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Guvernele ce au semnat cea mai importantă convenţie din domeniul biodiversităţii
trebuie să acţioneze pentru a stopa pierderile biodiversităţii până în 2020
Budapesta, Ungaria – Cea de a zecea Conferinţă a Părţilor Convenţiei privind
Diversitatea Biologică (CBD COP10) va avea loc în perioada 18-29 octombrie, 2010
în Nagoya, Japonia. Aceasta va fi una dintre cele mai importante întruniri din
cadrul Convenţiei de până acum. Deoarece obiectivele de stopare a pierderilor
biodiversităţii stabilite pentru anul 2010 nu au fost atinse, este necesară adoptarea
unui cadru strategic nou pentru perioada de până la 2020. CEEweb for Biodiversity
a avut o contribuţie specială în pregătirea pentru CBD COP10 şi a elaborat
recomandări despre cum trebuie formulate politicile viitoare în biodiversitate.
Deoarece populaţia şi consumul a crescut, biodiversitatea se micşorează, iar capacitatea
naturii de a furniza bunuri şi servicii este redusă. Totuşi, serviciile ecosistemice sunt vitale pentru
menţinerea bunăstării oamenilor, astfel protecţia biodiversităţii este crucială. Recunoscând aceasta,
în aprilie 2002, Părţile semnatare ale Convenţiei şi-au luat angajamentul să atingă până în 2010 o
reducere semnificativă a ratei actuale de pierderi ale biodiversităţii la nivel global, regional şi
naţional ca contribuţie la reducerea sărăciei şi beneficiul vieţii pe Pământ. Graţie acestor obiective
ale biodiversităţii pentru 2010, Programul de Mediu al Naţiunilor Unite (UNEP) a declarat 2010 ca
“Anul Internaţional al Biodiversităţii” pentru a atrage atenţie la problemele pierderii biodiversităţii
şi a promova protecţia mediului. Cu regret, obiectivele 2010 ale biodiversităţii nu au fost atinse, iar
biodiversitatea continuă să se reducă. Astfel Părţile în Nagoya trebuie să folosească acest moment
special pentru a adopta o abordare strategică ambiţioasă pentru deceniul următor care va putea
într-adevăr să stopeze pierderile biodiversităţii până în 2020.
Necesitatea unei schimbări paradigmatice în politicile din domeniul biodiversităţii
Eşecul de a realiza obiectivele biodiversităţii stabilite pentru 2010 a fost cauzat de focusarea
excesivă asupra soluţionării sectoriale a problemelor şi astfel găsirea soluţiilor care nu reduc
problemele de mediu ci din contra le extind în spaţiu şi în timp. Fără a atrage atenţie la cauzele
profunde, presiunea asupra mediului ce duce, printre altele, la pierderile biodiversităţii continuă să
crească. Până când va continua supraexploatarea resurselor naturale, va avea loc poluarea excesivă,
iar consumul şi producerea va continua să crească, realizarea obiectivelor de conservare a naturii va
fi nereală. Astfel este necesară identificarea unei schimbări paradigmatice în politicile din domeniul
biodiversităţii.
Eforturile ale CEEweb de a demara schimbările paradigmatice
CEEweb for Biodiversity a formulat recomandări clare referitor la realizarea obiectivelor de
conservare a biodiversităţii. După părerea noastră, abordarea strategică a CBD trebuie să fie
adresată clar cauzelor ce stau la baza presiunii asupra mediului, cum ar fi consumul excesiv şi
modelele de producere nedurabile. Aceste modele sunt determinate de către sistemele socioeconomice curente, care permit necompensarea pierderii patrimoniului natural. Astfel aceste
sisteme fac să se dezvolte produse şi servicii ce necesită multă energie din cauza accesului nelimitat
ieftin la resursele naturale în comparaţie cu activitatea umană. Făcând un pas mai adânc, putem
realiza că sistemele socio-economice sunt definite de valorile societăţii. Printre aceste valori,
dominantă este credinţa în bunăstarea materială şi în creşterea continuă a PIB din contul altor
valori cum ar fi un mediu sănătos, fericire sau securitate.
În lumina acestor relaţii complexe, CEEweb încearcă să susţină consolidarea dorinţei politice
de a reduce impactul consumului asupra patrimoniului natural al Pământului.

Remarcând importanţa îmbunătăţirii abordării strategice noi a CBD, CEEweb for Biodiversity
a organizat două întruniri pentru personale cointeresate din spaţiul paneuropean pe parcursul unui
an. Prima întrunire a fost organizată în septembrie 2009 în Liege, Belgia, iar al doilea eveniment a
fost organizat în Gabala, Azerbaijan. Principalul obiectiv al întrunirilor a fost schimbul de idei
referitor la formularea şi implementarea eficientă a politicilor din domeniul biodiversităţii şi
contribuţia acestora la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului.

Despre CEEweb for Biodiversity
CEEweb for Biodiversity este o organizaţie umbrelă de ONG-uri din Europa Centrală şi de Est.
Misiunea noastră este conservarea biodiversităţii prin promovarea dezvoltării durabile.
Convenţia privind Diversitatea Biologică
Deschisă pentru semnare la Summit-ul Pământului, de la Rio de Janeiro, în 1992, Convenţia
privind Diversitatea Biologică este un acord internaţional pentru conservarea şi utilizarea durabilă
a diversităţii biologice şi partajarea echitabilă a beneficiilor care decurg din utilizarea resurselor
genetice. Fiind semnată de 193 de ţări, CBD posedă practic o participarea aproape universală
printre ţările ce şi-au luat angajamentul de a proteja viaţa pe Pământ. CBD se adresează tuturor
ameninţărilor pentru biodiversitate şi serviciile ecosistemice, inclusiv pericolele din urma
schimbării climatice prin intermediul evaluărilor ştiinţifice, dezvoltarea instrumentelor,
stimulentelor şi proceselor, transferul tehnologiilor şi bunelor practice şi implicarea deplină şi
activă a persoanelor cointeresate relevante inclusiv a comunităţilor locale, tinerilor, ONG-urilor,
femeilor şi business-ului. Oficiile centrale ale Secretariatului Convenţiei sunt amplasate în
Montreal.
Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului
În Septembrie 2000, la un deceniu al principalelor conferinţe şi summit-uri ale Naţiunilor
Unite, liderii lumii s-au adunat la sediul Naţiunii Unite din New York pentru a adopta Declaraţia
Mileniului Naţiunilor Unite, în scopul stabilirii unui parteneriat global nou pentru a reduce sărăcia
severă şi elaborării unei serii de obiective stabilite în timp cu o dată limită – 2015 – care au devenit
cunoscute ca Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului. Până în 2015 toate statele membre ale
Naţiunilor Unite şi-au luat angajamentul de a realiza următoarele obiective:
1. Reducerea sărăciei severe
2. Accesul universal la ciclul primar de învăţământ
3. Promovarea egalităţii intre sexe şi afirmarea femeilor
4. Reducerea mortalităţii la copii
5. Îmbunătăţirea sănătăţii materne
6. Combaterea HIV/SIDA, malariei şi a altor boli
7. Asigurarea durabilităţii mediului
8. Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare
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