Vida Gábor

A globális biodiverzitás védelem kérdései

UN SDG 2015
Transforming our world: the 2030 Agenda
for Sustainable Development
Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems,
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land
degradation and halt biodiversity loss

Védd, javítsd és igyekezz fenntarthatóan használni a
terresztris ökológiai rendszereket, kezeld fenntarthatóan az
erdőket, küzdjed le a sivatagosodást, állítsd meg és fordítsd
vissza a föld leromlását és állítsd meg a biodiverzitás-vesztést

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage
forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater
ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line with obligations
under international agreements
15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt
deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally
15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by
desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world
15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order to
enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development
15.5 Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, halt the loss of
biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened species
15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources and
promote appropriate access to such resources, as internationally agreed
15.7 Take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora and fauna and address
both demand and supply of illegal wildlife products
15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the impact of invasive
alien species on land and water ecosystems and control or eradicate the priority species
15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning, development
processes, poverty reduction strategies and accounts
15.a Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and sustainably use
biodiversity and ecosystems
15.b Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance sustainable forest management
and provide adequate incentives to developing countries to advance such management, including for
conservation and reforestation
15.c Enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of protected species, including by
increasing the capacity of local communities to pursue sustainable livelihood opportunities
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Sustainable Development Goals
szegénység

l1

End poverty in all its forms everywhere

l2

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

l3

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages egészség

l4

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all iskolázás

l5

Achieve gender equality and empower all women and girls nemek egyenlősége

l6

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all víz, higiénia

l7

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all energia

l8

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work
for all gazdesági növekedés

l9

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation ipar

l 10

Reduce inequality within and among countries egyenlőség

l 11

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable lakóhely

l 12

Ensure sustainable consumption and production patterns fenntartható termelés, fogyasztás

l 13

Take urgent action to combat climate change and its impacts* klímavédelem

l 14

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development tengerek

l 15

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat
desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss terresztris élővilág

l 16

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build
effective, accountable and inclusive institutions at all levels társadalom

l 17

Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development ff.

éhezés

Incrementum ad Absurdum:

Global Growth, Inequality and
Poverty Eradication in a Carbon Constrained World
David Woodward
World Economic Review 4. 43-62 (2015)
United Nations Conference on Trade and Development

1,25 dollár/nap
5 dollár/nap

100 év (globális átlag 100 ezer/nap)
200 év (globális átlag 1 millió/nap)

http://wer.worldeconomicsassociation.org/files/WEA-WER-4-Woodward.pdf

Biodiverzitás vesztés mint „wicked” probléma
(Nem tudjuk mit is kellene tenni, önmagában kezelhetetlen)

Martin Sharman Head of Biodiversity Sector, Unit DI-4 Natural Resources Management and
Services Directorate General for ResearchEuropean Commission

Az embernek rövid távon anyagilag hasznos a biodiverzitás csökkentése!

Gazdasági növekedés = biodiverzitás csökkentés!
Gazdaság növekedéskényszere: kamatozó pénz,
profit éhség, sosem elég, eltorzított értékrend!
Pótcselekvés: Monitorozgatás, workshopok, konferenciák, projectek (lekötnek,
megnyugtatnak, tettünk valamit). Biodiverzitás éve: akciók kipipálva. Eközben…

sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests

Raw scribbles of access roads and terraced fields
erase the lush diversity of Sarawak’s rolling
lowlands in favor of a single tree: the oil palm.
The profitability of palm oil has sent the crop
sprawling across some 8 million acres of Borneo.
(Mattias Klum)

Borneo: 8 millió hold (>32
milliárd négyzetméter)
területen „védik ill.
fenntarthatóan
hasznosítják” egyetlen
fafajjal (olajpálma) a
biodiverzitást. (M.Klum)

A tar sands mine facility near Fort McMurray, in Alberta.
http://www.theguardian.com/environment/2015/feb/18/canadian-mounties-target-anti-oil-activists-in-secret-memo

A bajok egy másfajta közelítésben:

Laudato si’ - áldott légy
Ami közös otthonukkal történik klíma, víz, biodiverzitás,
emberi életminőség, egyenlőtlenség, tehetetlenség…

Mi van az evangéliumban?
A környezeti válság emberi gyökerei
Átfogó ökológia környezet, gazdaság, társadalom
Párbeszédek szükségessége helyi, nemzeti, globális civil,
döntéshozó, politiku, gazdaság, tudomány, vallások

Ökológiai nevelés és lelkiség életstílus, környezettudatosság,
ökológiai megtérés

Öröm, béke, szeretet, hit

Mit kell megváltoztatni?
UN SDG

LAUDATO SI’

A körülöttünk levő
világot

Magunkat!

Transforming our world: the 2030 Agenda for
Sustainable Development

Milyen világot szeretnénk?

BAU

Hogyan tudnánk harmóniában élni
embertársainkkal, a
természettel és Istennel?

