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Fenntartható Fejlődési Célok, menekültek és klímaváltozás – ugyanazon történet
több különböző szemszögből

Elfogadta az ENSZ Közgyűlés a Fenntartható Fejlődési Célokat, amely fejlett és
fejlődő országok számára egyaránt meghatározza a tennivalókat a következő
évtizedekre. A CEEweb egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a
HAND szövetség szerint újszerű megközelítésekre és eszközökre is szükség van,
ha a világ, és benne Magyarország hatékony választ akar adni az olyan összefüggő
kihívásokra, mint a menekültválság, a szegénység felszámolása, a zöld gazdaság
kiépítése vagy a klímaváltozás elleni harc.
A szír menekültáradat részben a klímaváltozás számlájára írható, ahogy egy tanulmány arra
nemrégiben rámutatott. A polgárháborút megelőzően az eddig feljegyzett legsúlyosabb aszály
sújtotta a térséget, amely hatalmas terméskieséshez, élelmiszerhiányhoz és szír földművesek
tömeges beköltözéséhez vezetett az amúgy is már túlzsúfolt nagyvárosokba. Több más tényező
mellett ez is hozzájárult a polgárháború kirobbanásához, amely több százezer ember életét
követelte és milliókat tett földönfutóvá.
Félő azonban, hogy az országok nem kezelik a sürgető problémák kiváltó okait és a jövőben is
csupán tüneti kezelést, vagy éppen továbbra is egymásnak ellentmondó politikákat
alkalmaznak. Európának és így Magyarországnak is fel kell ismernie, hogy a menekültválság
kezelése hosszú távon nem képzelhető el egy jóval ambiciózusabb klímapolitika nélkül.
Radikális kibocsátás-csökkentésre van szükség az elkövetkező évtizedekben, amelyre az EU és
más fejlett országok által tett vállalások és politikák jelenleg nem elegendőek.
A világban azonban vannak más problémák is, mint a szegénység vagy éhezés, amelyek
felszámolása a Fenntartható Fejlődési Célok első két célkitűzése. Ahogy arra Hajdu Klára, a
CEEweb szakpolitikusa rámutat: “Nem szabad hagynunk, hogy az elkerülhetetlen gazdasági
átalakulás, amely a klímakatasztrófa megelőzéséhez szükséges, a szegényeket sújtsa és a
fennálló társadalmi egyenlőtlenségeket növelje. Hatékony és egyben társadalmilag igazságos
politikákra van szükség, amely kiszámítható átmenetet képes biztosítani egy fenntartható
társadalomba.”
A CEEweb egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és HAND szövetség mindezek
miatt egy energiakvóta-rendszer bevezetését javasolja nemzeti és európai szinten, amelyért
hazai civilek már 2008 óta kampányolnak. A javaslat energiakvóták bevezetését és
kereskedelmét, és “zöldpiac” kialakítását jelentené, egyben biztosítaná, hogy a szegényebb
emberek se váljanak áldozatává a rendszernek.
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Bővebben az energiakvóta-rendszerről:
A rendszerben mindenki - állampolgárok és más gazdasági szereplők egyaránt – egy fix
mennyiségű energiát használhat fel nem megújuló energiaforrásokból (energiakvóta), amely

összhangban van a klímacélok elérésével. Ezen felüli igényeit csak további kvóták vásárlásával
tudná kielégíteni, míg ha jól takarékoskodik, akkor a felesleges kvótáját eladhatja
kvótapénzért. A kvótapénzért környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat lehet vásárolni a
“zöldpiacon”. Ez utóbbi munkahelyteremtéssel és környezetbarát és helyi termékek
ösztönzésével képes élénkíteni és egyben zöldíteni a gazdaságot.
Mivel a szegényebbek önerőből nem tudják az energiafelhasználásukat csökkenteni, az ő
energiatakarékosságra irányuló beruházásaikat egy erre létrehozott alapból kamatmentes
támogatással segítené az állam, amelynek törlesztése a kvótában mérhető megtakarítások
arányában történne. Így például ha valaki hőszigetelésbe fogna azért, hogy energiát és ezzel
pénzt takarítson meg, a beruházáshoz igénybe vett támogatást a megtakarítás ütemében
kellene visszafizetnie. Ezáltal senki nem válna a szegénysége miatt a klímapolitika áldozatává.
Nemzetközi szinten az energiakvóta-rendszer bevezetése egy igazságosabb tehervállalás
megvalósulását és ugyanakkor hatékony segítségnyújtást is jelentene, hiszen a visszatérülő
alap és a “zöldpiac” nemzetközi szinten is elindulhat. Továbbá a több energiát fogyasztó
országok nemzetközi kvótavásárlásai finanszíroznák az elmaradottabb régiók modernizációját.
A mechanizmus képes lenne megreformálni és kiszámíthatóvá tenni a fejlett országokból a
fejlődő országokba irányuló fejlesztési pénztámogatási rendszert, amely többé nem függne a
politikai alkuk eredményétől.
Infógrafika az energiakvóta-rendszerről: http://www.ceeweb.org/wpcontent/uploads/2015/09/energiakvota_infogr.pdf
További információk
A Fenntartható Fejlődési Célok: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment-goals/
ENSZ Csúcstalálkozó a Fenntartható Fejlődésről (szeptember 25-27):
http://www.un.org/sustainabledevelopment/summit/
Tanulmány a klímaváltozás és a szíriai polgárháború közötti összefüggésről:
http://www.pnas.org/content/early/2015/02/23/1421533112.abstract
Az országok klímavállalásainak és politikáinak összevetése a szükséges csökkentésekkel Climate Action Tracker: http://climateactiontracker.org/countries.html
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület az európai Stop Mad Mining kampány hazai
partnereként lép fel a fenntartható erőforrás-használatért és a fosszilis energiaforrások
kiváltásáért. Az energiakvóta-rendszer bevezetéséért a Magyar Természetvédők Szövetsége
hazai partnereivel 2008-ban indította el kampányát.
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