ΟΗΕ: Τα µισά σχέδια κλιµατικής αλλαγής παραµελούν τους
ανθρώπους που βρίσκονται σε µεγαλύτερο κίνδυνο
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Τα κυβερνητικά κλιµατικά σχέδια δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τις οµάδες που κινδυνεύουν
περισσότερο από την κλιµατική αλλαγή, αντί να τις τοποθετούν στο επίκεντρο των προσπαθειών
προσαρµογής στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες και την αυξανόµενη στάθµη των ωκεανών,
σύµφωνα µε έκθεση του ΟΗΕ για τους παγκόσµιους αναπτυξιακούς στόχους.
Η ανάλυση της προόδου που πραγµατοποίησαν 86 χώρες αποκάλυψε ότι πάνω από το
50% των στρατηγικών τους που αποσκοπούν στην ενίσχυση της κλιµατικής ανθεκτικότητας, έχουν
παραβλέψει οµάδες ανθρώπων που δέχονται το µεγαλύτερο βάρος της περιβαλλοντικής πίεσης,
όπως οι αυτόχθονες πληθυσµοί.
Ο δείκτης από το Ινστιτούτο Υπερπόντιας Ανάπτυξης (ODI) µε έδρα το Λονδίνο, αξιολόγησε
κατά πόσον οι χώρες βρίσκονται σε καλό δρόµο για να εκπληρώσουν τη δέσµευση του να «µην
αφήσουν κανέναν πίσω», έναν βασικό πυλώνα των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης που
συµφωνήθηκαν το 2015.
Συνολικά, 55 χώρες θεωρήθηκαν «έτοιµες» για να τηρήσουν αυτή τη δέσµευση, 24 «εν
µέρει», πέντε «ανέτοιµες», ενώ για δύο χώρες δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για οριστικά
συµπεράσµατα.
Οι 17 Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των πλέον δύσκολων
προβληµάτων του κόσµου έως το 2030, όπως η κατάργηση της φτώχειας και της πείνας, και η
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής.
Για πρώτη φορά φέτος, ο δείκτης ODI ανέλυσε το βαθµό στον οποίο οι κυβερνητικές
στρατηγικές για την κλιµατική αλλαγή υπολογίζουν τις οµάδες που είναι ευάλωτες σε ακραία καιρικά
φαινόµενα και άλλες επιπτώσεις της υπερθέρµανσης του πλανήτη.
Η συνεπικεφαλής της έρευνας, Έιµι Κέρµπισιρ, δήλωσε στο Reuters ότι οι κυβερνήσεις
υποστηρίζουν ότι βοηθούν τους κλιµατικά ευάλωτους ανθρώπους, αλλά στα έγγραφα που
κατέθεσαν στο πολιτικό φόρουµ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, «φαίνεται να µην επικεντρώνονται
αρκετά στις οµάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο». Ενδεικτικά, σε ένα δείγµα 57 σχεδίων δράσης για
την κλιµατική αλλαγή που υποβλήθηκαν για τη συµφωνία του Παρισιού, οι ερευνητές διαπίστωσαν
ότι λέξεις-κλειδιά όπως «φτώχεια», «γυναίκες» και «εθνοτικές οµάδες», δεν εµφανίστηκαν ούτε µία
φορά στα σχεδόν µισά σχέδια.
Οι γυναίκες, οι µειονότητες και άλλες περιθωριοποιηµένες οµάδες πρέπει να
συµπεριληφθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης της
κλιµατικής αλλαγής, ανέφερε η Κέρµπισιρ, προσθέτοντας πως οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν
µεγαλύτερη προσοχή σε αυτές όταν εκτιµούν τους κινδύνους καταστροφών.
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