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Nie podejmując pilnych działań na rzecz powstrzymywania zmian  
klimatycznych, bogate kraje naruszają prawa milionów 
najuboższych mieszkańców globu. 

Naukowcy nie mają wątpliwości – nieprzerwane, nadmierne 
emisje gazów cieplarnianych, będące przede wszystkim skutkiem 
działań państw uprzemysłowionych, powodują powodzie, susze,  
huragany, podniesienie poziomu mórz oraz nieprzewidywalność 
warunków pogodowych. 

Skutkiem tego są ubogie plony, znikające wyspy, zburzone domy, 
deficyty wody i pogłębiające się problemy zdrowotne,  
a wszystko to stanowi pogwałcenie praw milionów ludzi do życia,  
bezpieczeństwa, wyżywienia, wody, zdrowia, schronienia i kultury. 
Tego rodzaju naruszeń nie da się naprawić na drodze sądowej. 

Aby powstrzymać te nieodwracalne dla ludzkości szkody, w procesie 
kształtowania  międzynarodowej polityki dotyczącej zmian  
klimatycznych, prawa człowieka należy traktować priorytetowo.

Człowiek w centrum 
polityki klimatycznej
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Streszczenie

„Nie ulega wątpliwości, że w obrębie wspólnoty międzynarodowej opar-
tej na zasadzie praworządności i na powszechnych wartościach równo-
ści, praw człowieka i godności, jest rzeczą ze wszech miar naganną, aby 

małe, podatne na zagrożenia społeczności, których możliwości ochrony są 
niewielkie lub nawet żadne, cierpiały wskutek działań ze strony innych, 

silniejszych i bogatszych w zasoby krajów, których nie mogą kontrolować”.
Prezydent Gayoom, Republika Malediwów

“Konwencja Praw Człowieka jest istotna, ponieważ zmiany klimatyczne 
powodują naruszenia praw człowieka. Perspektywa ochrony praw czło-

wieka może również być pomocna w wypracowaniu podejścia 
do zmian klimatycznych.”

Mary Robinson, przewodnicząca Realising Rights

Zmiany klimatyczne powodują naruszenia praw człowieka na olbrzymią skalę. 
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi, że „W żadnym 
przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji”. Jak jed-
nak wynika ze szczegółowej dokumentacji Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC), nieprzerwane, nadmierne emisje gazów cieplarnianych będą-
ce skutkiem działań bogatych krajów prowadzą do pozbawienia milionów ludzi 
wody, gleby i ziemi, a więc zasobów, które pozwalają im utrzymać się przy życiu.

Oxfam International jest zdania, że zapewnienie realizacji praw człowieka jest 
niezbędnym krokiem na drodze do wydźwignięcia ludzkości z ubóstwa i niespra-
wiedliwości. Nasi pracownicy i partnerzy lokalni pracują ze społecznościami 
w ponad 100 krajach i coraz częściej są świadkami dotkliwego i niszczycielskiego 
wpływu, coraz bardziej rozpowszechnionych i dotkliwych zmian klimatycznych 
na perspektywy rozwoju ubogich. Według IPCC, w niektórych częściach Afryki 
zmiany klimatyczne mogą już w 2020 r. doprowadzić do zmniejszenia o połowę 
zbiorów z upraw nawadnianych przez opady atmosferyczne, a także spowodować, 
że kolejne 50 milionów ludzi stanie w obliczu groźby głodu. Niemal pół miliona 
osób zamieszkuje obecnie wyspy zagrożone zagładą z powodu podniesienia pozio-
mu mórz. Co więcej, nawet miliard mieszkańców Azji może do 2050 r. stanąć  
w obliczu deficytu wody z powodu topniejących lodowców. Tego rodzaju oddzia-
ływania mogą z kolei doprowadzić do masowych migracji międzynarodowych 
oraz narastających konfliktów na tle ograniczonych zasobów.

Bogate kraje poprzez emisję gazów cieplarnianych de facto naruszają prawa mi-
lionów najuboższych mieszkańców globu. Dwadzieścia trzy bogate kraje, w tym 
USA, kraje Europy Zachodniej, Kanada, Australia i Japonia, są zamieszkiwane 
przez zaledwie 14% światowej populacji, jednak w okresie od 1850 r. wytworzyły  
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60% światowej emisji dwutlenku węgla, a obecnie w dalszym ciągu wytwarzają 
40% rocznej emisji tego gazu. W 1992 r. kraje te zobowiązały się do przywrócenia, 
w terminie do 2000 r., swoich rocznych emisji do poziomów z 1990 r. Jednak do 
2005 r. dopuściły one do wzrostu łącznej emisji o ponad 10% w stosunku do po-
ziomu z 1990 r., przy czym w Kanadzie, Grecji, Irlandii, Nowej Zelandii, Portuga-
lii, Hiszpanii i USA wzrost ten przekroczył 15%. Nieumiejętność tych krajów do 
podjęcia działań, doprowadziła do powstania ryzyka - nie tylko z naukowego ale  
i politycznego punktu widzenia - że klimat ociepli się o więcej niż próg krytyczny, 
wynoszący 2°C.

W ekonomii, która wywiera wpływ na wiele toczących się obecnie debat dotyczą-
cych polityki klimatycznej, decyzje podejmowane są na podstawie zbilansowania 
zysków i strat. Biorąc jednak pod uwagę globalny kontekst zagadnienia, jak można 
w ogóle porównywać koszty finansowe redukcji emisji w najbogatszych krajach 
z kosztami zmian klimatycznych, ponoszonymi przez najuboższą ludność świa-
ta? Implikacje takiej „wymiany” są przerażające. Priorytetowe traktowanie praw 
człowieka stanowi alternatywę dla założenia, że wszystko – od dwutlenku węgla 
po niedożywienie – można wycenić, porównać i przehandlować. Zapewniają one 
każdemu zasadnicze moralne prawo dostępu do rzeczy niezbędnych do życia, ta-
kich jak wyżywienie, woda, schronienie i bezpieczeństwo, bez względu na posiada-
ny majątek czy władzę.

W czasie opracowywania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 r., jej 
autorzy nie mogli przewidzieć złożoności powiązań na szczeblu ogólnoświato-
wym, powstałych w wyniku zmian klimatycznych. Należy niezwłocznie rozwinąć 
przepisy odnoszące się do praw człowieka oraz właściwe instytucje tak, aby stawić 
czoła temu bezprecedensowemu wyzwaniu i umożliwić powstrzymanie dalszego 
ogólnoświatowego naruszania praw człowieka przez nadmierne emisje gazów cie-
plarnianych z bogatych krajów.

Niniejszy raport, który powstał 60 lat po uchwaleniu Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, przedstawia nową wizję skoncentrowanej na prawach koncepcji 
polityki klimatycznej. Wykorzystano tu normy i zasady praw człowieka, aby wska-
zać właściwy kierunek krajowym i międzynarodowym procesom kształtowania 
polityki (patrz: Tabela 1 na następnej stronie).

Oxfam wzywa do podjęcia pilnych działań, w zakresie następujących zagadnień 
związanych z prawami człowieka, w oparciu o poniższe zasady:
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Tabela 1: Koncepcja kształtowania polityki 
klimatycznej w oparciu o prawa człowieka

Prawa człowieka 
w odniesieniu do 
kształtowania 
polityki

Polityki w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Łagodzenie skutków – redukcja 
emisji gazów cieplarnianych: 
niezbędne dla poszanowania        
i ochrony praw człowieka

Adaptacja – budowanie 
odporności na nieuniknione 
skutki: w chwili obecnej 
niezbędna jako środek 
naprawczy w odpowiedzi na 
nieposzanowanie i brak ochrony 
praw człowieka

Zagwarantowanie 
niezbędnego 
minimum – 
podstawowy zakres 
praw dla wszystkich

Państwa muszą wdrożyć krajowe 
i międzynarodowe cele w 
zakresie łagodzenia skutków oraz 
polityki, które zminimalizują 
ryzyko przekroczenia wzrostu 
temperatury o 2°C

Państwa muszą odpowiednio 
ukierunkować pomoc udzielaną 
w następstwie kataklizmów oraz 
inicjatywy adaptacyjne w celu 
zabezpieczenia nieodzownych 
praw do życia, wyżywienia, wody, 
schronienia i ochrony zdrowia, 
przysługujących najbardziej 
narażonym

Szczególne 
uwzględnienie 
podatności 
na zagrożenia 
oraz tych, których 
prawa są najbardziej 
zagrożone

Państwa muszą zapewnić, że 
ich polityki łagodzenia skutków 
nie naruszają praw najbardziej 
narażonej ludności w kraju lub za 
granicą

Państwa muszą zapewnić, że 
wsparcie na rzecz adaptacji 
jest skierowane do najbardziej 
narażonych społeczności, czyli 
kobiet, mniejszości oraz dzieci

Zapewnienie 
uczestnictwa 
ludzi, których 
prawa ulegają 
naruszeniu przez 
polityki

Państwa muszą zapewnić 
najbardziej poszkodowanym 
społecznościom i grupom, 
prawo głosu przy ustanawianiu 
krajowych i międzynarodowych 
celów i polityk w zakresie 
łagodzenia skutków zmian 
klimatycznych

