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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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Opracowano szybki test wykrywający
SARS-CoV-2
Na wynik czeka się tylko 20-30 minut.
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Pfizer rozpoczął badania nad szczepionką
chroniącą przed Omikronem
Informuje serwis informacyjny Axios.
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Skład mikrobiomu jelitowego może sprzyjać
„długiemu COVID-owi“
Jest coraz więcej dowodów wskazujących na mikrobiom jelitowy .

27-01-2022

Myszy zakażają się nowymi wariantami

wirusa SARS-CoV-2
Wcześniej nie zakażały się "oryginalną" wersją wirusa odkrytego w Wuhan.
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Ultradźwięki kontra alzheime
Informuje pismo „Translational Neurodegeneration“.
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Choroby współistniejące są wręcz
wskazaniem do szczepień przeciwko...
Powiedział PAP prof. Andrzej Horban, powołując się na badania.
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Osoba nieprzytomna, to też może być chory
na cukrzycę
Upewnijmy się i podajmy glukagon.
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Biologia molekularna wychodzi z
laboratorium
nowy pięcioletni program strategiczny Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej.
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