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Уряди країн, що підписали найбільшу Конвенцію щодо
збереження біорізноманітності, повинні сьогодні
прикласти всі зусилля, щоб зупинити втрати
біорізноманітності до 2020 р.
10-та зустріч сторін Конвенції щодо збереження біотичної
різноманітності (CBD COP10) відбудеться 18-29 жовтня 2010 р. у м.Нагоя,
Японія. Це буде одна з найважливіших зустрічей Конвенції. Завдання зі
збереження біорізноманітності до 2010 року досягнуті не були, потрібно
прийняти нову стратегічну структуру на період до 2020 року. CEEweb для
біорізноманітності зробила спеціальний внесок для приготування до CBD
COP10 і підготувала рекомендації щодо того, як повинна бути
сформульована політика щодо збереження біорізноманітності.
Враховуючи те, що кількість населення і рівень споживання зростає, зменшується
рівень біорізноманітності і здатність природи продовжувати постачати товари і послуги.
Однак, екосистемні послуги є життєво важливими для збереження добробуту людей; таким
чином, збереження біорізноманітності є вирішальним. Усвідомлюючи це, у квітні 2002,
країни-сторони Конвенції зобов’язалися до 2010 р. досягнути істотного зменшення
сучасного рівня втрат біорізноманітності на глобальному, регіональному і національному
рівнях як внесок для зменшення бідності і для допомоги всьому живому на Землі. Для
досягнення цих цілей ЮНЕП (UNEP, програма ООН для навколишнього середовища)
оголосила 2010 рік Міжнародним роком біорізноманітності, для підвищення
інформованості про втрати біорізноманітності та сприяння збереженню навколишнього
середовища. На жаль, ця мета до 2010 р. досягнута не була і біорізноманітність і надалі
зменшується. Тому, країни під час зустрічі в Нагоя повинні використати цей момент для
прийняття амбітного стратегічного підходу на прийдешнє десятиліття, який дійсно міг би
допомогти зупинити втрати біорізноманітності до 2020 р.
Потрібна зміна парадигми політики щодо збереження біорізноманітності
Невдача з реалізацією цілей біорізноманітності-2010 спричинена надмірним
зосередженням на вирішенні часткових завдань, що не вирішували проблеми охорони
навколишнього природного середовища, а розширювали їх у просторі і часі. Без уваги до
глибинних причин впливу на навколишнє середовище, що зумовлюють зокрема втрати
біорізноманітності, покращення ситуації не відбудеться. Доки триває надмірна
експлуатація природних ресурсів, збільшення споживання продукції, а також надмірне
забруднення, досягнення цілей збереження природи залишається нереальними. Тому,
необхідно визначитися зі зміною парадигми політики щодо збереження біорізноманітності
і взятися за вирішення глибинних причин.
Внесок CEEweb для зміни парадигми
CEEweb для біорізноманітності сформулювала чіткі рекомендації для досягнення
цілей охорони природи. Згідно з ними, стратегічний підхід Конвенції для збереження
біорізноманітності повинен бути чітко спрямований на фактори впливу на навколишнє
середовище, такі як незрівноваженість споживацьких і продукційних моделей. Ці моделі
визначені сучасною соціально-економічною системою, що дозволяє некомпенсовані втрати
природної спадщини. Тому, ці моделі дозволяють енергетично дорогі продукти і послуги,
завдяки дешевшому необмеженому доступу до природних ресурсів у порівнянні з
людською працею. Аналізуючи це питання глибше, ми можемо виявити, що соціальноекономічні системи визначають цінності суспільства. Серед таких цінностей домінуючою є

віра в матеріальні блага і неперервний ріст добробуту за рахунок інших цінностей, таких як
здорове навколишнє середовище, щастя чи безпека.
У світлі цих комплексних взаємозв’язків CEEweb прикладає зусилля для укріплення
політики щодо зменшення впливу споживання на природну спадщину Землі.
Відзначаючи важливість досягнення Конвенцією для збереження біорізноманітності
нового стратегічного підходу, CEEweb протягом року організувала дві загальноєвропейські
зустрічі для зацікавлених осіб. Перша зустріч відбулася в вересні 2009 р. у м.Льєж, Бельгія,
друга – в липні 2010 р. в м.Габала, Азербайджан. Головним завданням зустрічей було
поширення ідей про ефективне формулювання і впровадження політики щодо
біорізноманітності та їх внесення до Цілей розвитку тисячоліття (Millenium Development
Goals).
Про CEEweb для біорізноманітності
CEEweb для біорізноманітності є асоціацією громадських організацій в Центральній і
Східній Європі. Нашою місією є збереження біорізноманітності шляхом сприяння сталому
розвитку.
Конвенція зі збереження біотичного різноманіття
Відкрита для підписання на Світовому саміті в Ріо-де-Жанейро в 1992, Конвенція зі
збереження біотичного різноманіття є міжнародним договором для збереження та сталого
використання біорізноманітності та справедливого розподілу прибутку від використання
генетичних ресурсів. Конвенція для збереження біорізноманітності об’єднує 193 країниучасники для захисту життя на Землі. Конвенція прагне звернути увагу на всі загрози для
біорізноманітності та екосистемних послуг (включаючи загрози від змін клімату), шляхом
наукової оцінки, розвитку засобів, стимулів і процесів, поширення технологій і корисних
практик і повного й активного залучення відповідних зацікавлених осіб, включаючи
місцеві громади, молодь, громадські організації, жінок і бізнесові структури. Штабквартира Секретаріату Конвенції розташована в Монреалі.
Цілі розвитку тисячоліття
У вересні 2000 р., спираючись на десятки конференцій і зустрічей на вищому рівні,
світові лідери зустрілися в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку для прийняття Декларації
тисячоліття ООН, що об’єднує їхні нації до нового всесвітнього партнерства для зменшення
рівня бідності та встановлення серії завдань, з кінцевим терміном у 2015 р. – що стало
відомим як Цілі розвитку тисячоліття. До 2015 р. члени ООН обіцяють:
1. викорінення надзвичайної (крайньої) бідності та голоду;
2. забезпечення всезагальної початкової освіти;
3. підтримання гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок;
4. зменшення рівня дитячої смертності;
5. покращення охорони материнства;
6. боротьба з ВІЛ/СНІД, малярією та іншими хворобами;
7. забезпечення екологічної стабільності;
8. формування глобального партнерства з метою розвитку.
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