Państwa muszą zapewnić 
najbardziej poszkodowanym  
społecznościom uczestnictwo  
w tworzeniu i wdrażaniu inicjatyw 
adaptacyjnych, dzięki czemu ich 
prawa będą zabezpieczone

Zapewnienie 
odpowiedzialności 
i środków 
naprawczych w 
przypadku naruszeń

Państwa muszą upubliczniać 
raporty pokazujące wyniki 
wdrażania celów i polityk            
w zakresie łagodzenia skutków 
zmian klimatycznych

Państwa muszą zapewnić 
skuteczne i przejrzyste 
zarządzanie krajowymi                  
i międzynarodowymi strategiami  
i funduszami na rzecz adaptacji

Wykorzystywanie 
współpracy 
międzynarodowej   
w celu realizacji 
praw na całym 
świecie

Państwa muszą rozpocząć 
redukcję emisji stosownie do 
swojej krajowej odpowiedzialności 
za spowodowanie zmian 
klimatycznych oraz zdolności do 
oferowania wsparcia

Państwa muszą finansować 
adaptację na szczeblu 
międzynarodowym stosownie do 
swojej krajowej odpowiedzialności 
za spowodowanie zmian 
klimatycznych oraz zdolności do 
oferowania wsparcia

Problem klimatu a prawa człowieka, Oxfam Briefing Paper, Październik 2008



Bogate kraje muszą obecnie objąć prowadzenie w dziedzinie redukcji 
emisji na świecie w celu utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 
znacznie poniżej 2°C. Emisje na świecie muszą do 2050 r. ulec zmniejsze-
niu o co najmniej 80 % w porównaniu z poziomami z 1990 r., przy czym 
każdy z bogatych krajów powinien do 2020 r. dokonać redukcji swoich emi-
sji o co najmniej 25–40 %.

Bogate kraje muszą zapewnić środki finansowe niezbędne do realiza-
cji celów adaptacji na szczeblu międzynarodowym. Dotychczas przeka-
zały one na fundusz ustanowiony na rzecz krajów najmniej rozwiniętych 
zaledwie 92 mln USD, czyli kwotę mniejszą od tej, jaką mieszkańcy USA 
wydają miesięcznie na emulsję do opalania. Aby pozyskać co najmniej 
50 mld USD rocznie, pilnie potrzebne są innowacyjne mechanizmy finan-
sowania.

Bogate kraje muszą zapewnić środki finansowe niezbędne do rozwoju 
technologii niskoemisyjnych w krajach rozwijających się. Na przestrzeni 
ostatnich 20 lat wpłaty tych krajów do wielostronnych funduszy na rzecz 
transferu technologii w ramach przeciwdziałania zmianom klimatycznym 
wynosiły przeciętnie 437 mln USD rocznie: mieszkańcy Europy Zachod-
niej wydali w zeszłym roku dziesięciokrotnie więcej pieniędzy na zakup 
odkurzaczy. Zobowiązanie w sprawie nowej skali finansowania musi zostać 
złożone w odniesieniu do okresu po 2012 r.

Bogate kraje muszą wstrzymać polityki dotyczące biopaliw, które naru-
szają prawo ubogiej ludności do wyżywienia i prowadzą do naruszeń praw 
dotyczących własności ziemskiej i pracy. Rządy krajów rozwijających się 
również muszą chronić prawa ubogiej ludności za pośrednictwem  
krajowych przepisów regulujących produkcję biopaliw.

Kraje rozwijające się muszą ukierunkować swoje strategie adaptacyjne na 
najbardziej narażoną ludność poprzez priorytetowe traktowanie ubogich 
społeczności, potrzeb i interesu kobiet oraz zapewnienie programów 
ochrony socjalnej.

Kraje rozwijające się muszą czuć własność w zarządzaniu międzynaro-
dowymi funduszami na rzecz adaptacji, ale muszą także ponosić odpo-
wiedzialność przed narażonymi społecznościami za wydatkowanie środków 
finansowych.

Przedsiębiorstwa muszą wezwać rządy do pilniejszego podjęcia działań 
na rzecz redukcji emisji na świecie, nie mogą też lobbować w sprawie  
zablokowania skutecznej regulacji.
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Przedsiębiorstwa muszą podejmować istotne działania w celu redukcji 
swoich emisji na świecie zgodnie z zasadą utrzymania globalnego ocieple-
nia na poziomie znacznie poniżej 2°C.

Przedsiębiorstwa muszą zagwarantować, że projekty ograniczające emi-
sję oraz programy adaptacyjne, które realizują nie naruszają praw ludno-
ści – czy to z powodu zastosowanych technologii, czy też wdrażania ich bez 
zasięgania opinii poszkodowanych społeczności.

Przedsiębiorstwa, które zaopatrują się i sprzedają na rynku międzynaro-
dowym, mogą dokonać znacznie więcej dla budowania społecznej odpor-
ności na zmiany klimatyczne dzięki operacjom w ramach swojego łańcu-
cha dostaw.

Prowadzone obecnie negocjacje w sprawie zmian klimatycznych – od konferen-
cji na Bali w 2007 r. do szczytu klimatycznego w Kopenhadze pod koniec 2009 r. 
– stanowią najlepszą szansę na wypracowanie międzynarodowej współpracy, nie-
zbędnej do zapobiegania niebezpiecznym zmianom klimatycznym oraz umożli-
wienia społecznościom adaptacji. Dlatego też prawa człowieka muszą być  
w trakcie tych obrad traktowane priorytetowo. W rzeczywistości to właśnie kwe-
stia oddziaływania zmian klimatycznych na prawa najbardziej narażonych miesz-
kańców globu będzie stanowić decydujący test skuteczności wspomnianych nego-
cjacji.
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Jak zmiany klimatyczne naruszają 
prawa człowieka

„Jeżeli chodzi o częstotliwość występowania powodzi, jest gorzej niż 
dziesięć lat temu. W październiku zeszłego roku przez cztery dni woda 

sięgała nam do kolan. Nie wiemy dlaczego pogoda się zmienia. Bardzo się 
martwimy, że stracimy nasz dom, że stracimy nasze zbiory, 

że zaczniemy cierpieć głód”.
Ho Si Thuan, rolnik uprawiający ryż w prowincji Quang Tri, Wietnam

„Dawniej było wystarczająco dużo deszczu...ale teraz jest inaczej. 
Deszcze zniknęły. W korycie rzeki nie ma już wody, którą czerpaliśmy do 

picia. Tak bardzo doskwiera nam pragnienie; wody nie starcza nawet 
tym kilku zwierzętom, które hodujemy. Co mogę zrobić, 

żeby zaradzić temu pragnieniu? Tak bardzo się boję. 
Nie ma słów, którymi mogę wyrazić swój ból”.

Martina Longom, farmerka i matka z okręgu Kotido, Uganda

Międzynarodowe prawo stanowiące w prawach człowieka mówi, że „W żadnym 
przypadku nie można pozbawiać narodu jego własych środków egzystencji”3.  
W rzeczywistości jednak, z powodu nadmiernych emisji gazów cieplarnianych, 
wytwarzanych przede wszystkim przez bogate kraje, prawa milionów najuboż-
szych mieszkańców globu są naruszane. Ludzie ci tracą potrzebny im deszcz, tere-
ny uprawne, bioróżnorodność oraz przewidywalność pór roku, które pozwalają im 
egzystować i od których są uzależnieni, mimo przysługujących im praw do życia, 
bezpieczeństwa, wyżywienia, schronienia, ochrony zdrowia i kultury.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanowi, że „Każdy człowiek ma prawo do 
takiego porządku społecznego i międzynarodowego, w którym prawa i wolności zawar-
te w niniejszej Deklaracji mogą być w pełni realizowane”4. Mimo to, jak podkreślają 
naukowcy na całym świecie, brak pilnych działań ze strony bogatych państw  
w celu zapobiegania zmianom klimatycznym prowadzi do społecznego nieładu  
na skalę międzynarodową (Tabela 2).

Po sześćdziesięciu latach od przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,  
w niniejszym raporcie przedstawiono koncepcję opracowania polityk klimatycz-
nych traktujących priorytetowo prawa człowieka, a także zwrócono uwagę  
na najważniejsze zagadnienia, w przypadku których bieżąca polityka klimatyczna 
w niebezpieczny sposób zbacza z właściwego kursu.

Uznanie praw człowieka w skali międzynarodowej, począwszy od 1948 r., odgry-
wało decydującą rolę w ustanawianiu powszechnych wartości.  
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Każdy człowiek ma zapewnione podstawowe prawo do rzeczy niezbędnych do ży-
cia: wyżywienia, wody, schronienia i bezpieczeństwa, bez względu na to, ile posia-
da pieniędzy czy władzy. Niestety, w ciągu ostatnich sześciu dziesięcioleci postępy 
w realizacji owych praw były bardzo powolne – zarówno na szczeblu krajowym, 
jak i międzynarodowym. 
Miliony ludzi, zwłaszcza w krajach rozwijających się, są obecnie w wysokim stop-
niu narażone na zbliżające się skutki zmian klimatycznych.

