarvatnið, 

tengja fleiri svæði við rennandi vatn og bæta hreinlætisaðstöðu íbúa Mexíkó (OECD, e.d.).  

Þó svo að þessi áætlun hafi reynst stjórnvöldum í Mexíkó vel, hafa markmiðin sem sett voru 

með henni ekki náðst að fullu, til dæmis höfðu um 10,8 milljónir íbúa Mexíkó ekki aðgang að 

drykkjarhæfu vatni og um 22 miljónir íbúa skorti enn aðgang að skólpræsum (OECD, 2003). 

En þau markmið voru að gera vatnsneyslu Mexíkó sjálfbæra fyrir árið 2025. Þar sem þau hafa 

ætlað bæta skólpræsiskerfi í landinu, minnka vatnstap og stuðla að bættu dreifikerfi. Árið 2000 

er talið að um 44% af öllu vatni hafi tapast í drefingarferlinu, samkvæmt áætluninni á minnka 

þessa tölu niður í 24%. Þykir mönnum ljóst að ekki verður markmiðum áætlunarinnar náð fyrir 

árið 2025. Aftur á móti binda menn miklar vonir við þessa áætlun og halda ótrauðir áfram í átt 

að markmiðinu (OECD, 2003, bls. 62). 

Stjórnvöld í Mexíkó hafa reynt markvisst að koma rennandi vatni til allra íbúa landsins, aftur á 

móti hefur það reynst erfitt vegna þeirrar hröðu fólksfjölgunnar sem er í Mexíkó. Á tímabilinu 

1990 til 2001 var um 22 milljónir manna með aðgang að rennandi vatni. Hins vegar óx 

fólksfjöldin í landinu um rúmlega 14 milljónir á því tímabili, aftur á móti hækkaði fjöldi þeirra 

sem ekki hafði aðgang af vatni aðeins  um 7,8 milljónir (OECD, 2003, bls. 64). Samkvæmt The 

World Health Organization er áætlað að um 150 lítrar af vatni sé neysla heimila í þróuðu 

ríkjunum, um 75 lítrar á hvert heimili er hugsuð vera sú lágmarksneysla til þess að sporna við 

sjúkdómum sem eiga rætur sínar að rekja til of lítillar vatnsneyslu. Einnig telur Alþjóðabankinn 
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að 50 lítrar á hvern íbúa sé nauðsynlegt til að fyrirbyggja ýmsa sjúkdóma sem eiga rætur sínar 

að rekja til hreinlætis (National Academy of Sciences, 2010, bls. 56). 

Stjórnvöld í Mexíkó hafa haft árangur sem erfiði í baráttu þeirra við að gera vatnið hreinna og 

án sýkla. Þar sem tilfellum kóleru hefur farið fækkandi frá árinu 1990 og aðeins eitt tilfelli var 

skráð árið 2001. Því til samanburðar voru um 16,000 tilfelli af kóleru skráð árið 1995, en það er 

einmitt sama ár og áætlunin var sett í gang, og árið 1998 höfðu engin dauðsföll verið tilkynnt af 

völdum kóleru. Áætlun stjórnvalda Mexíkó gerði ráð fyrir allt að 95% af neysluvatni væri 

sótthreinsað fyrir árið 2000, þessu takmarki var nánast náð með 94,3% sótthreinsun á 

neysluvatni. Frá árinu 1991 hefur sótthreinsun neysluvatns farið úr 84,5% upp í 95,8% árið 

2001 og má því segja að takmarkinu hafi verið náð (OECD, 2003, bls. 64- 65).  

