
Greenpeaceov komentar o začetku pogajanj Združenih narodov o usodi oceanov

New York, 15. avgusta 2022 – Danes se v Združenih narodih začenja zadnji krog
pogajanj za sporazum o svetovnih oceanih, ki bodo potekala do 26. avgusta. Izid teh
pogajanj bo odločil o usodi oceanov za prihodnje generacije. 49 držav se je zavezalo,
da bodo leta 2022 sprejele ambiciozen sporazum. Zdaj je treba te zaveze uresničiti
tudi v praksi.

Laura Meller iz Greenpeaceove kampanje »Zaščitimo oceane« je iz New Yorka
povedala [1]: »Ta pogajanja so edinstvena priložnost naše generacije, da zavarujemo
modra območja našega modrega planeta. Oceani vzdržujejo vse življenje na Zemlji, a
smo jih vse predolgo zanemarjali. Delegati morajo na avgustovskih pogajanjih
skleniti dogovor o ambicioznem sporazumu. V primeru šibkega sporazuma ali
kakršnega koli nadaljnjega odlašanja bomo še naprej obsojeni na nedelujoči status
quo, ki je povzročil krizo oceanov.«

Awa Traore iz Greenpeacea Afrika je iz New Yorka povedala: »Države o tem
sporazumu razpravljajo že dvajset let. V tem času so oceani izgubili že ogromno,
skupnosti, ki so odvisne od njihovih virov, pa so v težavah, saj izgubljajo sredstva za
preživljanje in prehransko varnost. Nadaljnje zamude bi pomenile težak udarec za
vse, ki so zaupali političnim voditeljem, da bodo izpolnili svoje obljube. Delegati
morajo izpolniti zaveze svojih vlad in še letos sprejeti ambiciozen sporazum o
svetovnih oceanih.

Če v New Yorku ne bo sprejet dogovor o ambicioznem sporazumu o svetovnih
oceanih, bo praktično nemogoče uresničiti cilj 30x30 – popolno zaščito vsaj 30
odstotkov oceanov na našem planetu do leta 2030 – ki je po mnenju znanstvenikov
absolutni minimum, potreben za to, da oceanom omogočimo okrevanje.

V dveh desetletjih, odkar so se začeli pogovori o tem sporazumu, je postalo kritično
ogroženih še več kot sto morskih vrst. Tudi industrijski ribolov zdaj predstavlja
grožnjo že za vsaj 55 % svetovnih oceanov, zaradi podnebne krize pa še naprej
zmanjšuje sposobnosti oceanov, da uravnavajo podnebje in temperaturo našega
planeta.

Ema Otavnik, iz Greenpeace Slovenija je povedala:

Kjerkoli na tem svetu živite, so oceani ključnega pomena za vašo prihodnost.
Absorbirajo okoli 30% emisij toplogrednih plinov, vsrkajo kar 90% vse toplote,
zahvalite pa se jim lahko tudi za vsak drugi vdih, ki ga naredite. Tako nudijo kritično
podporo življenju na Zemlji ter igrajo ključno vlogo pri upočasnjevanju globalnega
segrevanja. Čeprav pokrivajo 71% zemljinega površja so med najmanj zaščitenimi
območji na svetu. Zunaj nacionalnih jurisdikcij je zaščiten zgolj 1% oceanov1, preostalo

1 International legally binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and
sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction
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pa je na voljo ‘’kar prosto po Prešernu’’. Brez pravil za njihovo zaščito, se ključne
morske habitate uničuje s prekomernim ribolovom, plastičnim onesnaženjem,
črpanjem nafte in globokomorskim rudarjenjem, kar povzroča še nikoli videno
izumiranje vrst in ogroža življenja milijard ljudi po svetu, ki so od oceanov
neposredno odvisni. Tako kot ohranjanje gozdov je zaščita oceanov eden najbolj
efektivnih načinov spopadanja s podnebno in biodiverzitetno krizo, saj če ne
zaščitimo habitatov in sistemov, ki ohranjajo življenje v oceanu zdravo, ti ne bodo več
mogli absorbirati naših emisij in podnebne spremembe se bodo močno pospešile.

Da bi lahko srečanje označili za uspešno, je potrebno na njem sprejeti sporazum,
ki:

● bo kot glavni cilj določil vzpostavitev globalne mreže zavarovanih morskih
območij;

● bo omogočal državam, da v okviru konference pogodbenic (COP) vzpostavijo
t. i. oceanska zatočišča, kjer bodo prepovedane škodljive dejavnosti, kot sta
ribolov in globokomorsko rudarjenje;

● bo omogočal sprejemanje odločitev na konferenci COP z glasovanjem, kadar
ne bo mogoče doseči soglasja;

● bo opredelil zavarovana morska območja, tako da bo mogoče vzpostaviti
popolnoma in strogo zavarovana območja, ki so stroškovno najučinkovitejša;

● bo omogočal konferenci pogodbenic (COP), da sprejema odločitve o tem, ali
so določene dejavnosti – npr. ribolov – dovoljene ali prepovedana, brez
prelaganja odločanja na že obstoječe organe;

● bo konferenci pogodbenic (COP) omogočal sprejemanje začasnih ali nujnih
ukrepov za zaščito določenega območja do vzpostavitve zavarovanega
morskega območja.

Konec

Opombe:
[1] Laura Meller je aktivistka za oceane in svetovalka za polarna območja pri
Greenpeaceu Nordijske države.

Kontaktni podatki:

Ema Otavnik, Greenpeace Slovenija- ema.otavnik@gmail.com, 051-414-914

James Hanson, vodja oddelka za svetovne medije – james.hanson@greenpeace.org /
+44 7801 212 994

Za naša najnovejša mednarodna sporočila za javnost nam sledite na Twitterju:
@greenpeacepress.
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