Tabela 2: Jak zmiany klimatyczne naruszają prawa człowieka

Prawa człowieka w prawie 
międzynarodowym

Obecne i przewidywane oddziaływanie zmian klimatycznych na prawa człowieka

Prawo do życia 
i bezpieczeństwa

„Każdy człowiek ma 
prawo do życia, wolności 
i bezpieczeństwa swej 
osoby”. (Artykuł 3 PDPC)

Zwiększy się liczba zgonów, chorób i obrażeń z powodu rosnącej częstotliwości  
i intensywności fal upałów, powodzi, burz, pożarów i susz.

Podnoszący się poziom mórz zwiększy ryzyko śmierci i obrażeń 
spowodowanych podtopieniami. Nawet do 20 % światowej populacji mieszka 
w dorzeczach, gdzie do lat lat 80. XXI w. może znacznie wzrosnąć zagrożenie 
powodziowe.

Fale upałów mogą doprowadzić do większej ilości zgonów wśród osób starszych 
i przewlekle chorych, dzieci oraz osób odizolowanych społecznie. Wywołana 
zmianami klimatycznymi fala upałów, która nawiedziła Europę w 2003 r., 
spowodowała 27 000 dodatkowych zgonów.* 

Prawo do wyżywienia

„Państwa Strony 
niniejszego Paktu, uznając 
podstawowe prawo 
każdego do wolności 
od głodu..”. Artykuł 11 
MPPGSiK)

Istnieje możliwość, że do 2020 r. na skutek przyszłych zmian klimatycznych 
blisko 50 milionów ludzi stanie w obliczu groźby głodu, a do 2050 r. czeka to 
kolejne 132 milionów ludzi.

W Afryce zmniejszająca się powierzchnia gruntów ornych, krótsze okresy 
wegetacyjne oraz niższe plony doprowadzą do zwiększenia problemu 
niedożywienia. W niektórych krajach plony z upraw nawadnianych przez opady 
atmosferyczne mogą już w 2020 r. ulec obniżeniu o 50 %.

W niektórych częściach Azji bezpieczeństwo żywnościowe będzie zagrożone  
z powodu deficytu wody i coraz wyższych temperatur. W Azji Środkowej  
i Południowej plony mogą do 2050 r. ulec obniżeniu nawet o 30 %.

Prawo do środków 
egzystencji

„Każdy człowiek ma 
prawo do poziomu 
życia zapewniającego 
zdrowie i dobrobyt jemu 
i jego rodzinie, w tym 
do wyżywienia, odzieży, 
mieszkania..”.. (Artykuł 25 
PDPC)

„W żadnym przypadku nie 
można pozbawiać narodu 
jego własnych środków  
egzystencji”. (Artykuł 1.2 
MPPOiP i artykuł 1.2 
MPPGSiK)

Woda: Do 2020 r. od 75 milionów do 250 milionów ludzi w Afryce może 
stanąć w obliczu jeszcze poważniejszych niedostatków wody spowodowanych 
zmianami klimatycznymi. Zmniejszony spływ wody z lodowców górskich może 
dotknąć nawet miliard mieszkańców Azji do lat 50. XXI w.

Zasoby naturalne: Około 20-30 % dotychczas opisanych gatunków roślin 
i zwierząt może być w większym stopniu zagrożone wyginięciem, jeśli 
średnia temperatura na świecie wzrośnie o więcej niż 1,5 – 2,5°C. Blaknięcie 
koralowców i erozja wybrzeża wywrze wpływ na zasoby rybne, które obecnie  
są podstawowym źródłem białka zwierzęcego dla miliarda ludzi.

Własność i schronienie: Do lat 80. XXI w. kolejne miliony ludzi staną  
w obliczu zagrożenia corocznymi powodziami, spowodowanymi podniesieniem 
poziomu mórz, przede wszystkim w deltach wielkich rzek w Azji i Afryce. 
Przewiduje się, że także na niewielkich wyspach podniesienie poziomu mórz 
spowoduje wzmożone podtapianie terenów, wzrost liczby sztormów oraz 
erozję, co stanowi zagrożenie dla niezbędnej infrastruktury, osad oraz instalacji 
wspierających egzystencję społeczności wyspiarskich. 
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Prawo do zdrowia

„Państwa Strony 
niniejszego Paktu uznają 
prawo każdego do 
korzystania z najwyższego 
osiągalnego poziomu 
ochrony zdrowia 
fizycznego i psychicznego”. 
(Artykuł 12 MPPGSiK)

Nasili się problem niedożywienia wśród dzieci, co będzie miało katastrofalne 
skutki dla perspektyw wzrostu i rozwoju milionów młodych ludzi.

Nasilające się powodzie i susze doprowadzą do zwiększenia liczby przypadków 
biegunki i cholery. Szacuje się, że ponad 150 000 ludzi umiera obecnie co 
roku z powodu biegunki, malarii i niedożywienia spowodowanych zmianami 
klimatycznymi.

Wskutek zmian temperatury niektóre choroby zakaźne będą w stanie 
rozprzestrzeniać się na nowych obszarach. Zgodnie z szacunkami od 220 do 
400 milionów więcej ludzi stanie w obliczu zagrożenia malarią. Ocenia się, że do 
2085 r. z powodu zmian klimatycznych 3,5 miliarda ludzi będzie zagrożonych 
dengą.

Źródła: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (PDPC); Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP); 
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (MPPGSiK); Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu 
(IPCC) 2007, Grupa Robocza II; *Światowa Organizacja Zdrowia.

Prawa narażonych grup społecznych, w tym osób starszych, niepełnosprawnych 
oraz społeczności marginalizowanych, są zagrożone w sposób szczególny:

Prawa kobiet. „Państwa-Strony wezmą pod uwagę szczególne problemy stojące przed 
kobietami na wsi i ważną rolę, jaką odgrywają one w życiu gospodarczym swoich ro-
dzin”. (Artykuł 14 Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskry-
minacji Kobiet). Nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami – w obrębie 
społeczności, w gospodarce, a także w obliczu prawa – oznaczają, że kobiety mają 
zazwyczaj więcej obowiązków, natomiast realizowana jest mniejsza liczba ich 
praw. Kobiety produkują do 80% żywności uprawianej w Afryce subsaharyjskiej 
oraz 60% w Azji. Mimo to zaledwie 5% usług rolniczych skierowane jest do ko-
biet-rolników a także są one właścicielkami zaledwie 2% terenów i otrzymują 1% 
kredytów rolnych w skali całego świata.5 Co więcej, kobiety i dziewczynki  
w ubogich krajach poświęcają znacznie więcej czasu na dostarczanie opału i wody 
w czasie powodzi lub susz. W przeważającym stopniu to kobiety opiekują się cho-
rymi dziećmi i członkami rodziny, a w przypadku niedostatków żywności to one 
zazwyczaj otrzymują najmniejsze porcje. W rezultacie skutki zmian klimatycznych 
stanowią szczególne zagrożenie dla praw kobiet do wyżywienia, życia, bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia.

Prawa mniejszości. „Osoby należące do (...) mniejszości [etnicznych, religijnych lub 
językowych] nie mogą być pozbawione prawa do własnego życia kulturalnego (...) wraz 
z innymi członkami danej grupy”. (Artykuł 27 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych). Mniejszości i ludność rdzenna należą do grupy 
najciężej dotkniętej przez zmiany klimatyczne, przy czym w czasie katastrof czę-
sto otrzymują one pomoc w ostatniej kolejności. Przykładowo, podczas katastro-
falnych powodzi, które nawiedziły Indie w 2007 r., najbardziej ucierpiała społecz-
ność Dalitów, gdyż jej członkowie mieszkali na obszarach zagrożonych powodzią 
w prowizorycznych domostwach i jako ostatni otrzymali pomoc kryzysową, o ile 
w ogóle się jej doczekali.6 Ponadto wiele grup mniejszościowych i rdzennych łączą 
silne więzi egzystencjalne i kulturowe z zasobami naturalnymi. Zmieniające się 
warunki pogodowe, prowadzące do zniszczenia zasobów, na przykład lasów,  
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lądolodów arktycznych, a nawet wysp, zagrażają przetrwaniu całych kultur, po-
cząwszy od zamieszkującego tereny arktyczne ludu Sami aż po społeczności wy-
spiarskie na Pacyfiku.7

Prawa dziecka. „Każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. (...) Państwa-Stro-
ny zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i rozwoju dziecka”. 
(Artykuł 6 Konwencji o prawach dziecka). Mimo że miliony dzieci już teraz stoją 
w obliczu zagrożeń dotyczących ich zdrowia, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa 
żywnościowego, wykształcenia i środków do życia, zmiany klimatyczne z pewnoś-
cią przysporzą im dodatkowych nieszczęść.8  
 
W następnym dziesięcioleciu nawet 175 milionów dzieci rocznie może paść ofiarą 
różnych chorób spowodowanych zmianami klimatycznymi.9 Skutki tych chorób 
mogą utrzymywać się przez całe życie: w Nigrze, wśród dzieci w wieku do trzech 
lat, które urodziły się w roku powodzi i zostały w jej wyniku poszkodowane, praw-
dopodobieństwo skarłowacenia z powodu drastycznych niedoborów żywienio-
wych wynosi 72%. Podobnie jest w Etiopii, gdzie będące w takiej samej sytuacji 
dzieci do szóstego roku życia mają 41% więcej szans na skarłowacenie.10 Z powo-
du zmian środowiskowych na całym świecie już w 2010 r. może pojawić się nawet 
50 milionów uchodźców i wysiedleńców, z czego większość stanowić będą kobiety 
i dzieci.11
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Priorytetowe traktowanie praw człowieka 
przy kształtowaniu polityki dotyczącej zmian 
klimatycznych