Hinsvegar verður ekki sama sagt um skólpræsikerfi Mexíkóborgar, þar sem aðeins um 24% af 

íbúum Mexíkó eru tengd skólpræsikerfum. Af því skólpi sem er safnað í Mexíkó, þá var aðeins 

um 27% af því meðhöndlað árið 2002. Stjórnvöld hafa sett það fram það markmið að færa 

meðhöndlun á skólpi í Mexíkó upp í 64%, sem þykir vera full mikil bjartsýni, og hefur því 

verið sett annað markmið sem er 41% (OECD, 2003, bls. 68). Mikið verk er framundan fyrir 

stjórnvöld í Mexíkó og þær sjórnunaraðferðir og stefnur sem nú hafa verið teknar upp eru liður 

í því að bæta vatnsvandamál Mexíkó í heild sinni. Stjórnvöld Mexíkó verða að skoða þær leiðir 

sem hægt eru að fara og hafa til hliðsjónar efnahagslega, umhverfis og félagslega þætti. Einnig 

þarf að stuðla og ýta undir að fyrirtæki taki þátt í því átaki sem er framundan, svo að 

markmiðin munu nást (OECD, e.d.). 

4.2 Loftgæði 

Loftgæði í Mexíkóborg hafa batnað til muna frá því á fyrri hluta níunda áratugarins. Það má að 

miklu leyti þakka þeim aðgerðum sem stjórnvöld í Mexíkóborg hafa farið af stað með. 

Mexíkóborg til dæmis skipti út olíu fyrir jarðgas til framleiðslu á rafmagni. En við brennslu á 

jarðgasi fylgir engin brennisteinsmengun, ólíkt við brennslu á olíu en þó fylgir 

köfnunarefnissambönd bæði olíu og jarðgasi (mbl.is, 1999). Eins og áður hefur  verið nefnt  er 

loftmengunin tilkomin að miklu leyti vegna allra þeirra farartækja sem Mexíkóborg hefur, en 

einnig er hægt að rekja hana til iðnaðar í borginni. Því hafa stjórnvöld í Mexíkóborg tekið upp 

áætlun um að bæta loftgæði í borginni og er henni ætlað að ráðast á mengun frá iðnaði og 

ökutækjum svo að umhverfið fái að jafna sig. Ein af þeim leiðum sem hafa verið farnar er að 

eldsneyti hefur verið bætt til muna, með framleiðslu á blýlausu eldsneyti, svo að það er 

umhverfisvænna. Einnig hafa verið settir viðbótarskattur á eldsneyti og hann notaður til þess að 
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fjármagna umhverfismál í borginni. Þar af leiðandi hefur blý í andrúmslofti Mexíkóborgar 

minnkað um 90% og önnur efni sem telst undir svifryk, sem getur valdið ýmsum kvillum hjá 

mönnum, svo sem astma og krabbameini, minnkuðu um 70% (O'Connor, 2010) (OECD, 2003, 

bls. 18).  

Ökutæki í borginni verða að vera nýleg og eru eldri ökutæki eða þau sem losa meira í 

andrúmsloftið ekki leyfð á götum borgarinnar nema að þau uppfylli ákveðinn skilyrði. 

Erfiðlega hefur þó reynst að uppræta gömul ökutæki af götum borgarinnar, hugsanlega vegna 

þess að skilvirkni er ekki nógu mikil eða hvatar til þess litlir. Einnig þurfa flest öll nýleg 

ökutæki að vera útbúinn ákveðnum búnaði, svokölluðum hvarfakút, svo að þau mengi ekki jafn 

mikið. Þar að auki hafa stjórnvöld lokað mörgum verksmiðjum sem þóttu menga of mikið, 

fyrirtæki hafa einnig tekið upp að nota jarðgas og hafa því fengið undanþágu gagnvart þeirri 

loftslags áætlun sem stjórnvöld Mexíkóborgar hafa sett af stað (OECD, 2003, bls. 19) (mbl.is, 

2004).  

