
Świadomość rośnie.
Wielogłos o zmianach klimatycznych

Świadomość zagrożeń, jakie niosą zmiany klimatyczne wzrasta we wszystkich grupach

społecznych - wśród polityków, rolników, przedstawicieli show-biznesu, przedsiębiorców, etc.

Warto, żebyśmy i my zwiększali swoją świadomość, bo wiedza to pierwszy krok do zmian.

Spójrzmy prawdzie w oczy - świat się zmienia! Wszystko staje się bardziej nieprzewidywalne

niż przed wiekami, zanim doszło do wzmożonego uprzemysłowienia, wzrostu gospodarczego

i globalnego ocieplenia.

Coraz mniej wątpliwości:
Klimat się ociepla i ludzie
są za to odpowiedzialni!

Globalne ocieplenie to część zmian klimatycznych,
spowodowanych między innymi przez nadmierną
emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.
W wyniku tego naturalny proces zatrzymywania
ciepła w atmosferze zwany efektem cieplarnianym
został sztucznie podkręcony, co przyczynia się do
wzrostu temperatur wszechoceanu i powietrza.

Czy wiedza wystarczy,
aby zatrzymać zmiany klimatu?

Odkryj swój świat

Statystyczny Polak i Polka rocznie produkują około
400 kg śmieci, czyli mniej więcej kilogram dziennie.
Problem ten jest łatwo zauważalny, bo odpady te
musimy wyrzucać i fizycznie brać za nie
odpowiedzialność. Inaczej sprawa wygląda z
emisjami dwutlenku węgla ze spalania paliw
kopalnych. Mimo że są one ponad dwukrotnie
większe, łatwo ich nie zauważyć, ponieważ mają
bezbarwną i bezwonną postać.

Plastik a klimat Ostatnio wiele się mówi o tym, jak bardzo środowisko jest zanieczyszczone
plastikiem. W 2050 roku w oceanach może być go więcej niż ryb.

Jednak rzadko mówi się o tym, jak bardzo produkcja tworzyw sztucznych, zazwyczaj przy wykorzystaniu
gazu ziemnego i ropy naftowej, oraz ich utylizacja przyczynia się do kryzysu klimatycznego. Dowodem jest
raport opracowany przez Centrum Międzynarodowego Prawa Środowiskowego. Jak podaje portal "Nauka

o klimacie": "biorąc pod uwagę zgodnie z uzgodnieniami Porozumienia paryskiego,
sama produkcja i spalanie plastiku, odpowiadająca do 2050 roku za 56 mld ton emisji, wyczerpie
aż 10-15% całości budżetu węglowego."

budżet węglowy

Kto płaci za skutki zmian
klimatycznych ?

Najsłabsi płacą za skutki zachodzących zmian, zarówno w tych

bogatszych, jak i biedniejszych krajach. Jednak to kraje

globalnego Południa mają mniejsze szanse na efektywne

przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Szczególnie, gdy będą w tych wysiłkach osamotnione.

Skutki ocieplenia klimatu utrudniają zwalczanie ubóstwa i głodu.