„Ochrona praw człowieka powinna mieć kluczowe znaczenie w kontek-
ście wysiłków na rzecz przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych 

... obecnie obowiązujący zbiór norm i zasad w dziedzinie praw 
człowieka stwarza solidną podstawę dla odpowiedzialnego i skutecznego 

myślenia i działania w tym względzie”.12

Kyung-wha Kang, zastępczyni Wysokiego Komisarza ONZ 
ds. Praw Człowieka

Dlaczego należy patrzeć na zmiany klimatyczne przez pryzmat praw człowieka? 
Po pierwsze, prawa człowieka pozwalają tworzyć międzynarodową politykę  
w oparciu o najbardziej powszechnie akceptowane międzynarodowe ramy i do-
starczają jasnych zasad, które są punktem odniesienia do oceny obecnych pro-
pozycji działań politycznych. Po drugie, pryzmat praw człowieka kieruje uwagę 
na ludzi najbardziej narażonych na oddziaływania zmian klimatycznych, których 
głosy są jednak często najsłabiej słyszalne w debatach, a poza tym kładzie nacisk 
na to, aby zabezpieczenie zasadniczych interesów tych osób było bezdyskusyjne. 
Po trzecie, prawa człowieka umożliwiają określenie kto powinien podjąć działa-
nia i ponieść koszty adaptacji. Po czwarte, jedynie koncepcja oparta na prawach 
człowieka jest w stanie objąć ogrom niesprawiedliwości spowodowanej zmianami 
klimatycznymi i ma szansę stać się moralnym bodźcem do podjęcia działań.

W rzeczywistości niektóre rządy i instytucje już wzywają do rozważania kwestii 
zmian klimatycznych z punktu widzenia praw człowieka:

Trzydzieści dziewięć małych, rozwijających się państw wyspiarskich podpi-
sało pod koniec 2007 r. Deklarację z Malé w sprawie społecznego wymia-
ru globalnych zmian klimatycznych, w której przedstawiono wpływ zmian 
klimatycznych na przysługujące mieszkańcom tych państw prawa do życia, 
jego odpowiedniego poziomu, własności, wyżywienia, ochrony zdrowia  
i życia kulturalnego.13

Pod koniec 2007 r. grupa wybitnych prawników z krajów Azji i Pacyfi-
ku, specjalizujących się w prawach człowieka, znana pod nazwą Prawnicza 
Rada Doradcza, zaleciła, aby rządy państw regionu uznały „prawo do środo-
wiska naturalnego” oraz podjęły działania na rzecz przeciwdziałania zmia-
nom klimatycznym ze względu na poszanowanie tego oraz innych praw.14

W marcu 2008 r. Rada ONZ ds. Praw Człowieka wezwała Biuro Wysokie-
go Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka do przeprowadzenia, w terminie 
do marca 2009 r., szczegółowych badań nad związkiem między  
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prawami człowieka i zmianami klimatycznymi, a także do przedłożenia wy-
ników tych badań uczestnikom negocjacji w sprawie zmian klimatycznych 
na świecie podczas Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w spra-
wie Zmian Klimatu (UNFCCC).15

Wspomniana motywacja do działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klima-
tycznym ze względu na prawa człowieka jest wzmocniona zarówno interesami 
ekonomicznymi, jak i względami bezpieczeństwa.16 Niestety, same bodźce ekono-
miczne i właściwie pojęty interes własny nie są w stanie zapewnić, że społeczność 
międzynarodowa zajmie się zmianami klimatycznymi w sposób gwarantujący po-
szanowanie i ochronę praw najuboższych mieszkańców globu. Z tej właśnie przy-
czyny przy kształtowaniu polityki klimatycznej konieczne jest traktowanie praw 
człowieka absolutnie priorytetowo.

Procesować się czy negocjować?

„Zmiany klimatyczne ujawniają niezliczone niedociągnięcia w naszej 
obecnej architekturze instytucjonalnej, włącznie z jej mechanizmami  

egzekwowania praw człowieka”.
Mary Robinson, przewodnicząca Realising Rights

W miarę, jak rośnie liczba dowodów potwierdzających powiązania pomiędzy po-
szczególnymi powodziami, suszami i huraganami a spowodowanymi przez czło-
wieka zmianami klimatycznymi, rosła będzie również presja w kierunku podjęcia 
działań prawnych w imieniu ludzi, których prawa są de facto naruszane przez kra-
je i korporacje wytwarzające od dawna nadmierne emisje gazów cieplarnianych. 
Do sądów wniesiono szereg spraw (niektóre z nich wygrano), w których wyko-
rzystano prawa krajowe i międzynarodowe, w nielicznych jednak dochodzeniach 
zadośćuczynienia wykorzystano przepisy dotyczące praw człowieka.17

Drogę torują w tym wypadku sprawy precedensowe. W 2005 r. sojusz Innuitów 
z Kanady i USA wniósł szeroko komentowaną petycję do Międzyamerykańskiej 
Komisji Praw Człowieka, dowodząc, że „skutki globalnego ocieplenia stanowią na-
ruszenie przysługujących Innuitom praw człowieka, za co odpowiedzialność ponoszą 
Stany Zjednoczone” – w tym ich praw do ziemi, własności, kultury, środków eg-
zystencji, ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa.18 Okazało się, że przypadek 
Innuitów, w sprawie którego zamiast pełnego procesu odbyło się posiedzenie sądu, 
odegrał ważną rolę w zwróceniu uwagi opinii publicznej na omawianą kwestię, 
wskazał szkody, jakie dany kraj może wyrządzić ludności zamieszkującej odległe 
obszary, a także doprowadził do zadania przełomowych pytań dotyczących 
odpowiedzialności.

Bariery, jakie napotykają tego rodzaju sprawy, zwracają uwagę na nieadekwatność 
międzynarodowych mechanizmów egzekwowania praw człowieka w odniesieniu 
do możliwości reagowania na wzajemne powiązania na poziomie globalnym,  
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których autorzy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka nie mogli sobie wyobra-
zić sześćdziesiąt lat temu.

W sporach sądowych dotyczących praw człowieka wymagane są dowody na to, że 
spowodowane szkody naruszyły prawa osób możliwych do zidentyfikowania oraz 
że były wywołane przez czynnik możliwy do zidentyfikowania – w sądzie, który 
uznaje oba elementy – jak również dowody na to, że istnieje możliwość zadość-
uczynienia za wyrządzone szkody. Jest to szczególnie poważne wyzwanie dla lud-
ności, której prawa są naruszane przez nadmierne emisje pochodzące z różnych 
krajów i przedsiębiorstw; co więcej, ludność ta stoi w obliczu jeszcze bardziej eks-
tremalnych zdarzeń pogodowych, które są już niemożliwe do uniknięcia, mimo że 
jeszcze nie nastąpiły.19

Co gorsza, nie istnieje oczywiste miejsce rozprawy, do którego można wnieść 
sprawy dotyczące oddziaływań na szczeblu międzynarodowym. Nawet jeżeli bo-
gate kraje uczestniczą w wiążących regionalnych instrumentach praw człowieka 
(jak to ma miejsce na przykład w Amerykach i Europie), ludzie żyjący w innych 
regionach i tak nie mogą pociągnąć ich do odpowiedzialności. Gdzie zatem mogą 
zwrócić się mieszkańcy Afryki subsaharyjskiej, Azji południowej lub państw Pacy-
fiku, aby wnieść sprawę dotyczącą przysługujących im praw przeciwko najbogat-
szym krajom świata?

Aby sprostać bezprecedensowemu, międzynarodowemu wyzwaniu jakim są zmia-
ny klimatyczne, przepisy dotyczące praw człowieka oraz właściwe instytucje mu-
szą szybko ewoluować. Kreatywni prawnicy specjalizujący się w prawach człowie-
ka mogliby nakłonić sądy, by w takich przypadkach uznawały przyszłe szkody (z 
powodu przesunięcia czasowego pomiędzy emisjami i zdarzeniami klimatyczny-
mi) oraz współodpowiedzialność (gdyż emisje pochodzą z wielu różnych źródeł). 
Mogliby również żądać wyjaśnienia i uruchomienia międzynarodowych zobowią-
zań prawnych (z racji dalekosiężnego oddziaływania emisji gazów cieplarnianych 
na skalę światową), a także domagać się ustanowienia międzynarodowego miejsca 
rozprawy (być może w ramach UNFCCC), gdzie ludzie, których prawa są naru-
szane w wyniku oddziaływania emisji pochodzących z innych krajów, będą mogli 
domagać się jakiejś formy zadośćuczynienia.

Jednocześnie, obok niezbędnych innowacji prawnych, można i trzeba stosować
normy i prawa człowieka, aby odpowiednio ukierunkowywać kształtowanie poli-
tyki – zarówno w ramach negocjacji międzynarodowych, jak i w procesie two-
rzenia polityk krajowych. Na tym właśnie aspekcie skoncentrowano się w dalszej 
części niniejszego raportu.
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Prawa człowieka w odniesieniu do kształtowania polityki

Prawa człowieka nakładają na wszystkie państwa trzy nadrzędne 
zobowiązania:

Poszanowanie praw: Państwa nie mogą utrudniać osobom korzystania  
z praw, które im przysługują.