Ökológiai megtérés

Meszlényi Attila: Aranyhal

Volt egyszer egy szegény ember. Rozzant viskóban lakott a hegyek alján, kis
földecskéjét művelte, s olykor halakat fogott a közeli patakban, így etette családját. Nehezen éltek, gyakran
éheztek.
Egy napon egy aranyhal került az ember hálójába. Mikor ki akarta venni, az így szólt hozzá:
– Ne egyél meg, szegény ember. Én ennek a vidéknek a királya vagyok, s teljesítem, bármit kérsz tőlem.
Hitte is az ember, nem is, de végül azt gondolta: soványka ez az aranyhal, nem veszítek sokat, ha
elengedem. És ha mégis igazat mond, jól járok vele: megkapom tőle mindazt a szépet és jót, amit csak el
tudok képzelni. Visszadobta a halat a vízbe. Az pedig így szólt:
– Köszönöm, hogy megkíméltél. Amit kérsz tőlem, megadom neked. Mit kívánsz hát?
Az ember elgondolkodott.
– A viskónk kicsi, sötét, és télen hideg, fázunk benne. Jó lenne nagy, világos és meleg házban lakni.
Nagyon nehéz a munka, megfájdul tőle a hátam, a lábam, mégis kevés az ennivalónk. Jó lenne, ha többet
teremne a föld, jó lenne, ha magától járó ekém lenne és más szerszámaim, és nekem csak irányítanom
kellene őket.
Sosem jártam még a hegy túloldalán, nagyon lassú és fáradságos az utazás. Jó lenne megismerni távoli
tájakat, de anélkül, hogy hónapokra vagy évekre el kéne hagynom a családom. Jó lenne olyan jármű, ami
sebesebben jár, mint a szél, és ha kedvem támad, elutazhatok vele messzire, mégis hamar hazaérek.
Kevés a szomszédunk, azok is messze laknak. Jó lenne, ha sok-sok ember élne itt, ha pezsgő, vidám élet
zajlana körülöttünk. S hogy a többiek is jól érezzék magukat, szeressék egymást és ne irigykedjenek, adj
meg nekik is minden jót, amit magamnak kértem.
– Menj haza, feküdj le aludni – felelte az aranyhal. – Mire felébredsz, meglesz minden.

Hazament a szegény ember, lefeküdt aludni. Másnap, mikor fölébredt, szeme-szája elkerekedett a
csodálkozástól és rémülettől. Futott vissza a patakhoz, de csak egy bűzlő csatornát talált a helyén, szeméttel
tele, olajos víz csordogált az alján. Szólította az aranyhalat, s az nagy sokára meg is jelent, átvergődve a
szeméten.
– Hová lettek az erdők? – kérdezte az ember.
– Ki kellett vágni őket a sok-sok ember kényelmes bútoraihoz, papírnak az olvasnivalójához, gerendának a
házakhoz, és tűzifának a fűtéshez, hogy ne fázzatok télen. Kellett a hely, hogy legyen hol laknia
mindnyájatoknak, és legyen hol megtermelni a sok-sok ember élelmét.
– Hová lettek a hegyeim?
– Le kellett bontani őket, hogy legyen elég kő, mész és agyag, felépíteni a sok-sok ember házát és gyárait.
Kellett a hegyekben lévő érc a maguktól dolgozó gépek elkészítéséhez.
– Hová lettek a madarak, és hová lett a többi állat?
– Ki kellett irtani őket, hogy ne tegyenek kárt a bő termésben, akik pedig megmaradtak, elköltöztek, mert
nincs már hol lakniuk, nincs mit enniük.
– Hová lett a tiszta levegő?
– Bele kellett engedni a sok-sok ember magától futó és repülő járműveinek a füstjét, meg a nagy kályhákét,
amelyek a meleget és a maguktól dolgozó gépek erejét adják, és a gyárakét, ahol mindez a sok jó készül.
– Hová lett a tiszta víz?
– Bele kellett engedni a sok-sok ember házából kifolyó szennyvizet, az eső belemosta a sok-sok háziállat
trágyáját meg a földet bővebb termésre kényszerítő csodaszert, az emberek is beledobálják mindazt, amivel
már nem tudnak mit kezdeni, és nincs hová tenniük.
– Nem lehetett volna legalább a szennyet és szemetet máshová tenni?
– Nem. Nincs más hely a földön, vízen és levegőn kívül, a szemét csak ezekbe kerülhet.
Elbúsult az ember, lehajtotta a fejét és gondolkodott. Végül ezt kérdezte:
– Megtennéd, hogy minden ugyanúgy legyen újra, mint régen volt?
– Látod, hogy alig élek már – felelte az aranyhal –, megfulladok a mérgezett vízben. Nincs erőm több
kívánságodat teljesíteni.
Azzal alábukott, és eltűnt a szeme elől.