Stjórnvöld í Mexíkóborg vilja meina sem svo að árangur hefur náðst í baráttu þeirra við 

loftslagsmengunina og árangurinn er farinn að sjást nú þegar í dag. Til að mynda er á 

stefnuskrá Pemex, sem er ríkisrekið olíufyrirtæki og það eina sem er í Mexíkó, að byggja 

verksmiðju sem sérhæfir sig í því að framleiða eldsneyti sem inniheldur lágt súlfur. Þar að auki 

hyggst borgarstjóri Mexíkóborgar koma á strætisvögnum sem ganga fyrir eldsneyti og 

rafamagni, svonefndir tvinnbílar, á götur Mexíkóborgar og einnig að setja á laggirnar 

neðjanjarðarlestarkerfi sem gefur frá sér litla mengun. Til að mynda hefur þetta lestarkerfi átt 

sinn þátt í því að minnka losun koldíoxíðs í andrúmslofti Mexíkóborgar og hefur það minnkað 

um 80.000 tonn á hverju ári síðan 2005 (O'Connor, 2010). Er ætlunin með þessum 

framkvæmdum að sporna við þeirri þróun sem hefur ágerst síðustu áratugi, en bílafloti íbúa 

Mexíkóbúa hefur margfaldast og eru einkabílar sjálfsagður hlutur allra fjölskyldna. Að stuðla 

að bættum almenningssamgöngum, mun því einnig ýta undir að íbúar borgarinnar nýti sér þá 

leið. Alþjóðabankinn aðstoðar meðal annars stjórnvöld í Mexíkóborg við að styrkja uppbygginu 

á almenningssamgöngum í borginni. (O'Connor, 2010). 

Þó svo að mikil framför hafi verið í umhverfismálum Mexíkóborgar á undanförnum tveim 

áratugum, þá er baráttan aðeins hálfnuð í loftslagsmálum borgarinnar. Ósón finnst ennþá í 

andrúmsloftinu og er eitt aðal mengunarvaldandi efnið í því. Þó svo að óson hefur minnkað um 

75% í andrúmsloftinu síðan 1992, þá er enn mikið af mangi ósons í andrúmsloftinu svo að það 

fer margfalt yfir mörk sem teljast hættuleg mönnum. Mexíkóborg hefur um 530 klukkustundir 
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ár hvert þar sem loftmengun fer fram úr öllu valdi og er hvað mest í heiminum. Ef þetta er 

borið saman við Reykjavík, þar sem er þó meira um svifryksmengun heldur en óson mengun. 

Má sjá að svifryk að nær varla þeim hæðum sem mengunin í Mexíkóborg nær. En árið 2009 fór 

styrkur svfryks um 20 sinnum yfir heilsuverndarmörk (Umhverfis- og samgöngusvið 

Reykjavíkurborgar, e.d.). Einnig hefur mannlegi þátturinn sín áhrif, þannig að ekki eru alltaf 

lögum og reglugerðum framfylgt og komast fyrirtæki upp með það að múta eftirlitsmönnum. 

Þetta hefur haft sín áhrif hvort að leiðir stjórnvalda Mexíkóborgar hafi reynst áhrifaríkar. Aftur 

á móti má áætla að aðgerðir þeirra í loftslagsmálum, hefur borðið einhvern árangur á síðustu 

áratugum, þar sem íbúum og ökutækjum borgarinnar hefur fjölgað, en samt hafa loftgæði 

borgarinnar batnað til muna (O'Connor, 2010). 

4.3 Sorphirða 

Sorphirða og endurvinnsla sorps er enn þann dag í dag mjög ábótavant og ekki hefur verið gert 

mikið í þeim málum. Samkvæmt skýrlsu OECD um umhverfismál Mexíkó, þá taka mjög fá 

bæjarfélög í allri Mexíkó gjöld fyrir sorphirðu, og til að mynda eru gjöld sem tekinn eru vegna 

sorphirðu aðeins 20% af öllum kostnaði vegna sorphirðu. Af öllu sorpi sem hirt var í Mexíkó, 

um 9 milljónir tonna, þá var aðeins hluti af því endurunnið eða um 8%. Það sem hefur gert 

stjórnvöldum í Mexíkó erfitt fyrir í baráttu sinni, er sú gríðarlega öra fólksfjölgun og þar að 

auki eru neysluvenjur íbúa Mexíkó farnar að breytast frá því sem áður var. Íbúar Mexíkóborgar 

eru um 18% af öllum íbúum landsins og er rusl eftir þá hlutfallslega mest, miðað við aðra íbúa 

Mexíkó og eiga íbúar Mexíkóborgar um 62% af öllu því rusli sem safnað er saman í Mexíkó 

(OECD, 2003, bls. 84). 