Ochrona praw: Państwa muszą zapobiegać naruszaniu praw osób przez 
strony trzecie (na przykład osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub inne kraje).

Wypełnianie praw: Państwa muszą podejmować działania na rzecz pełnej  
realizacji przysługujących ludziom praw, włączając w to środki legislacyjne, 
administracyjne, budżetowe i sądowe.20

Państwa muszą równocześnie realizować wspomniane prawa poprzez:

Zagwarantowanie niezbędnego minimum: Państwa muszą zapewnić, że 
każda jednostka korzysta co najmniej z podstawowego zakresu swoich praw, 
bez względu na pierwotnie dostępne zasoby.

Szczególne uwzględnienie podatności na zagrożenia: W celu wyklucze-
nia dyskryminacji, Państwa muszą w pierwszej kolejności uwzględnić 
prawa osób, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji i są najbardziej 
zagrożone.

Zapewnienie uczestnictwa: Państwa muszą umożliwić ludziom uczestni-
ctwo w opracowywaniu i wdrażaniu polityk, które będą miały wpływ na ich 
prawa.

Zapewnienie odpowiedzialności: Państwa muszą ustanowić mechanizmy 
w zakresie monitorowania i składania publicznych sprawozdań w sprawie 
stanu praw, a także reagowania na naruszenia poprzez zapewnienie  
poszkodowanym środków naprawczych.

Wykorzystywanie współpracy międzynarodowej: Wszystkie państwa, 
zwłaszcza te posiadające środki ekonomiczne, muszą pomagać w realizacji 
praw człowieka na całym świecie z wykorzystaniem międzynarodowej  
pomocy i współpracy.21

Jaki wpływ wywierają wspomniane prawa człowieka na obowiązki państw 
– na szczeblu krajowym i międzynarodowym – w kontekście przeciwdziałania  
zmianom klimatycznym? Istnieją trzy szczególne obszary wpływu:
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1. Łagodzenie skutków – redukcja emisji gazów cieplarnianych – ma decydują-
ce znaczenie dla poszanowania praw przysługujących ludziom i ochrony przed 
ich naruszeniem wskutek zmian klimatycznych. Nadmierne emisje wytwarzane 
przez kraje są przyczyną zmian klimatycznych, wywierających bezpośredni nega-
tywny wpływ na zasoby naturalne, od których uzależnieni są ludzie, dlatego też 
kraje te de facto naruszają prawa przysługujące ludziom. Redukcja nadmiernych 
emisji z sektora publicznego i prywatnego wypełniłaby jedno z ważniejszych zo-
bowiązań państw, stanowiące istotę praw człowieka, mianowicie zobowiązanie do 
powstrzymania się od działań, które mogą przynieść szkodę innym.

2. Adaptacja i niesienie pomocy podczas kataklizmów należą się jako środki na-
prawcze ludziom, których prawa są, lub będą, naruszane w następstwie oddzia-
ływania zmian klimatycznych. Mające aktualnie miejsce niepodejmowanie przez 
państwa działań na rzecz istotnej redukcji emisji wywoła w przyszłości zdarzenia 
klimatyczne, które zagrożą naruszeniem praw milionów ludzi. Najistotniejszym 
obecnie środkiem naprawczym jest udzielanie narażonym społecznościom wspar-
cia w adaptacji, tak by powodzie, susze i nieprzewidywalne zdarzenia pogodowe 
nie wywierały automatycznie szkodliwego wpływu na ich rezerwy żywności  
i wody, zdrowie, domostwa, kulturę i bezpieczeństwo. Kiedy zaś dotkliwe zdarze-
nia klimatyczne spowodują szkody, niezbędnym środkiem naprawczym jest także 
odszkodowanie w postaci udzielenia pomocy doraźnej i przy odbudowie.

3. Działania na szczeblu krajowym i międzynarodowym są niezbędne dla po-
szanowania i ochrony praw w obliczu zmian klimatycznych. Rząd każdego kraju 
ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie praw człowieka przysługujących jego 
mieszkańcom w największym możliwym stopniu. Ludzie w każdym miejscu na 
Ziemi są jednak narażeni na skutki emisji gazów cieplarnianych wytworzonych 
gdzie indziej. Głównie kraje bogate powodują zmiany klimatyczne, dlatego też 
są zobowiązane wieść prym w redukcji emisji gazów, a także zapewnić, że miesz-
kańcy krajów rozwijających się mogą nie tylko przystosować się do skutków, ale 
również adaptować się do niskoemisyjnych technologii przyszłości. Owe obowiąz-
ki znalazły odzwierciedlenie w zasadzie UNFCCC, zgodnie z którą powstrzymy-
wanie zmian klimatycznych odbywa się „zgodnie z ich [Stron] wspólnymi, chociaż 
zróżnicowanymi, zasadami odpowiedzialności i możliwościami”.22 Jeżeli ilość emisji 
z krajów rozwijających się, takich jak Brazylia, Chiny, Singapur i Republika Połu-
dniowej Afryki oraz innych, będzie się w dalszym ciągu zwiększać w sposób nie-
kontrolowany, wtedy większy będzie także ich międzynarodowy obowiązek.23

W następnych sekcjach przedstawiono następstwa wspomnianych zasad, szcze-
gólnie w odniesieniu do polityk w zakresie łagodzenia i adaptacji oraz do działań 
sektora prywatnego, przy czym w każdym przypadku określono najważniejsze za-
gadnienia polityczne.
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Redukcja emisji na świecie
Najważniejszym sposobem zminimalizowania naruszeń praw milionów ludzi do 
życia, bezpieczeństwa, środków egzystencji, wyżywienia i ochrony zdrowia jest 
nie cierpiąca zwłoki redukcja emisji gazów cieplarnianych w skali całego świata.

Jak zasady związane z przestrzeganiem praw człowieka mogą odpowiednio ukie-
runkować realizację tego zadania?

Zagwarantowanie niezbędnego minimum: W zakresie łagodzenia skut-
ków należy wdrożyć krajowe i międzynarodowe cele oraz polityki, które 
zmniejszą zagrożenie przekroczenia wzrostu temperatury o 2°C. Rządy 
ustanawiające cele w zakresie redukcji emisji muszą mieć na celu poszano-
wanie praw wszystkich ludzi, w tym osób ubogich, kobiet, ludności rdzen-
nej, osób starszych oraz dzieci, jak również pamiętać, że 2°C to próg kry-
tyczny.24

Szczególne uwzględnienie podatności na zagrożenia: Należy zapewnić, 
że polityki w zakresie łagodzenia skutków nie naruszają praw osób nara-
żonych. Przy określaniu strategii redukcji emisji – takich jak promowanie 
biopaliw i elektrowni wodnych lub ograniczenie wycinania lasów – wszyst-
kie rządy muszą zapewnić, że ich polityki nie naruszają praw osób narażo-
nych, w ich kraju ani za granicą.

Zapewnienie uczestnictwa: Należy zapewnić, że najbardziej poszkodo-
wane populacje i grupy społeczne mają rzeczywisty udział w ustanawia-
niu celów i polityk w zakresie łagodzenia skutków. Kraje zamieszkane 
przez najbardziej zagrożone populacje, na przykład kraje najsłabiej rozwi-
nięte (tzw. kraje LDC), małe rozwijające się państwa wyspiarskie oraz kraje 
Afryki subsaharyjskiej, muszą mieć możliwość pełnego uczestnictwa oraz 
rzeczywisty udział w międzynarodowych negocjacjach dotyczących łago-
dzenia skutków. Również organizacje reprezentujące ludność rdzenną, ko-
biety i dzieci muszą mieć możliwość efektywnego uczestnictwa na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym.

Zapewnienie odpowiedzialności: Należy upubliczniać raporty pokazują-
ce wyniki wdrażania celów i polityk w zakresie łagodzenia skutków. Rzą-
dy muszą wykazywać, jak przekształcają krajowe cele w działania polityczne 
i praktyczne, a także czy udaje im się dzięki temu ograniczyć emisje, zarów-
no w wyniku regulacji działań sektora publicznego, jak i prywatnego.

Wykorzystywanie współpracy międzynarodowej: Kraje muszą rozpocząć 
redukcję emisji stosownie do swojej krajowej odpowiedzialności za  
spowodowanie zmian klimatycznych oraz zdolności do oferowania 
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wsparcia. W związku z tym kraje bogate i wytwarzające dużą ilość emisji 
muszą wykonać pierwszy, najszybszy i najbardziej dalekosiężny ruch, tak 
aby kraje rozwijające się mogły w dalszym ciągu realizować swoje prawa  
w obrębie pozostałej, ograniczonej przestrzeni atmosferycznej.25

Najważniejsze zagadnienia dotyczące praw człowieka  
w odniesieniu do łagodzenia skutków zmian klimatycznych

Uwzględniając przedstawione powyżej zasady, w którym miejscu polityki łagodze-
nia skutków odbiegły od celu, jakim jest realizacja praw człowieka? Podkreślono 
trzy najważniejsze zagadnienia.

