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Az ENSZ 64. közgyûlését megelõzõ na-
pon, Barack Obama, az Egyesült Álla-
mok elnöke beszédet mondott a világ
vezetõi elõtt a New York-i klímaválto-
zásról rendezett ENSZ-csúcstalálkozón.
Most is azon dolgoznak a világ nemze-
tei, hogy kidolgozzák egy új, nemzet-
közi megállapodás kereteit a klímavál-
tozás megállítására. A klímaváltozás
napjaink egyik legnagyobb kihívása.
Hatása már nyilvánvaló, következmé-
nyei súlyosak. A sarkvidéki jégtömbök
olvadása a vártnál is gyorsabban megy
végbe. A grönlandi jégtakaró összehú-
zódik. A tengerek vízszintje várhatóan
magasabbra emelkedik, mint azt jósol-
ták. A vízkészleteket pedig egyre na-
gyobb mértékben veszélyeztetik mind
az olvadó gleccserek, mind az olyan
szélsõséges idõjárási jelenségek, mint a
szárazságok és árvizek. Ezek a változá-
sok nemcsak a környezetet, hanem a
biztonságot és a stabilitást is veszélyez-
tetik. A tudomány üzenete egyértelmû
és nyers: minden országnak együtt kell
dolgoznia a klímaváltozás megállítása
érdekében, és a cselekvés nem halogat-
ható tovább!

Obama elnök felismerte, hogy az
Egyesült Államoknak vezetõ szerepet
kell vállalnia a klímaváltozás elleni küz-
delemben. Amerikának mint a világ ed-
digi legnagyobb üvegházhatású gázki-
bocsátójának a felelõssége tagadhatat-
lan. Tisztában vagyunk vele, hogy anél-
kül, hogy csökkentenénk a kibocsátás
mértékét Amerikában, nem lehetséges
megfordítani a klímaváltozást. Éppen
ezért az Egyesült Államok a változások
élére áll, és felépít egy XXI. századi,
tiszta energiára épülõ gazdaságot. A klí-
maváltozás tekintetében Obama elnök
új irányba indítja el Amerikát. Az elnök
felkérte az Egyesült Államok kong-
resszusát, hogy dolgozzon ki egy átfo-
gó, a tiszta energiák felhasználására vo-
natkozó szabályozást annak érdeké-
ben, hogy a 2005-ös szinthez képest
2020-ra 14 százalékkal csökkenjen az
üvegházhatású gázok kibocsátása,
2050-re pedig 83 százalékkal. A tör-
vénytervezetet már elfogadta a képvise-
lõház, és most fogja tárgyalni a kon-
gresszus. Az elnök gazdaságélénkítõ
csomagja több mint 800 milliárd dollárt
irányoz elõ tiszta energiákra. Ezenkívül
a közelmúltban a gépkocsikra beveze-
tett új amerikai szabványok is elõmoz-
dítják majd a benzintakarékosságot és
csökkentik a kibocsátást.

Környezetvédelmi szempontból az
EU és az Egyesült Államok klímacso-
magjai hasonlók, és a tudományosan
megalapozott kibocsátáscsökkentést
irányozzák elõ. Ahelyett, hogy az EU és
az Egyesült Államok klímapolitikája
közötti elhanyagolható különbségekrõl
vitáznánk, sokkal fontosabb, hogy
együtt dolgozzunk a gazdaságilag egy-
re jelentõsebbé váló országok ellenõri-
zetlen kibocsátásnövekedésének meg-
elõzésén.

Ha azt akarjuk, hogy bolygónk biz-
tonságos és élhetõ maradjon, minden
kibocsátó országnak össze kell fognia
és határozottan kell cselekednie. Nincs
más módja a klímaváltozás megállítá-
sának – a Nemzetközi Energiahivatal
becslése szerint a jövõben az üvegház-
hatású gázok kibocsátásának 97 száza-
léka a fejlõdõ világban keletkezik
majd!

