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PROVOCAREA
RELAŢIA DINTRE OAMENI ȘI PLANETA NOASTRĂ ESTE ÎN MOD
PERICULOS DEZECHILIBRATĂ. VEDEM DIN CE IN CE MAI MULTE
DOVEZI CARE SUSŢIN ACEST LUCRU, ÎN FIECARE ZI DIN VIAŢA
NOASTRĂ, DE LA FENOMENE METEO EXTREME, INCENDII
FORESTIERE ȘI INUNDAŢII, LA URAGANE ȘI TORNADE. ÎNSĂ,
O MARE PARTE DIN IMPACT ESTE MAI SUBTILĂ, DAR NU MAI
PUŢIN PERICULOASĂ. UN MILION DE SPECII SUNT AMENINŢATE
CU DISPARIŢIA, IAR FAUNA ȘI FLORA AU SUFERIT UN DECLIN
ȘOCANT DE 60 % ÎN DOAR 40 DE ANI.
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*Titlu original:
A New Deal For Nature And People
(Un Nou pact Pentru Natură și Oameni)

ÎN 2020, AVEM O ȘANSĂ DE NERATAT DE A SETA O NOUĂ
TRAIECTORIE: LIDERII MONDIALI ȘI CETĂŢENII POT SĂ
PRODUCĂ SCHIMBAREA NECESARĂ PENTRU A PROTEJA
VIITORUL OAMENILOR ȘI AL ÎNTREGII VIEŢI DE PE PĂMÂNT,
PRINTR-UN LEGĂMÂNT PENTRU PĂMÂNT.

© Emmanuel Rondeau/WWF France

OPORTUNITATEA
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DE CE AVEM NEVOIE
DE UN NOU PACT
ÎN CONTEXTUL UNEI CRIZE FĂRĂ PRECEDENT PRIVIND PIERDEREA NATURII, AVEM
RESPONSABILITATEA MORALĂ DE A CONSERVA DIVERSITATEA VIEŢII PE PĂMÂNT.

D

ar, conservarea naturii nu este
numai o problemă de moralitate
– este extrem de importantă
pentru dezvoltarea umanității.
De la aerul pe care îl respirăm, la apa
pe care o bem și alimentele pe care le
mâncăm, natura ne oferă elementele
esențiale pe care ne bazăm cu toții
pentru supraviețuire și bunăstare,
inclusiv beneficii cruciale emoționale,
de sănătate, economice, culturale și
spirituale.
Am pierdut deja aproape jumătate
din păduri și recifele de corali,
precum și 80 % din zonele umede și
am construit baraje pe două treimi
dintre cele mai lungi fluvii ale lumii.
Impactul este resimțit deja, în special
de către populațiile indigene și
comunitățile cele mai sărace și cele
mai vulnerabile ale lumii. Și, dacă
nu luăm măsuri mai ample pentru
a proteja și a reface natura, cu toții
ne vom confrunta cu un declin al
serviciilor vitale pe care aceasta ni le
oferă zilnic, gratuit.
Avertizările care au venit una
după alta într-o serie de rapoarte
științifice interguvernamentale
(Grupul interguvernamental privind
schimbările climatice, IPCC,
Platforma interguvernamentală
științifico-politică privind
biodiversitatea și serviciile
ecosistemice, IPBES, și altele)
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au indicat o criză ce are la bază
deteriorarea în continuă accelerare
a naturii. Datele științifice nu au
fost niciodată mai clare cu privire la
impactul activităților umane asupra
naturii și la consecințele cu care ne
vom confrunta.
Această deteriorare alarmantă a
naturii și schimbările climatice sunt
cele două fețe ale provocării și crizei
ecologice de astăzi – și trebuie să
fie gestionate împreună. Cu toate
acestea, deși criza climatică a dus la o
acțiune globală concertată, răspunsul
mondial la deteriorarea naturii a
rămas mult în urmă.