Öllu sorpi í Mexíkó er skipt niður í tvo flokka, þau sem eru talin geta spillt náttúrunni alvarlega 

og þau sem eru talin ekki eins spillandi. Um 20% af því rusli sem íbúar Mexíkó mynda er talið 

vera fleygt á götuna eða fleygt á sorphauga sem eru ekki undir eftirsjá yfirvalda (OECD, 2003, 

bls. 86). Þetta er mikið tilkomið vegna þess að stjórnvöld hafa ekki bætt innviði sorphirðunnar, 

þar sem fjárhagslegt bolmagn er ekki nægilega mikið og einnig hafa sorpstöðvar ekki verið 

endurnýjaðar með nýjustu tækni. Mexíkó hefur þó tekið upp leiðir, sem stuðla bæði að bættu 

umhverfi og geta bætt efnahagsleg vanda sorphirðunnar, með því að taka upp gjöld fyrir 

sorphirðu, endurvinna og með því að lágmarka úrgang. Þetta hafa ríki innan Mexíkó gert með 

því að taka lán frá Seðlabanka Mexíkó og Ráðuneyti fyrir félagslega þróun í Mexíkó hefur lagt 

í tæknilegar framkvæmdir ásamt öðrum til að bæta ferli sorphirðunnar í hinum ýmsu ríkjum 

(OECD, 2003, bls. 88). 
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Stjórnvöld í Mexíkó settu á stað árið 2001, áætlun sem átti að auka vitund íbúa Mexíkó um 

umhverfismál og stuðla að hreinni og betri Mexíkó. Þetta er gert með því að setja á stað 

herferðir í skólum og fá þannig fólk í Mexíkó til þess að taka þátt. Þar að auki að auka skilning 

fólks á því að flokka sorpið sitt og einnig að það sé mikilvægt fyrir umhverfið að fólk greiði 

gjöld fyrir sorphirðu svo að hægt sé að stuðla að betra umhverfi. Með þessari áætlun ætla 

stjórnvöld í Mexíkó sér að samþætta sorphirðu, bæði sorp sem kemur frá sveitarfélögum og 

einnig eitraðs úrgangs sem kemur frá iðnaði. Stjórnvöld sjá þar ákjósanlega leið með sjálfbærri 

þróun um hvernig skuli taka á sorpi Mexíkó, sem virðist safnast upp án mikilla vandkvæða. Sú 

áætlun á að stuðla að sjálfbærri sorphirðu og losun sorps, og þar að auka að stuðla að meiri 

endurvinnslu heldur en er nú stunduð í Mexíkó. Þar er gert ráð fyrir því að nota nýstárlegri 

tækni og aðstoða önnur sveitarfélög í sorphirðu sinni með því að miðla þeirri tækni sem nú 

þegar er fyrir hendi (OECD, 2003, bls. 91). 

Einn af þeim vöndum sem stjórnvöld í Mexíkóborg hafa tekist á við með nýstárlegri 

lagasetningu, er að banna matvöruverslunum og öðrum verslunum að selja viðskiptavinum 

sínum plastpoka undir vörur sem þeir kaupa hjá þeim. Markmið þessara laga er að draga úr 

þeirri miklu mengun sem plastpokar valda í Mexíkóborg. Þar að auki ýtir þetta undir að íbúar 

borgarinnar fjárfesta í pokum sem eru margnota og þannig hjálpar þetta til í baráttunni við að 

halda umhverfinu hreinu. Þessi lög tóku gildi 20. ágúst árið 2010 og ef verslanir fara ekki eftir 

þeim, þá mega þær búast við sektum sem geta numið allt að 10 milljónum íslenskra króna 

(mbl.is, 2010). 