Az Egyesült Államok globális straté-
giát követ a klímaváltozás elleni küz-
delmében, az ENSZ klímaváltozásról
szóló keretegyezményének (UNFCCC)
tárgyalási folyamatában, a Legnagyobb
Gazdaságok Energia- és Klímafórumán
és a kétoldalú kapcsolatokban egy-
aránt.

Ahhoz, hogy erõteljes nemzetközi
megállapodások szülessenek, és a klí-
maváltozásra végre hatékony válaszo-
kat tudjunk adni, minden országnak
õszintén el kell magát köteleznie. A fej-
lett országoknak pedig lényegesen kell
csökkenteniük abszolút értelemben
vett kibocsátásukat 2020-ra egy 2005-
ös, illetve 1990-es alapértékhez viszo-
nyítva. A legnagyobb fejlõdõ országok-
nak pedig arra kell törekedniük, hogy
relatív kibocsátásuk csökkenjen 2020-

ra, az úgynevezett szokásos üzletme-
nethez viszonyítva. A többi fejlõdõ or-
szágnak arra kellene törekednie, hogy
alacsony szén-dioxid-kibocsátásra épü-
lõ növekedési terveket dolgozzanak ki,
természetesen a megfelelõ pénzügyi és
technológiai segítséggel, ha szükséges,
hogy növekedésük hosszú távon is
fenntartható legyen. Fontos tehát, hogy
az új megegyezés ne akarja arra kény-
szeríteni a fejlõdõ országokat, hogy el-
fojtsák növekedési és fejlõdési poten-
ciáljukat.

A klímaváltozásról szóló új megálla-
podásnak tehát végsõ soron nem pusz-
tán a szén-dioxid-kibocsátás korlátozá-
sáról kell szólnia, hanem arról, hogyan
léphet a világ a fenntartható fejlõdés út-
jára. Csak a tiszta energiák preferálásán
át vezet út a fenntartható fejlõdés irá-
nyába. Azért, hogy könnyebb legyen
elindulni ezen az úton, a legfejlettebb
országoknak meg kell osztaniuk a töb-
biekkel a rendelkezésükre álló legmo-
dernebb technológiákat. Ha mindany-
nyian együtt dolgozunk, sikerülhet lét-
rehoznunk egy tiszta energiára épülõ
globális gazdaságot, nagyszerû lehetõ-
ségeket teremtve, amelyek befektetése-
ket ösztönöznek és gazdasági fejlõdést
generálnak, új munkahelyeket hoznak
létre szerte a világon.

Az Egyesült Államok álláspontja
egyértelmû egy erõteljes nemzetközi
megegyezés mellett, és biztos vagyok
benne, hogy ha a többi ország is ezt
akarja, együtt választ tudunk adni a klí-
maváltozás kihívására.

Jeffrey D. Levine
A szerzõ a budapesti amerikai nagy-

követség ideiglenes ügyvivõje
(a Magyar Nemzet nyomán)

Az USA elnökének üzenete

SAO PAULO – A brazil szupermodell,
Gisele Bundchen, aki a környezettuda-
tosságért új ENSZ-szószóló lett - állító-
lag azt akarja a saját elnökétõl, hogy
tegyen többet az Amazonas-vidék erdõ-
irtásának megállításáért.

Bundchen azt mondta a New York-i
riportereknek, hogy Luiz Inacio Lula
da Silva brazíliai elnöknek jobb törvé-
nyeket kellene javasolnia, hogy meg-
álljon a világ legnagyobb esõerdejének
az irtása.

Nyilatkozatát hétfõn megjelentették

a legjelentõsebb brazil újságokban, és a
címlapon hozták, hogy õ az új jószolgá-
lati nagykövete az ENSz Környezetvé-
delmi Programjának.

Silva azzal reagált hétfõn, hogy az új
javaslata: korlátozzák a cukornádterme-
lést az Amazonas vidékén és a más öko-
lógiailag érzékeny területeken. Ez a ja-
vaslat az Amazonas megóvása iránti el-
kötelezettségének a bizonyítéka. Ezt a
tervezet az elmúlt héten hozták nyilvá-
nosságra.

(AP/forestrynews.com)

Az amazonasi erdõirtásról 




