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Czy zmiany klimatu mogą naruszać prawa
człowieka?
Raport przygotował Oxfam International - międzynarodowa organizacja humanitarna, zajmująca się
walką z głodem na świecie i pomocą dla krajów rozwijających się. Został on wydany po polsku 18 dni
przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego w Poznaniu.

- Brak działań powstrzymujących zamiany klimatu jest naruszeniem fundamentalnych praw ludzi,
przede wszystkim w krajach rozwijających się. Przestrzeganie praw człowieka musi lec u podstaw
poznańskich negocjacji - powiedział na konferencji prasowej doradca Oxfram ds. polityki
klimatycznej Jan Kowalzig.
Jak podkreśliła Ola Antonowicz z polskiej Zielonej Sieci, zmiany klimatyczne mogą już w 2020 roku
spowodować, że dodatkowe 50 mln ludzi w Afryce stanie w obliczu groźby głodu. - W wielu
afrykańskich krajach uprawa ziemi jest jedynym źródłem utrzymania. Tymczasem zmiany
klimatyczne mają ogromny wpływ na rolnictwo, bo oddziałują na zasoby wody na świecie,
podnoszenie się poziomu mórz i oceanów. Sprawiają, że katastrofy, takie jak powodzie, susze czy
wichury, stają się coraz trudniejsze do przewidzenia - mówiła.
Izabela Wilczyńska z Polskiej Akcji Humanitarnej zwróciła uwagę, że w debacie na temat polityki
klimatycznej dominuje perspektywa ekonomiczna. - Czy można jednak porównywać koszty finansowe
związane z redukcją emisji dwutlenku węgla z życiem ludzi, na których zmiany klimatyczne mają
katastrofalny wpływ? - pytała. Przypomniała, że konsekwencje zmian klimatycznych - ubogie plony,
deficyt wody, problemy zdrowotne - naruszają prawa zagwarantowane każdemu człowiekowi
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Antonowicz przypomniała, że w 1992 roku bogate kraje zobowiązały się do przywrócenia do roku
2012 swoich rocznych emisji dwutlenku węgla do poziomu z roku 1990. Jednak do 2005 r. łączna
emisja, zamiast spaść, wzrosła o 10 procent.
Zdaniem Kowalziga szczyt w Poznaniu powinien przynieść widoczny postęp w międzynarodowych
negocjacjach w tej kwestii. - Musi dojść do porozumienia, które zapewni, że wzrost temperatury na
świecie pozostanie na poziomie znacznie poniżej 2 stopni. Kraje rozwinięte, w tym Polska, muszą nie
tylko zredukować emisję, ale także wesprzeć finansowo adaptację najbiedniejszych społeczeństw do
nowych warunków. Nie w ramach pomocy, ale rekompensaty za wyrządzone szkody - podkreślił.
Zaznaczył, że bogate państwa, które emitują najwięcej dwutlenku węgla, powinny wziąć
odpowiedzialność za konsekwencje swych emisji. Według Oxfam, choć karanie nie jest najlepszym
rozwiązaniem problemu, jeśli nie dojdzie do porozumienia gwarantującego redukcję emisji i pomoc
dla poszkodowanych, kraje rozwinięte mogą być nawet pociągnięte do odpowiedzialności przed
sądami.
XIV Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu
(UNFCCC) odbędzie się w Poznaniu w dniach 1-12 grudnia 2008 roku.
PAP/Onet.pl
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Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.
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Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.
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