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A
legnagyobb
biológiai
sokféleségről
szóló
egyezményhez csatlakozott kormányoknak most kell
cselekedniük,
hogy
megállítsák
a
biodiverzitás
csökkenését 2020-ig.
Budapest, Magyarország – A Részes Felek Konferenciája a biológiai sokféleségről
(CBD COP10) 10. alkalommal kerül megrendezésre 2010. október 18. és 29. között
Nagoyában, Japánban. Ez lesz az Egyezmény résztvevőinek egyik legfontosabb
találkozója. Mivel a 2010.-re kitűzött biodiverzitási célok nem valósultak meg, új
stratégia kidolgozására van szükség a 2020-ig tartó időszakra. A CEEweb a
Biodilógiai Sokféleségért nagy mértékben járult hozzá szakmailag a CBD COP10
sikerességéhez, ajánlásokat fogalmazott meg arról, hogy milyennek is kellene
lennie a jövő biodiverzitás politikájának.
Ahogy a népesség és a fogyasztás egyre nő a biológiai sokféleség és ezzel együtt a
természet újabb javakat és szolgáltatásokat előállító képessége rohamosan csökken. Mivel az
ökoszisztéma szolgáltatásai nélkülözhetetlenek az emberi jól-lét fenntartásához ezért a
biodiverzitás megóvása kritikus az emberiség fennmaradása szempontjából. Felismerve ezt, 2002
áprilisában a Részes Felek Konferenciáján az Egyezmény aláíró országai elkötelezték magukat
arra, hogy 2010-ig jelentősen mérséklik a biológiai sokféleség csökkenésének mértékét globális,
regionális és nemzeti szinten, hozzájárulva a szegénység csökkentéséhez, a Föld minden
élőlényének javát szolgálva. Ennek a 2010-es biodiverzitási célnak következtében az ENSZ
Környezeti Programja a 2010-es évet a Biodiverzitás Nemzetközi Évének nyilvánította, hogy a
figyelmet a biológiai sokféleség csökkenésére fordítsa és támogassa a környezet védelmét. Sajnos
a 2010-es biodiverzitási cél nem valósult meg, az élővilág sokfélesége folyamatosan fogy. Ezért a
Résztvevők Nagoyában ki kell használják ezt a különleges pillanatot, hogy elfogadjanak egy
nagyra törő stratégiát a következő évtizedre, amely valóban segít a biológiai sokféleség
csökkenését megállítani 2020-ig.
Paradigmaváltás szükséges a biodiverzitás politikában
A 2010-es biodiverzitási célok megvalósulását akadályozta, hogy a döntéshozók
szektorális problémákra és ezzel a cső végi megoldásokra fókuszáltak, amelyek a környezeti
problémákat nem oldják meg, hanem térben és időben kiterjesztik azokat. Amíg a figyelmet nem
fordítják a mélyen gyökerező valódi okokra, amelyek többek között biodiverzitás csökkenéséhez
vezetnek, addig azok nem is szüntethetők meg. Amíg a természeti kincsek túlzott kitermelése
folytatódik, a környezetszennyezés mértéke nő, a termelés és a fogyasztás mértéke fokozódik;
addig a természetvédelmi célok elérése álom marad. Ezért, hogy a mélyen gyökerező tényezőket
feltárhassák és megoldhassák, paradigmaváltásra van szükség a biodiverzitás politikában.
A CEEweb erőfeszítései a paradigmaváltás előmozdítására
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért világos javaslatokat fogalmazott meg a
természetvédelmi célok eléréséhez. Szerintünk a CBD stratégiai megközelítése egyértelműen a
környezeti terhelés okaira kell, hogy fókuszáljon, mint például a nem fenntartható fogyasztási és
termelési modellekre. Ezeket a modelleket a jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszer határozza
meg, amely engedi, hogy a természeti örökségben történt károkat ne kelljen helyrehozni. Ezek a
rendszerek hagyják, hogy a rengeteg energiába kerülő termékek és szolgáltatások virágozzanak az
emberi munka helyett a természeti erőforrásokhoz és ezáltal az energiához való olcsó és korlátlan
hozzáférés miatt. Hogy ha egy szinttel még mélyebbre megyünk azt láthatjuk, hogy ezt a

társadalmi-gazdasági rendszert a társadalom értékrendje határozza meg. Ezek közül az értékek
közül a legmeghatározóbb az anyagi jólétbe és folyamatos növekedésbe vetett hit olyan más
értékek előtt, mint az egészséges környezet, a boldogság vagy a biztonság.