1. Bogate kraje muszą stać się liderem w ustanawianiu celów i polityk w 
zakresie redukcji emisji, które zabezpieczą prawa osób najbardziej nara-
żonych.

Badania naukowe nie pozostawiają wątpliwości: wzrost temperatury na świecie 
musi pozostać na poziomie znacznie poniżej 2°C, jeśli chcemy uniknąć spowodo-
wania nieodwracalnych skutków klimatycznych, które naruszyłyby prawa milio-
nów ludzi. Aby utrzymać ryzyko przekroczenia wzrostu o 2°C na niskim pozio-
mie, wielkość emisji na świecie musi osiągnąć maksimum do 2015 r., a następnie 
do 2050 r. zmniejszyć się o co najmniej 80% w stosunku do poziomu z 1990 r.26

Tendencje w zakresie redukcji emisji w 23 bogatych krajach, znanych jako kraje 
załącznika II w ramach UNFCCC, zmierzają jednak w przeciwnym kierunku.27 

Kraje te są zamieszkane przez zaledwie 14% światowej populacji, ale w okresie od 
1850 r. wytworzyły ponad 60% łącznej emisji dwutlenku węgla, a obecnie w dal-
szym ciągu wytwarzają 40% emisji rocznej28. W 1992 r. kraje te zobowiązały się do 
ograniczenia w terminie do 2020 r. swojej rocznej emisji gazów cieplarnianych do 
poziomu z 1990 r.29 Jednak w 2005 r. ich łączna emisji wzrosła o ponad 10%  
w stosunku do poziomu z 1990 r., przy czym w przypadku Kanady, Grecji, Irlan-
dii, Nowej Zelandii, Portugalii, Hiszpanii i USA, wzrost ten przekroczył 15%.30 
Ponadto zbiorowe emisje z czterech sektorów charakteryzujących się najbardziej 
intensywnym zużyciem węgla, tj. przetwórstwa ropy naftowej i gazu, górnictwa, 
elektroenergetyki oraz usług komunalnych, wzrosły w okresie od 2001 do 2006 r. 
w istotny sposób.31

Przemawiając w lipcu 2008 r. w imieniu przywódców G8, premier Japonii, Fu-
kuda, powiedział: „Po dzisiejszym szczycie G8 podjęliśmy decyzję o docelowej redukcji 
całkowitych emisji gazów na świecie o 50% w terminie do 2050 r., które to zadanie ma 
zostać podjęte przez państwa całego świata”. Tego rodzaju deklaracja, jako rezultat 
spotkania przywódców G8 w tak przełomowych czasach, jest absolutnie niewy-
starczająca. Bez podania roku bazowego dla obliczenia redukcji, jest ona  
pozbawiona znaczenia; bez celu śródokresowego – nierealistyczna;  
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bez zobowiązania bogatych krajów do dokonania przeważającej większości reduk-
cji emisji – bardzo niesprawiedliwa. Nie dziwi zatem, że minister środowiska Re-
publiki Południowej Afryki zbył ją słowami: „Pusty slogan pozbawiony treści”.32

Nieliczni przyznają, że redukcja emisji o 50% w stosunku do poziomu z 1990 r. 
doprowadziłaby do zatrważającej sytuacji, w której szansa na przekroczenie limitu 
2°C wynosi 50%.33 Nikt nie zaryzykowałby wpuszczenia własnego dziecka na po-
kład samolotu, którego szansa na rozbicie się jest równie wysoka, jednak przywód-
cy G8 proponują wyprawienie ludzkości w równie tragiczną podróż ku katastrofie.
Bogate kraje muszą już teraz zacząć obejmować przywództwo w redukcji emisji 
na świecie poprzez zmniejszenie swoich krajowych emisji do 2020 r. o co najmniej 
25-40% w stosunku do poziomu z 1990 r. Czy są jakieś oznaki poprawy? UE zo-
bowiązała się do redukcji emisji o 20% w terminie do 2020 r., a nawet o 30%  
w przypadku, gdy inne bogate kraje podejmą podobne kroki, a ratyfikowanie 
przez Australię protokołu z Kioto miało również unaocznić powagę sytuacji. 
Tymczasem Kanada oznajmiła, że nie planuje wywiązania się ze swoich zobowią-
zań w ramach Protokołu z Kioto, zaś USA nie poczyniły dotychczas krajowego 
zobowiązania, skutkiem czego pilne działania nadal są odwlekane. Bogate kraje 
muszą także zobowiązać się do finansowania redukcji emisji poza obrębem swoich 
granic, stosownie do swojej odpowiedzialności za spowodowanie zmian klima-
tycznych oraz zdolności do oferowania wsparcia.

2. Bogate kraje muszą zapewnić środki finansowe i technologie  
niezbędne do tego, by ubogie kraje mogły realizować swoje prawa przy  
zachowaniu niskich emisji.

Ponieważ nadmierne emisje z bogatych krajów pozostawiły reszcie świata tak nie-
wiele przestrzeni atmosferycznej, wymagane obecnie redukcje emisji w skali całe-
go świata zagrażają prawu mieszkańców ubogich krajów do rozwoju. Bogate kraje 
muszą tym samym zapewnić środki finansowe i technologie niezbędne do tego, 
by ubogie kraje mogły rozwijać się przy zachowaniu niskich emisji, realizując jed-
nocześnie swoje prawa. Owo zobowiązanie wpisano do Konwencji Klimatycznej 
Narodów Zjednoczonych z 1992 r.34, jednak w ciągu minionych 15 lat niewiele  
w tej sprawie zrobiono.

Tylko w 2030 r. potrzeba będzie około 176 mld USD w postaci inwestycji  
w technologie niskoemisyjne oraz środków finansowych, aby kraje rozwijające się 
mogły utrzymać swoje emisje na bezpiecznych poziomach.35 Mimo to średnie 
wielkości emisji z krajów rozwijających się muszą osiągnąć maksimum najpóź-
niej do 2020 r., więc znaczące finansowanie potrzebne będzie znacznie wcześniej. 
Finansowanie ze środków prywatnych będzie miało w tym przypadku decydujące 
znaczenie, jednak równie ważne będzie finansowanie ze środków publicznych, aby 
możliwe było uzyskanie inwestycji na wymaganą skalę. Finanse publiczne są nie-
zbędne do następujących celów: badania i rozwoju w zakresie testowania  
nowych technologii; zaangażowania środków publicznych gwarantujących,  
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że zostaną one powiększone o wielokrotnie większe środki ze strony inwestorów 
prywatnych; tworzenia lokalnych zdolności w dziedzinie opracowywania, adapto-
wania i obsługi technologii; a także opłat licencyjnych w przypadku, gdyby prawa 
własności intelektualnej utrudniały transfer technologii.

Od 1991 r. łączne środki finansowe, wniesione do Funduszu Globalnego Środo-
wiska dla celów inwestowania w technologie redukcji emisji w krajach rozwijają-
cych się, wyniosły zaledwie 3,3 mld USD.36 Nowy Fundusz Czystych Technologii 
Banku Światowego dąży obecnie do pozyskania w terminie do 2010 r. dalszych 
5 mld USD.37 Dzięki temu wielostronne finansowanie przez bogate kraje transfe-
ru technologii energetycznych, niezanieczyszczających środowiska w ciągu 20 lat 
wzrośnie do 8,3 mld USD, co jest równoznaczne z kwotą 437 mln USD rocznie: 
mieszkańcy Europy Zachodniej wydali w zeszłym roku dziesięciokrotnie wię-
cej na zakup odkurzaczy.38 Oczywiście, finansowanie ze środków prywatnych ma 
również kluczowe znaczenie: środki pozostające do dyspozycji Funduszu Global-
nego Środowiska udało się powiększyć o dalsze 14 mld USD ze strony inwesto-
rów prywatnych, zaś Mechanizm Czystego Rozwoju generuje obecnie inwestycje  
w wysokości około 5 mld USD rocznie.39 Mimo to łączna ilość środków nawet 
nie zbliża się do kwoty potrzebnej, by umożliwić krajom rozwijającym się reduk-
cję ich emisji przy jednoczesnej realizacji praw człowieka. Bogate kraje muszą w 
znacznym stopniu zwiększyć swoje finansowanie, aby zapewnić wymaganą skalę 
przetwarzania energii.

Co więcej, bogate kraje traktują finansowanie redukcji emisji z krajów rozwijają-
cych się jako część swojego długotrwałego zobowiązania, zgodnie z którym 0,7% 
dochodu narodowego przeznaczane jest na cele Oficjalnej Pomocy Rozwojo-
wej (ODA). Ponadto środki te były dotychczas przekazywane dobrowolnie, bez 
zachowania odpowiednich proporcji w stosunku do odpowiednich obowiązków 
i możliwości bogatych krajów. Zasada dobrowolności najwyraźniej nie wystar-
cza do generowania środków finansowych na wymaganą skalę. Pilnie potrzebne 
są innowacyjne i obowiązkowe mechanizmy pozyskiwania środków finansowych 
na rozwój technologii, takie jak egzekwowanie podatków od emisji CO2, systemy 
ograniczenie-handel (ang. cap-and-trade) lub inne rynkowe mechanizmy redukcji 
emisji.

3. Bogate kraje muszą zmienić politykę dotyczącą biopaliw, naruszającą 
prawa ubogich ludzi do wyżywienia, ziemi i godziwej pracy.

