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Gyors, hatékony lépésekre, valamint 
szolidaritásra és együttműködésre van 
szükség a klímaváltozás kezeléséhez 
Novemberben tartották az ENSZ éghajlatváltozási konferenciáját (COP27)
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Az ENSZ 2022. évi éghajlatváltozási konferenciáját (COP27) 2022. 
november 6. és november 18. között rendezték meg az egyiptomi 
Sarm-es-Sejkben. Az éghajlatvédelmi intézkedések végrehajtásáról 
szóló csúcstalálkozón november 7-én és 8-án 112 világvezető gyűlt 
össze annak érdekében, hogy megvitassák, hogyan lehet a további-
akban megvalósítani a globális klímaprogramot és végrehajtani az 
éghajlatváltozási kötelezettségvállalásokat. Az összegyűlt állam- 
és kormányfők elismerték az éghajlatváltozással kapcsolatos vész-
helyzet súlyosságát, amellyel az egész világnak szembe kell néznie. 
Hangsúlyozták, hogy a világ példátlanul szélsőséges időjárási ese-
ményeknek volt tanúja, amelyek drámai hatással voltak a legsérülé-
kenyebb közösségek életére és megélhetésére. 

A vezetők elismerték, hogy a kötelezett-
ségek felvállalása után itt az ideje a gyors, 
erőteljes és hatékony végrehajtás irányába 
való elmozdulásnak. 

A COP27 elnöksége hat témában rende-
zett kerekasztal-beszélgetéseket:
 ∫ Igazságos átmenet 
 ∫ Innovatív pénzügyek 
 ∫ A jövő energiájába, a zöld hidrogénbe 

való befektetés 
 ∫ Élelmiszerbiztonság
 ∫ Vízbiztonság
 ∫ Klímaváltozás és a sérülékeny közös-

ségek fenntarthatósága 

Egyetértés született arról, hogy olyan 
globális pénzügyi struktúrát kell kiala-
kítani, amely a társadalmi és gazda-
sági stabilitást fenyegető legnagyobb 
veszélyként az éghajlatváltozást ismeri 
el. 
Fontos politikai kötelezettségvállalást 
tett az újonnan megválasztott brazil 
elnök, miszerint a brazil kormány véget 
fog vetni az illegális erdőirtásnak és 
országát az éghajlatváltozás elleni küz-
delem élvonalába emeli.

Az Európai Unió (EU) is kész fokozni a 
károsanyag-kibocsátás csökkentésére 
vonatkozó célkitűzéseit – mondta Frans 
Timmermans, az Európai Bizottság alel-
nöke. 

António Guterres ENSZ-főtitkár beszé-
dében a szolidaritásra és a fejlett és fej-
lődő országok közti együttműködésre 
szólított fel. 

„A fejlett országoknak 
nem 2050-re, hanem 

2030-ra kell megcélozniuk 
a nettó zéró kibocsá-

tási státusz elérését.” − 
mondta Bhupender Yadav 
indiai környezetvédelmi 

miniszter, hozzátéve, 
hogy „A klímavédelmi 
intézkedések megvaló-
sításának lehetőségei 
országonként nagyon 

eltérőek.”

Az éghajlatváltozási konferencia hírei 
kö zött az alábbi oldalon lehet böngészni: 
https://unclimatesummit.org/

A konferencia értékelése nagyon vegyes. 
A sok vitával létrehozott veszteség- és 
káralapot, amely elsősorban az Egyesült 
Államokból és az Európai Unióból szár-
mazó forrásokat irányítana a szegényebb 
országokba, sokan csak jelképes gesz-
tusnak tartják. A ClimeNews portál érté-
kelője szerint csak a katasztrófák utáni 
újjáépítésre korlátozódik, és gondosan úgy 
alakították ki, hogy ne legyenek hibáztat-
hatók azok a nemzetek, amelyek a legtöbb 
üvegházhatású gázt bocsátják ki.

A találkozó eredménytelenségét azok is 
nehezményezték, akik a korábbi csúcsta-
lálkozókat eredményesnek tartották, így 
pl. Laurence Tubiana, aki a párizsi egyez-
mény megszövegezésének úttörője volt, 
csalódottságát fejezte ki, mivel a fosszilis 
lobbi jelenléte mindenütt érezhető volt.

Érdemes hozzátenni, hogy majdnem ki-
hagy ták az 1.5 °C-os határra való utalást is 
a végső szövegből.
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