OBIECTIVELE DE
DEZVOLTARE
DURABILĂ
ECONOMIE
ORAȘE ȘI
COMUNITĂŢI
DURABILE

PACE, JUSTIŢIE
ŞI INSTITUŢII
EFICIENTE

VIAŢA
TERESTRĂ

SOCIETATE

ENERGIE CURATĂ ŞI
LA PREŢURI ACCESIBILE

BIOSFERĂ
VIAŢA
ACVATICĂ

FOAMETE
„ZERO”

SĂNĂTATE ŞI
BUNĂSTARE

APĂ CURATĂ
ȘI SANITAŢIE

ACŢIUNE
CLIMATICĂ

DETERIORAREA NATURII: UN RISC
PENTRU SOCIETATE ȘI ECONOMIE
Forumul Economic Mondial estimează că
jumătate dintre riscurile globale cele mai
probabile și cu cel mai mare impact sunt
legate de deteriorarea naturii și schimbările
climatice – variind de la colapsul ecosistemului, la încălzirea climatică, fenomenele meteorologice extreme și catastrofele
ecologice provocate de om. Și, pentru prima
dată, declinul biodiversității se situează, de
asemenea, printre primele 10 riscuri.
Dacă este gestionată bine și durabil, natura
reprezintă cheia prosperității noastre. În
fiecare an, servicii ecosistemice în valoare de
aproximativ 125 de trilioane $ sunt furnizate
economiei mondiale prin apa potabilă, apa
pentru procesele industriale, prin alimente,
aer curat, absorbția căldurii, solul fertil și
pădurile și oceanele care absorb dioxidul de
carbon. Gestionarea schimbărilor climatice
și a declinului naturii reprezintă astfel o
urgență socială, dar și economică.
Trebuie să demonstrăm acum că avem voința
necesară pentru a transforma în realitate
schimbarea de care avem nevoie. Transformarea sistemelor mondiale economice și
financiare este esențială pentru a inversa
procesul de deteriorare a naturii și a îndeplini Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
ale ONU. Este o provocare imensă – dar,
împreună, putem să facem acest lucru. Soluții
există. Eforturile concertate din întreaga
lume de a lua măsuri vor duce la un aer mai
curat, apă potabilă, mai multă energie și mai
multe oportunități economice.

2020: O OPORTUNITATE
ISTORICĂ
În 2020, liderii globali au o oportunitate
istorică de deschide calea pentru dezvoltare
durabilă și echitabilă pentru societate –
profitând de contextul global pe care îl oferă
agenda Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă
pentru 2030 ale ONU. În acest an, vor fi negociate un acord și obiectivele legate de noul
cadru global în materie de biodiversitate, contribuțiile țărilor la Acordul de la Paris privind
schimbările climatice, un nou tratat pentru
oceane și reînnoirea angajamentelor față de
mediu în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă.
Trebuie să acționăm urgent pentru a crea o
mișcare dinamică de susținere a naturii și a
acționa printr-un Legământ pentru Pământ,
la fel de complet, ambițios și bazat pe date
științifice ca Acordul Global privind Clima
semnat la Paris în 2015.
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OPRIREA ȘI INVERSAREA DECLINULUI BIODIVERSITĂŢII PENTRU A PROT
ÎN BENEFICIUL OAMENILOR ȘI AL PLANETEI, ÎN SPRIJINUL OBIECTIVELOR

PROBLEMELE
DISTRUGEREA MASIVĂ
A HABITATELOR NATURALE

PIERDEREA ÎN MASĂ
A SPECIILOR ȘI A
DIVERSITĂŢII VIEŢII

SISTEME DE PRODUCŢIE
NEDURABILE.
CONSUM NESUSTENABIL
AL RESURSELOR NATURALE

ŢINTELE

„ZERO-ZERO-JUMĂTATE”

ZERO
PIERDERE A
HABITATELOR
NATURALE
ZERO
EXTINCŢII
CAUZATE
DE OM
ÎNJUMĂTĂŢIREA
AMPRENTEI
ECOLOGICE A
PRODUCŢIEI ȘI
A CONSUMULUI

TEJA ȘI REFACE NATURA PÂNĂ ÎN 2030,
R DE DEZVOLTARE DURABILĂ.