Mikið þarf að gerast enn í málefnum Mexíkó varðandi sorphirðu, bæði frá heimilum og frá 

verksmiðjum. Stjórnvöld í Mexíkó eru á réttri leið með þeim leiðum sem þau hafa tekið upp nú 

þegar, það er að segja með gjaldtöku og að vekja fólk til umhugsunar um umhverfið sem það 

býr í. 

5.0 Hvaða leiðir er hægt að fara ? 

Stjórnvöld í Mexíkó, sem og í Mexíkóborg verða að vinna saman ef árangur á að nást. Þau hafa 

nú þegar farið á þá leið að samþætta allar aðgerðir í umhverfismálum, hvort sem það snýr að 

vatnsmengun, loftmengun eða annari mengun. Í skýrslu OECD, sem ber heitið OECD 

Environmental performance reviews: Mexico, eru nefndir nokkrir ákjósanlegir kostir við því 

hvernig bregðast eigi við umhverfisvandanum þar.  
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Stjórnvöld í Mexíkó ættu að halda áfram þeirri þróun við að bæta vatnsforða landsins og stuðla 

enn meira að sjálfbærri neyslu vatns. Einnig er mælt með því að samræma aðgerðir gagnvart 

iðnaði og heimilum í þessum efnum, svo að sjálfbærni náist. Vatnsveitur ættu að taka gjald 

fyrir þjónustu sína, en aftur á móti taka sérstaklega tillit til fólks sem er fátækt. Vatnsveitur, 

bæði þær sem sjá fyrir neysluvatni og þær sem sjá um að hreinsa vatn, fái viðurkennda 

alþjóðlega staðla á starfsemi sína. Stjórnvöld í Mexíkó verða huga að því að fara varlega að 

vatnsbólum og sjá til þess að þau verði ekki ofnotuð. Stuðla að vitundavakningu meðal fólks á 

mikilvægi þess að fara varlega með vatnið sem það notar og auk þess stuðla að verndun 

vistkerfa í Mexíkó (OECD, 2003, bls. 21). 

Í sambandi við loftmengunina leggur OECD til að haldið verði áfram með að bæta reglukerfið 

og það gert skilvirkara, svo að það sé samræmi á milli gjaldtöku fyrir losun á gróðurhúsa 

lofttegundum og á þetta við fyrirtæki sem menga hlutfallslega mest. Þetta er gert svo að 

loftgæði í borginni geti batnað, en eins og hefur verið nefnt hér að framan í ritgerðinni er 

útblástur bifreiða mikið vandamál fyrir borgina, þar sem loftmengunin lokast inn í Mexíkódal 

og myndar staðbundna mengun. Þau fyrirtæki sem menga mest og hafa mikil áhrif á heilsu 

manna, eiga að fá forgang. Einnig þarf að bæta skoðun á öllum ökutækjum, og jafnvel gera það 

að skyldu. Þar að auki að bæta almenningssamgöngur í stórum borgum. Halda áfram þeirri 

þróun að bæta eldsneyti svo að það sé ekki jafn skaðlegt og einnig er mælt með því að halda 

áfram að fjárfesta í tækni sem kemur í veg fyrir mengun og slys, og þar að auki stuðla að 

öruggu umhverfi í kringum verksmiðjur (OECD, 2003, bls. 19). 