Szybkie działania bogatych krajów na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla mają kluczo-
we znaczenie, jednakże podjęte środki muszą być przemyślane. Wiele koncepcji – na przy-
kład inicjatywy na rzecz redukcji emisji powstałych w wyniku wycinania lasów czy niektóre 
projekty w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju – już wzbudziło obawy obrońców 
praw człowieka. Ponadto aktualna „gorączka biopaliw” nie tylko uniemożliwia przeprowa-
dzenie redukcji emisji, lecz także narusza prawa mieszkańców krajów rozwijających się.
Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Prawa do Wyżywienia stwierdził, że:  
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„Rządy muszą uznać swoje eksterytorialne zobowiązania związane z prawem do wy-
żywienia. Powinny one powstrzymać się od wdrażania jakichkolwiek polityk lub pro-
gramów, które mogą wywierać negatywny wpływ na prawo do wyżywienia przysłu-
gujące ludziom zamieszkującym poza granicami ich terytorium”.40 Polityki bogatych 
krajów, zwłaszcza w USA i UE, naruszają wspomniane zobowiązanie. Ich cele 
związane z biopaliwami prowadzą w krajach rozwijających się do „przepychanki 
dostawców”, powodując wymuszenie wzrostu cen żywności przy jednoczesnym 
naruszaniu praw pracowniczych i praw do ziemi.

W ciągu ostatnich trzech lat ceny żywności wzrosły o ponad 80%, przy czym 
wzrost cen zbóż kosztował gospodarki krajów rozwijających się tylko w ubiegłym 
roku 324 mld USD – ponad trzykrotnie więcej, niż kraje te otrzymały w ramach 
pomocy finansowej.41 Programy bogatych krajów w zakresie biopaliw zostały 
uznane, między innymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, za główny 
czynnik sprawczy kryzysu42, i są już prawdopodobnie odpowiedzialne za ze-
pchnięcie 30 milionów ludzi w otchłań ubóstwa.43

Prawa pracowników na plantacjach roślin energetycznych są nagminnie naru-
szane z powodu złych warunków pracy, pracy przymusowej oraz zakazu tworze-
nia związków zawodowych. Co więcej, przewodniczący Stałego Forum ONZ 
ds. Kwestii Ludności Rdzennych ostrzegł, że 60 milionów rdzennych mieszkań-
ców na całym świecie jest zagrożonych wysiedleniem w związku z zakładaniem 
plantacji roślin energetycznych.44 Deklaracja Praw Ludności Rdzennej ONZ sta-
nowi, że przesiedlenie ludności rdzennej nie może nastąpić „bez ich wolnej, uprzed-
nio wyrażonej i świadomej zgody”, ani przed „porozumieniem w sprawie sprawiedli-
wej  
i uczciwej rekompensaty”.45 Przytoczone zasady są jednak w praktyce raczej wyjąt-
kiem od reguły niż regułą w przypadku społeczności, których prawa do ziemi są 
często naruszane przez przedsiębiorstwa i lokalnych urzędników, postrzegających 
zgodę i rekompensatę w kategoriach zbędnych działań administracyjnych, a nie 
praw człowieka. Nie ulega wątpliwości, że ochrona praw przysługujących ludziom 
w tego rodzaju sytuacjach stanowi przede wszystkim obowiązek rządów krajów 
rozwijających się, jednak bogate kraje także muszą zmienić swoją politykę.
UE zagwarantowała, że jedynie biopaliwa uznane za „zrównoważone” będą 
uwzględniane w ramach proponowanego przez nią celu 10% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w transporcie. Niestety, wezwania do włączenia praw czło-
wieka do ram zrównoważonego rozwoju UE zostały zignorowane, co oznacza, że 
biopaliwa wyprodukowane przy użyciu sposobów naruszających prawa człowieka 
mogą być w dalszym ciągu opatrywane etykietą „zrównoważone” i nadal kwalifi-
kować się do dopłat.46 Rządy bogatych krajów muszą stawiać prawa ubogiej lud-
ności ponad interesy swoich lobby rolniczych i przemysłowych poprzez pozbawie-
nie wsparcia tych biopaliw, które jak dotąd nie zapewniają dostrzegalnych korzyści 
z punktu widzenia zmian klimatycznych, a także traktowanie praw człowieka 
priorytetowo we wszelkiego rodzaju ramach zrównoważonego rozwoju w zakresie 
biopaliw.
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Adaptacja do nieuniknionych skutków 
zmian klimatycznych
Ponieważ w ciągu ostatnich 15 lat bogate kraje nie zredukowały w sposób istotny 
swoich emisji, obecnie odczuwamy wiele poważnych skutków zmian klimatycznych 
i jest rzeczą nieuniknioną, że będzie ich więcej w przyszłości. Jeżeli nie podejmie się 
odpowiednich działań, zmiany klimatu będą powodować kryzysy związane  
z brakiem żywności i wody oraz problemy zdrowotne, które dotkną miliony ludzi. 
Adaptacja i udzielanie pomocy w przypadku kataklizmów są jedyną metodą napra-
wienia tych rzeczywistych naruszeń praw biedniejszych. Adaptacja, która musi być 
uwzględniona w planowaniu na szczeblu krajowym, może pomóc w budowaniu od-
porności narażonych społeczności, tak by powodzie, susze, podnoszenie się poziomu 
mórz i huragany nie naruszały automatycznie ich praw do życia, wyżywienia, wody, 
schronienia i ochrony zdrowia. Gdy dojdzie już jednak do katastrofalnych zjawisk 
klimatycznych, konieczne będzie również udzielanie pomocy doraźnej.

Każdy rząd jest odpowiedzialny za opracowanie krajowej strategii adaptacyjnej  
w celu zabezpieczenia praw przysługujących ludziom. Jak wyglądałaby koncepcja 
adaptacyjna skoncentrowana na prawach człowieka?

Zagwarantowanie niezbędnego minimum: Należy opracować strategie adapta-
cyjne oraz polityki gotowości na wypadek katastrofy w celu zapewnienia ubogiej 
ludności podstawowych praw do wyżywienia, wody, schronienia i ochrony zdrowia.

Szczególne uwzględnienie podatności na zagrożenia: Należy sprawić, by 
wsparcie na rzecz adaptacji było skierowane do najbardziej narażonych grup, 
czyli kobiet, marginalizowanych grup etnicznych oraz dzieci. Kraje rozwijające 
się, zamieszkane przez społeczności szczególnie narażone na zagrożenia, takie jak 
małe rozwijające się kraje wyspiarskie, kraje LDC i inne kraje Afryki subsaharyj-
skiej, muszą być traktowane priorytetowo przy rozdzielaniu międzynarodowego 
wsparcia finansowego na rzecz adaptacji.

Zapewnienie uczestnictwa: Należy zapewnić narażonym społecznościom 
udział w inicjatywach adaptacyjnych, wykorzystując ich wiedzę, praktyki i insty-
tucje. Na szczeblu międzynarodowym narażone kraje rozwijające się muszą odgry-
wać główną rolę w zarządzaniu funduszami na rzecz adaptacji w imieniu swoich 
poszkodowanych społeczności.

Zapewnienie odpowiedzialności: Należy zapewnić efektywne i przejrzyste 
zarządzanie strategiami i funduszami na rzecz adaptacji. Rządy muszą pono-
sić odpowiedzialność przed poszkodowanymi społecznościami za powodzenie 
planów adaptacji, a także składać publiczne sprawozdania z wyników. Na szczeblu 
międzynarodowym środki finansowe na rzecz adaptacji również muszą być zarzą-
dzane efektywnie i przejrzyście.

04
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Wykorzystywanie współpracy międzynarodowej: Bogate kraje muszą 
udzielać wsparcia finansowego na rzecz adaptacji stosownie do swojej 
krajowej odpowiedzialności i swoich możliwości. Owo wsparcie finan-
sowe musi być: wystarczające; przekazywane w formie dotacji; uzupełnia-
jące w stosunku do zobowiązań w ramach Oficjalnej Pomocy Rozwojowej 
(ODA); dostarczane w możliwy do przewidzenia sposób, aby umożliwić 
efektywne planowanie.47

Najważniejsze zagadnienia dotyczące praw człowieka  
w odniesieniu do adaptacji

„Żadna społeczność mająca poczucie sprawiedliwości, współczucia lub 
poszanowania dla podstawowych praw człowieka, nie powinna 

zgadzać się na obecny schemat adaptacyjny”.48

Desmond Tutu, emerytowany arcybiskup Kapsztadu

Poniżej zwrócono uwagę na trzy najważniejsze zagadnienia dotyczące polityk  
adaptacyjnych w celu zachęcenia do podjęcia pilnych działań.

1. Wszystkie rządy muszą zapewnić, że adaptacja na szczeblu krajowym 
koncentruje się na tych obywatelach, których prawa są najbardziej  
zagrożone.

Przy planowaniu krajowych strategii adaptacyjnych należy traktować prioryteto-
wo narażone społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i interesów 
kobiet, którym należy zagwarantować niezbędną opiekę socjalną. Pojawia się już 
dobra, skuteczna praktyka, która jednak musi być znacznie szybciej rozprzestrze-
niana.

