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A klímaváltozás már itt van, és 

gyilkol 

 

 
 

Rosszul látja, aki szerint a klímaváltozás nem 

az egész bolygót fenyegető jelenség – ez is 

elhangzott az ENSZ Éghajlatváltozási Keret-

egyezményének hétfőn kezdődött ülése előtt. 

 

Madridban tartják az ENSZ új, 25. klímacsúcsát, 

amelyet eredetileg Chilében rendeztek volna, ám 

az ország politikai helyzete miatt a szervezők in-

kább egy másik helyszín választottak decemberi 

tanácskozásuknak. 

 

Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára egy nem túl 

optimista beszéddel indított a klímacsúcs előtt, 

melyben arról beszélt, hogy hamarosan elérkezünk 

ahhoz a ponthoz, ahonnan nincs visszaút. Guterres 

azt is mondta, hogy a klímaváltozás egy globális 

válság, amely az egész emberiséget fenyegeti. 

 

Az emberi faj sok évtizeden át háborút viselt a 

bolygó ellen, a bolygó most visszatámad – jelentet-

te ki a főtitkár a madridi ülés előtt. 

[Megvan a klímaváltozás elleni orvosság, és ha jól 

csináljuk, győzhetünk: 

https://hvg.hu/tudomany/20190923_globalis_felmel

egedes_klimavaltozas_uveghazgaz_meteorologiai

_vilagszervezet_kibocsatas] 

 

A COP25 konferencia előtt egy nappal nemzetközi 

sajtóértekezletet is szerveztek, ahol a BBC tudósí-

tása szerint a már ismert problémák kaptak ismét 

visszhangot. Elhangzott ugyanis, hogy a tengerszint 

egyre magasabb, a jég példátlan gyorsasággal 

olvad, miközben egyre több szélsőséges időjárási 

jelenséggel kell megküzdeniük az érintetteknek. 

 

És nem szabad elfeledkezni arról a tényről sem, 

hogy a szárazföldi és tengeri biodiverzitás nagy 

veszélyben van. 

 
A spanyol fővárosban kezdődött klímakonferencián 
a világ 196 országa képviselteti magát, ezen kívül 
50 állam- és kormányfője van jelen. 
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Guterres szerint fontos lenne, hogy emberiség 
felhagyjon a természetpusztító tevékenységével és 
a tudományos világ sürgetését meghallva szembe 
nézzen a problémával. Mert létező gondról van szó 
– tette hozzá. Antonio Guterres beszédében arra is 
kitért, hogy a katasztrofális következmények elke-
rüléséhez tartanunk kell magunkat az 1,5 Celsius-
fokos határértékhez, vagyis, hogy a felmelegedés 
növekedése ne haladja azt meg. 
 
Az ENSZ főtitkára szerint a cselekvés új korszak-
ára van szükség, emellett a kormányoknak sokkal 
erősebb elkötelezettséget kell tanúsítaniuk, hogy a 
klímaválsággal szembeni harc valóban eredmé-
nyes legyen. Ebben a karbonsemlegesség elérése 
jelenti az egyik legfontosabb pillért – mondta. 

Forrás: 

https://hvg.hu/tudomany/20191202_klimavaltozas_ensz_

fotitkar_antonio_gueterres 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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