Sorphirða er mikið vandamál í Mexíkóborg eins og áður segir og enn þann dag í dag eru 

stjórnvöld í allri Mexíkó á frumstigi varðandi hvernig eigi að bregðast við þeim vanda. En þó 

hefur orðið einhver breyting á í gegnum tíðina. OECD leggur til að áframhaldandi vinna verði 

lögð við að efla reglukerfið og koma í veg fyrir ólöglega losun á sorpi eða öðrum úrgangi, s.s. 

eiturefnum, en það er mikið vandamál á landsvísu. Þetta ættu stjórnvöld í Mexíkó að gera með 

þeim hætti að ramma betur inn umherfislög. Einnig ættu stjórnvöld í Mexíkó að huga að því að 

bæta endurvinnslu eða meðhöndlun á eiturefnaúrgangi. Þar að auki ættu stjórnvöld í Mexíkó að 

auka fjárlög til sorphirðu, svo hægt sé að bæta innviði sorphirðunnar og einnig að bæta 

þjónustu til borga sem hafa hana ekki nú þegar, t.d. til þorpa og smærri borga. Mikið af því 

sorpi sem fer á hauga í Mexíkó er ekki endurunnið, OECD mælir sterklega með því að auka 

endurvinnslu á því sorpi sem kemur frá heimilum og fara þá leið gera sorphirðu í Mexíkó 

sjálfbæra. Sorphaugarnir í Mexíkó eru margir hverjir yfirfullir og því ráðleggur OECD 
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yfirvöldum þar í landi að gera ýtarlega úttekt á þeim svæðum sem notuð eru undir sorp, svo 

hægt sé að bæta og styrkja sorphirðu á landsvísu (OECD, 2003, bls. 82). 

Þessar leiðir hefur OECD lagt til að farið verði eftir, svo hægt sé að stuðla að bættu umhverfi 

um alla Mexíkó. Þó svo að þessar leiðir eigi flestar við Mexíkó í heild sinni, má ekki gleyma 

því að Mexíkóborg er eitt mengaðasta svæðið í Mexíkó og ef ekki í heiminum. Um 64% af öllu 

sorpi kemur frá Mexíkóborg til að mynda. Því ættu stjórnvöld Mexíkóborg að líta til þessara 

leiða og hafa þær að leiðarljósi. 
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6.0 Niðurstöður 

Niðurstöður ritgerðinnar eru tvíþættar. Í fyrsta lagi hafði sú ákvörðun Mexíkanskra yfirvalda að 

opna efnahag sinn til annara landa neikvæð áhrif á umhverfið Þar sem stjórnvöld í Mexíkó settu 

ekki reglugerðir samfara efnahagsþróuninni sem gat spornað við umhverfisskaðanum sem síðar 

varð. Efnahagsþróunin í Mexíkó leiddi af sér að Mexíkóborg óx stjórnlaust, þar sem mikla 

atvinnu var þar að fá og fólk sótti því í atvinnutækifærin í Mexíkóborg. Í öðru lagi má draga 

lærdóm af Mexíkó og Mexíkóborg þegar kemur að mengun. Mengunin er ekki einsdæmi og 

geta önnur lönd litið til Mexíkó og séð hvaða leiðir er hægt að fara og hvað leiðir á ekki að fara. 

Efnahagsvöxtur Mexíkó reis hratt með tilkomu opins efnahags Mexíkó, en þó reis hann á 

kostnað náttúrunnar. Þegar stjórnvöld í Mexíkó höfðu ætlað sér að bregðast við vandanum, var 

skaðinn nú þegar skeður og erfitt var að sporna við þeirri þróun sem farin var af stað. Nema þó 

að settir væru í það miklir fjármunir sem hefði ekki þurft að gera ef lög og reglugerðir hefðu 

verið settir á til að stuðla að umhverfisvernd samfara efnahagsþróuninni. 