Ezen bonyolult összefüggések fényében a CEEweb igyekszik, hogy erősítse a politikai
szándékot abban, hogy az csökkentse a fogyasztás a Föld természeti örökségeit veszélyeztető
hatásait.
Felismerve a fontosságát az új CBD stratégia megerősítésének a CEEweb a Biológiai
Sokféleségért egy éven belül két találkozót szervezett a Pán-Európai érdekeltek számára. Az elsőt
2009. szeptemberében tartottuk Liege városában, Belgiumban, míg a másodikat 2010. júliusában
az azerbajdzsáni Gabalában szerveztük meg. A találkozók fő célja a biodiverzitás politika hatékony
kialakításával és végrehajtásával kapcsolatos ötletek megosztása volt, valamint ezen ötletek
közreműködésének felfedése a Milleniumi Fejlesztési Célok elérésében.
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért hálózatról
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért a Közép- és Kelet Európai régióban működő
természetvédelmi civil szervezeteket összefogó ernyőszervezet. Küldetésünk a biológiai sokféleség
megóvása révén a fenntartható fejlődés előmozdítása.
A Biológiai Sokféleségért Egyezmény (Convention on Biological Diversity -CBD)
Az 1992-es Riói Csúcson írták alá Rio de Janeiróban. A Biológiai Sokféleségért Egyezmény a
biológiai sokféleség megóvásáról és a természeti erőforrások fenntartható használatáról, valamint
a genetikai kutatások eredményeinek méltányos megosztásáról szóló nemzetközi megállapodás. A
193 aláíróval a CBD-hez közel valamennyi oszág csatlakozott, akik számára fontos a Földön élő
valamennyi létforma megóvása. A CBD minden a biológiai sokféleségre és ökoszisztémára veszélyt
jelentő jelenséget kutat, úgy, mint a klímaváltozást, a tudományos értékeléseket,
eszközfejlesztéseket, az ösztönzőket és folyamatokat, a technológiák átadását, a jó gyakorlatot,
valamint a teljes és aktív közreműködését a meghatározó résztvevők számára, beleértve a
bennszülött és helyi közösségeket, fiatalokat, civil szervezeteket, nőket és az üzleti szférát. A
Titkárság központja Montrealban, Kanadában található.
Milleniumi Fejlesztési Célok
2000 szeptemberében egy évtizednyi nagyobb ENSZ konferenciára és csúcsra alapozva a
világ vezetői összegyűltek az ENSZ New York-i központjában, hogy elfogadják a Milleniumi
Fejlesztési Célokat. Az aláíró országok elkötelezték magukat egy új globális partnerség keretében
a mély-szegénység csökkentésére és több más 2015-ös határidőhöz kötött cél elérésére, amik
együtt Milleniumi Fejlesztési Célok néven váltak ismertté. 2015-ig az összes ENSZ tagállam
vállalta, hogy
1. Véget vet a súlyos szegénységnek és éhínségnek.
2. Megvalósítja a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatást.
3. Előmozdítja a nemek közötti egyenlőséget és segítik a nők felemelkedését.
4. Csökkenti a gyermekhalandóságot.
5. Javítja az anyai egészségügyet.
6. Küzd a HIV/AIDS, malária és más betegségek ellen.
7. Biztosítja a környezeti fenntarthatóságot.
8. A fejlesztés érdekében globális partnerséget épít fel.
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