SOLUŢIILE
•PROTEJARE 30%
•GESTIONAREA DURABILĂ
A CEL PUŢIN 20%
•RECUNOAȘTEREA DREPTURILOR
LEGATE DE PĂMÂNTURILE
POPULAŢIILOR INDIGENE
•OPRIREA EXPLOATĂRII
ȘI COMERCIALIZĂRII
NESUSTENABILE A FLOREI
ȘI FAUNEI SĂLBATICE
•SUSŢINEREA POPULAŢIILOR
VIABILE
· TRANZIŢIA LA PRACTICI
SUSTENABILE:
INFRASTRUCTURĂ,
AGRICULTURĂ, PESCUIT,
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

BENEFICIILE

APĂ PENTRU
9 MILIARDE

HRANĂ PENTRU
9 MILIARDE

DIVERSITATEA
VIEŢII

CLIMĂ
STABILĂ

BUNA CALITATE
A VIEŢII
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HRANĂ PENTRU NOUĂ MILIARDE
Un Legământ pentru Pământ
va ajuta la gestionarea celui mai
important factor determinant al
degradării mediului: producția
globală de alimente, atât pe uscat,
cât și în apă. O trecere la agricultura
și producția marină sustenabile, cu
accent pe alimentația sănătoasă, ne
va permite să hrănim o populație
globală în creștere, fără a distruge și
mai multe păduri și alte ecosisteme.

Main © Morgan Heim/Day’s Edge Productions/WWF-US
Sus © Cultura Creative (RF)/Banca de fotografii Alamy
Dreapta © Thomas Cristofoletti/WWF-US

BENEFICIILE UNUI NOU
BUNA CALITATE A VIEŢII
Fiecare dintre noi se bazează pe
o lume naturală prosperă pentru
sănătatea și bunăstarea noastră,
precum și pentru dezvoltarea
economică. Lunga listă a beneficiilor
majore include apa și aerul
curate, materiile prime și tratarea
deșeurilor, resursele de plante
medicinale și recreerea. Prin
menținerea și refacerea naturii,
nu numai că ne asigurăm calitatea
continuă a vieții noastre, dar avem
grijă și de cea a copiilor noștri.
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APĂ POTABILĂ PENTRU TOŢI

CRIZA GLOBALĂ ACTUALĂ A APEI POATE SĂ FIE SOLUŢIONATĂ.
ÎNGRIJIND MAI BINE HABITATELE DE APĂ DULCE – DE LA REFACEREA ZONELOR UMEDE, LA PLANTAREA
ARBORILOR ÎN ZONELE UNDE ESTE CAPTATĂ APA ȘI RECONECTAREA RÂURILOR CU ZONELE LOR
INUNDABILE – VOM REDUCE RISCURILE DE INUNDAŢII ȘI LIPSA APEI ȘI VOM ÎMBUNĂTĂŢI SĂNĂTATEA
OAMENILOR. ACESTE MĂSURI VOR FI BENEFICE ȘI PENTRU DIVERSITATEA FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE
A PLANETEI NOASTRE.

CLIMĂ STABILĂ
Natura absoarbe emisiile de dioxid
de carbon produse de om, captând
60% din emisii pe an. Soluțiile bazate
pe natură, care cresc cantitatea de
CO2 ce poate fi stocată de păduri,
pajiști și terenuri agricole, pot să
asigure îndeplinirea unei treimi din
angajamentele globale luate privind
clima. Natura joacă, de asemenea, un
rol esențial în adaptarea și reziliența
la schimbările climatice – adaptarea
bazată pe ecosistem se folosește de
biodiversitate și serviciile ecosistemice
pentru a reduce vulnerabilitatea.

PACT

NATURA REPREZINTĂ SALVAREA PENTRU CELE 7,6 MILIARDE DE OAMENI CARE LOCUIESC PE PLANETA
PĂMÂNT, FURNIZÂND ALIMENTELE PE CARE LE MÂNCĂM, APA PE CARE O BEM ȘI AERUL PE CARE ÎL
RESPIRĂM. NATURA STĂ LA BAZA BUNĂSTĂRII NOASTRE, A SOCIETĂŢILOR ȘI ECONOMIILOR NOASTRE
ȘI ESTE ESENŢIALĂ PENTRU ATINGEREA MAJORITĂŢII OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ.