Innganga Mexíkó í NAFTA hefur oft verið talin orsök þeirrar gríðarlega umhverfismengunnar 

sem var í Mexíkó. Aftur á móti er það svo að umhverfismengunin var þegar farin að myndast 

með tilkomu opins efnahags Mexíkó. Enn eitt áfallið skall á Mexíkó árið 1994, en það var sama 

ár og Mexíkó gekk í NAFTA, en einnig sama ár og kreppan skall á Mexíkó. Þetta leiddi af sér 

niðurskurð í fjárlögum til umhverfiverndar í Mexíkó, sem nam um 200 milljónum 

Bandaríkjadala. Hins vegar fékk Mexíkó fjárlög frá NACEC, sem var þó aðeins dropi í hafið 

við þeim umhverfisskaða sem varð í Mexíkó á tímabilinu 1988- 1999. Í raun þó að mikill 

efnahagsvöxtur hafi orðið í Mexíkó með tilkomu opins efnahags og NAFTA og að hagvöxtur 

hafi aukist, þá var það svo að umhverfisskaði varð svo miklu meiri að hægt sé að telja að 

Mexíkó hafi borið hagnað af honum. En umhverfisskaðinn var metinn á 36 biljónir ár hvert, en 

Mexíkó fékk einungin 3 milljónir fjárlög á móti því. Til dæmis eru heilsufarsleg vandamál  

mjög tíð í Mexíkó og má rekja þau beint til mengunarinnar. 

Efnahagsþróun Mexíkó hafði einnig mikil áhrif á þróun Mexíkóborgar. Borgin hafði risið mjög 

hratt upp á 19. öldinni og frá árinu 1940 til 2010 höfðu íbúar borgarinnar farið frá rúmmlega 

1,6 milljónum uppí tæplega 20 milljónir. Þessari þróun fylgdi mikil mengun í Mexíkóborg, þá 

loftmengun, vatnsmengun og örðum mengunum sem eru þekkt vandamál í stórborgum, til 

dæmis sorpmengun. Árið 1992 var Mexíkóborg útnefnd sem mengaðasta borg jarðar af 

Sameinuðu þjóðunum. Loftgæði í borginni voru mjög slæm og í raun mjög hættuleg mönnum. 

Um 80% af þeirri loftmengun sem skapast í Mexíkóborg verður vegna útblásturs frá bifreiðum. 
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En einnig gerir lega borgarinnar það að verkum að loftmengun á mjög auðvelt með að þrífast á 

því svæði sem Mexíkóborg er statt á. En Mexíkóborg situr í einskonar skál umkringd föllum í 

u.þ.b. 2200 metra hæð yfir sjávarmáli, ólíkt öðrum borgum í Mexíkó sem sitja lægra.  

Mexíkóborg er í mjög slæmri stöðu þar sem erfitt er að gera afturkræfar allar þær aðgerðir sem 

hafa þegar verið gerðar á umhverfinu í kringum Mexíkóborg. Þar sem til dæmis vatnsforði 

borgarinnar getur mengast vegna lélegrar skipulagningar yfirvalda í Mexíkó. En mörg 

mannvirki Mexíkóborgar sem sjá íbúum hennar fyrir vatni eða sjá um að leiða skólp sinn rétta 

farveg svo ekki skaði hljóti af eru í mjög slæmu ásigkomulagi.  

Mengunin í Mexíkó hefur vaxið mjög hratt síðustu áratugi 20. aldar og er það að miklu leyti 

tilkomið vegna þeirrar gríðarlega hröðu efnhagsþróunnar sem varð í Mexíkó. Stjórnvöld í 

Mexíkó hafa reynt að bæta úr þeim umhverfisskaða sem varð þegar Mexíkó ákvað að opna 

efnahag sinn til annara landa og seinna meir þegar Mexíkó gekk í NAFTA. Báðir þessir þættir 

höfðu jákvæð áhrif á efnahag Mexíkó og hagvöxtur reis hratt. Aftur á móti hélt fólsfjölgunin í 

hendur við hagvöxt í Mexíkó svo að kjör íbúa bötnuðu ekki tiltölulega mikið. Samkvæmt 

umhverfiskúrfu Kuznets á hagvöxtur að hafa jákvæð áhrif á umhverfi ríkja þegar hagvöxtur 

nær ákveðnu marki á hvern íbúa. Þetta var þó ekki raunin þar sem hagvöxtur hafði náð því 

marki áður en Mexíkó gekk í NAFTA.  

Á komandi tímum hafa í stórnvöld í Mexíkó brugðist við þróuninni með því að bæta 

reglugerðir og innleiða sjálfbæra þróun. Skýrt stefnumarkmið stjórnvalda í Mexíkó er að stuðla 

að sjálfbærri þróun. Stjórnvöldum í Mexíkó hefur orðið eitthvað ágengt í baráttu sinni við 

mengunina. Til dæmis hafa loftgæði í Mexíkóborg batnað til muna. En þó er ennþá langt land. 

Þær leiðir sem stjórnvöld Mexíkó eiga tileinka sér, eru leiðir sjálfbærar þróunnar. En ein að 

megin forsendum þess svo að sjálfbær þróun geti þrifist er að jöfnuður ríki innan samfélagsins 

og að spilling sé ekki við lýði. Það gæti reynst Mexíkó þrautinn þyngri, þar sem mikill hluti 

landsmanna býr við fátæktarmörk og mikil spilling ríkir innan stjórnkerfisins. Því þurfa 

stjórnvöld fyrst að bregðast við þeim vanda. Þ.e.a.s. uppræta spillingu og fátækt innan 

samfélagsins. 

Einnig þurfa stjórnvöld í Mexíkó að utanaðkomandi aðstoð að halda, þar sem efnahagur 

landsins er mjög bágur. Umhverfisvandi Mexíkó er ekki einsdæmi og ættu ríki sem eiga við 

svipað mengunar vandamál að stríða að líta til Mexíkó, svo að þau falli ekki í sömu gryfju. 

Mexíkó fór þá leið að hugsa aðeins um efnahagsþróun, án þess að stuðla að reglurgerðum sem 
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hefðu getað komið í veg fyrir þann vanda sem Mexíkó glímir við í dag. Ríki þurfa að stuðla 

sjálfbæri nýtinu auðlinda og stuðla að því að þau skerði ekki lífsmöguleika sína með ósjálfbærri 

nýtingu auðlinda.  
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7.0 Lokaorð 

Áhugi höfundar á þessu verkefni kviknaði þegar höfundur dvaldi eina önn sem skiptinemi í 

Mexíkóborg. Mengunin í Mexíkóborg er mikil, en loftmengunin er þó mismikil eftir tíma dags 

og hvaða vikudagur er hverju sinni. Mengunin í Mexíkóborg er ekki einsdæmi, þar sem 

annarsstaðar í heiminum eru borgir sem hafa svipaða mengun og þéttbýlisvandamál eins og 

Mexíkóborg glímir við. Önnur ríki og aðrar bogrir geta litið til Mexíkó og Mexíkóborgar og 

þeirrar þróunnar sem þau gengu í gegnum. 

Framtíð umhverfismála í Mexíkó veltur á ýmsum þáttum. Til dæmis að jöfnuður komist á 

meðal íbúa Mexíkó og einnig að tekið verður á spillingu. Ekki er mikið gagn í því að setja lög 

og reglugerðir ef það er svo ekki farið eftir þeim.  

Mexíkó hefur tekist að sporna við þeirri mengun sem hefur átt sér stað á undanförnum áratug. 

Til dæmis fékk Mexíkóborg þann vafasama titil mengaðasta borg jarðar. En frá þeim tíma hefur 

mikið gerst í umhverfismálum Mexíkóborgar, loftgæði hafa orðið betri og ýmiss lög og 

reglurgerðir hafa verið tekinn upp til þess að bæta umhverfi Mexíkóborgar. 

Ein leið sem höfundi datt í hug við vinnsluna á þessu verkefni er að hvort ekki mætti stuðla að 

því að koma á sjálfbærum húsum. Til dæmis hús sem hafa sólarrafhlöður til þess að sjá því fyrir 

rafmagni. Sólarstundir í Mexíkó eru jú fleiri en á norðurhveli jarðar. 
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