RESPONSABILIZAREA OAMENILOR
Milioane de populații indigene și
comunități locale au o identitate
culturală legată strâns de natură.
Custozii acestor comunități trebuie
sprijiniți să ajute populațiile indigene
– asigurându-le drepturile și sistemele
de guvernanță privind terenurile, apele
și teritoriile ancestrale. Astfel vor fi
responsabilizati și mai mult și pentru
a susține, proteja și reface zonele
conservate ale populațiilor indigene și
comunităților, precum și mijloacele de
trai ale acestora care sunt în strânsă
legătură cu zonele conservate. Acesta
este unul dintre modurile cele mai
eficiente de a progresa rapid pentru a
inversa deteriorarea naturii, a extinde
soluțiile bazate pe natură pentru
atenuarea schimbărilor climatice
și pentru a îndeplini Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă.
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CUM POŢI SĂ TE IM
MULŢI ÎȘI DEMONSTREAZĂ DEJA ANGAJAMENTUL FAŢĂ DE NOUL PACT, DAR ESTE NEVOIE IMEDIATĂ
DE ȘI MAI MULŢI SUSŢINĂTORI PENTRU A PROTEJA VIITORUL OAMENILOR ȘI AL PLANETEI NOASTRE.

PUBLICUL
POPULAŢIA INDIGENĂ
ȘI COMUNITĂŢILE LOCALE

© Jürgen Freund / WWF

Populația indigenă și
comunitățile locale sunt
administratorii tradiționali
ai naturii și joacă un rol
esențial. Implicarea lor
este vitală pentru noul
pact deoarece populațiile
indigene și comunitățile
locale sunt principalele
părți interesate din
prima linie de apărare a
habitatelor naturale. Atât
în fața pericolelor viitoare,
cât și în ceea ce privește
gestionarea durabilă și
refacerea acestora.
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ORGANIZAŢIILE
SOCIETĂŢII CIVILE
Acestea pot să consolideze
susținerea noului pact în
rețelele de părți interesate:
ajutând alte organizații să
înțeleagă cum acest pact îi
ajută să progreseze, susținând
politicile lor pe diferite
subiecte, inclusiv comunități,
dezvoltare, mediu,
cultură, ajutor umanitar,
drepturile omului, populația
indigenă, egalitate de gen și
emanciparea femeilor. De
asemenea, organizațiile din
societatea civilă joacă un rol
crucial servind drept punte de
legătură între comunități și
guvern.

Publicul poate să devină
un susținător puternic
al Legământului pentru
Pământ în comunități, cu
politicienii și ca cetățeni:
fiind mai informați și
conștienți cu privire la
provocările și oportunitățile
de a proteja, susține și
reface natura și luând
parte la diferite activități,
de la inițiative locale, la
evenimente globale precum
Ora Pământului.

MPLICI
GUVERNELE

OAMENII DE AFACERI
Oamenii de afaceri se pot
alătura și îi pot mobiliza
pe alții să se alăture noului
pact. Companiile pot să își ia
angajamente, să ia măsuri și
să susțină natura.

SECTORUL FINANCIAR
Sectorul financiar poate să
includă sustenabilitatea în
procesul de luare a deciziilor:
dezvoltând soluții financiare
care țin cont de natură,
înțelegând expunerea la
riscul de mediu și profitând
din plin de trecerea la o
economie durabilă.

Guvernele pot să își unească
cetățenii printr-o coaliție
globală de combatere
a deteriorării naturii:
solicitând măsuri în
cadrul ONU și cu ocazia
reuniunilor politice și
de mediu de nivel înalt.
Convenția privind
diversitatea biologică a
ONU trebuie să răspundă
acestei chemări și statele
membre să ajungă la
un acord privind un
cadru global privind
biodiversitatea care să fie
curajos și ambițios.
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•

2020: LEGAMANT PENTRU PAMANT

TREBUIE SĂ
LUCRĂM
ÎMPREUNĂ, LA
NIVEL GLOBAL,
PENTRU A INVERSA
DECLINUL NATURII
ȘI PENTRU A
PROTEJA VIITORUL
UMANITĂŢII
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