Społeczności lokalne, które posiadają już dużą część wiedzy, doświadczenia i zaso-
bów niezbędnych do budowania odporności, muszą mieć udział w projektowaniu 
i wdrażaniu strategii adaptacyjnych. Przykładowo, społeczności rolnicze zamiesz-
kujące podmokłe tereny północno-wschodniego Bangladeszu są od dawna przy-
zwyczajone do występujących regularnie co roku powodzi. Obecnie jednak często 
dochodzi do wczesnych, błyskawicznych powodzi, które zagrażają zbiorom ryżu 
będącego podstawowym zbożem uprawianym w tym obszarze. Rząd i organiza-
cje pozarządowe wspierają lokalnych rolników, przeprowadzając testy 17 różnych 
roślin uprawnych odpornych na powodzie. Rolnicy mogą obecnie decydować, jak 
zdywersyfikować swoje praktyki upraw rolnych, zwiększając w ten sposób swoje 
bezpieczeństwo żywnościowe i zabezpieczenie dochodów.49 Rozszerzenie zakre-
su tego rodzaju społecznościowych koncepcji będzie mieć kluczowe znaczenie dla 
rozwoju skutecznych strategii krajowych.
Strategie adaptacyjne muszą ponadto traktować priorytetowo zabezpieczenie 
praw kobiet. Niestety, w tekście Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych  
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w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) kobiety nie są uwzględnione w sposób 
szczególny: dane posegregowane według płci nie są wymagane nawet do celów 
sprawozdawczości na szczeblu krajowym w sprawie skutków zmian klimatycznych 
lub adaptacji do nich. Ponadto przeważająca większość krajowych programów 
działań adaptacyjnych (NAPA), sporządzonych przez 50 krajów LDC, uznaje za 
istotne uwzględnianie płci w kontekście adaptacji, nie proponuje jednak żadnych 
konkretnych działań w celu zapewnienia, że cel ten jest realizowany. Jednym  
z wyjątków jest Malawi, gdzie planuje się budowanie odporności kobiet poprzez 
kopanie większej ilości studni oraz sadzenie nowych drzew w celu zapewnienia ła-
twiejszego dostępu do wody i opału, a także poprzez promowanie programów mi-
krokredytów, tak by umożliwić kobietom różnicowanie źródeł dochodów.50 Jeżeli 
strategie adaptacyjne nie będą od samego początku uwzględniać potrzeb  
i interesu kobiet, istnieje niebezpieczeństwo, że prawa co najmniej połowy popula-
cji nie będą chronione.

Programy ochrony socjalnej mogą zagwarantować zabezpieczenie praw w obliczu 
zmian klimatycznych. Przejściowe katastrofy, takie jak susze czy powodzie, często 
nakręcają spiralę ubóstwa. W sytuacji, gdy pomoc nadzwyczajna dociera 
w zbyt małym zakresie lub zbyt późno, rodziny zostają bez żywności lub środków 
pieniężnych, co zmusza je do wyprzedawania swoich zwierząt gospodarskich lub 
narzędzi oraz do rezygnacji z opłat za naukę i opiekę medyczną. Owa krótkoter-
minowa strategia niesienia pomocy ofiarom katastrof zwiększa długoterminową 
wrażliwość tych ludzi na przyszłe zagrożenia. Programy ochrony socjalnej prze-
widujące dostarczanie żywności, zwierząt gospodarskich lub środków pieniężnych 
mogą przerwać to błędne koło i zabezpieczyć przysługujące ludziom ubogim pra-
wo do środków egzystencji bez względu na nadzwyczajne wydarzenia, 
z którymi przyjdzie im się zmierzyć. W Etiopii, gdzie często dochodzi do susz, 
85% mieszkańców uzależniona jest od upraw rolniczych nawadnianych wodą z 
opadów atmosferycznych, skutkiem czego są oni w znacznym stopniu narażeni 
na cierpienie z powodu zmian klimatycznych. Krajowy Program Produkcyjnych 
Sieci Bezpieczeństwa, obejmujący w 2005 r. 5 mln ludzi, gwarantuje członkom 
wszystkich gospodarstw wiejskich możliwość przepracowania pięciu dni w cią-
gu każdego miesiąca w zamian za wyżywienie lub środki finansowe w wysokości 
4 USD dla każdego członka rodziny. Wiele rodzin, które brały udział w progra-
mie w pierwszym roku jego realizacji przyznało, że lepiej się odżywiały, udało im 
się uniknąć wyprzedawania swoich rzeczy, a ich dzieci mogły kontynuować naukę 
w szkole, wszystko zaś zawdzięczają programowi.51 Podobne programy ochrony 
socjalnej będą miały kluczowe znaczenie w ramach zintegrowanych strategii adap-
tacyjnych dla zabezpieczenia praw najuboższej ludności.52

Międzynarodowe szacunki kosztów adaptacji także muszą koncentrować się na po-
trzebach najbardziej narażonych społeczności w zakresie adaptacji, a nie tylko opierać 
się na przesłankach dominującego nurtu analizy ekonomicznej, która najprawdopo-
dobniej nie uwzględni ochrony praw człowieka w swoich obliczeniach (zob.: ramka 1).
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2. Bogate kraje muszą pilnie zapewnić międzynarodowy mechanizm  
finansowania adaptacji.

Z racji tego, że nadmierne emisje bogatych krajów zagroziły ochronie praw przy-
sługujących ubogim mieszkańcom krajów rozwijających się, podejście traktujące 
priorytetowo prawa człowieka zobowiązuje bogate kraje do zapewnienia środka 
naprawczego w formie finansowania adaptacji. Zostało to uznane i podkreślone  

Ramka 1: Jak główny nurt ekonomii ignoruje prawa człowieka

Analiza ekonomiczna nie uwzględnia zazwyczaj praw człowieka z racji podstawo‑
wych założeń i metod stosowanych w ekonomii. Koncepcja szacowania kosztów 
adaptacji w ważnym sprawozdaniu UNFCCC „Investment and Financial Flows to 
Address Climate Change” jest tego dobrym przykładem.

Przy szacowaniu kosztów adaptacji w rolnictwie autorzy zakładają, że „większość 
dodatkowych inwestycji, które są niezbędne [aby przeprowadzić działania takie jak 
nawadnianie nowych obszarów, wprowadzania nowych praktyk i przenoszenia 
zakładów przetwórczych] pochodziłaby ze źródeł prywatnych, takich jak krajowi pro-
ducenci sektora rolnego, spożywczego i rybackiego, firmy przetwórcze i wielonarodowe 
spółki nasienne, przedsiębiorstwa chemiczne i spółki przemysłu wytwórczego”. Jednak 
owa odgórna analiza zakłada, że to poszkodowani powinni pokryć koszty, a poza 
tym nie bierze pod uwagę znaczących kosztów zabezpieczenia praw do wyżywienia 
i środków niezbędnych do życia, przysługujących najbardziej narażonym rolnikom: 
400 milionom chłopów małorolnych i pracowników niewykwalifikowanych w krajach 
rozwijających się, zwłaszcza kobietom, które uprawiają ziemię na terenach ogólnie 
dostępnych, często bez możliwości nawadniania czy otrzymania kredytu. Tam, gdzie 
w grę wchodzą prawa człowieka, omawiane podejście analityczne zdecydowanie 
przeciwstawia się zasadzie praw człowieka, czyli pomocy polegającej na pokrywaniu 
kosztów likwidacji skutków, które dotknęły ubogich ludzi.

Przy szacowaniu kosztów adaptacji do skutków zmian klimatycznych mających 
wpływ na zdrowie w krajach rozwijających się, autorzy koncentrują się na spodziewa‑
nym wzroście – w przypadku niedożywienia, malarii i biegunki – chorób najczęst‑
szych wśród mieszkańców najuboższych gospodarstw domowych. Dodatkowe 
koszty leczenia tych chorób wyniosą do 2030 r. 4‑5 mld USD rocznie, jednak autorzy 
zakładają, że „przy uwzględnieniu aktualnych tendencji finansowania opieki zdrowotnej, 
kwota ta zostanie prawdopodobnie opłacona głównie przez rodziny osób poszkodowa-
nych”. W dalszym ciągu analizy autorzy uznają, że „w krajach, w których osoby prywat-
ne nie są w stanie pokryć dodatkowych kosztów leczenia, niezbędne będą nowe i uzupeł-
niające mechanizmy finansowania ze środków publicznych”. Tym niemniej zakłada się, 
że płacić będą rodziny, chyba że okaże się inaczej, nawet mimo faktu, że występowa‑
nie niedożywienia i biegunki z powodu braku żywności lub czystej wody jest z pew‑
nością samo w sobie znaczącym wskaźnikiem ubóstwa w gospodarstwie domowym. 
Koncepcja uwzględniająca prawa człowieka wzywa zamiast tego do istotnego mię‑
dzynarodowego finansowania inwestycji publicznych w dziedzinie usług wodnych, 
taniego leczenia malarii oraz programów ochrony socjalnej, przede wszystkim w celu 
zapewnienia, że narażone rodziny nie staną w obliczu ryzyka niedożywienia.

Źródło: Oxfam i UNFCCC (2007)
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w Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu: „Państwa Strony rozwinięte ... będą 
również wspomagać te Państwa-Strony rozwijające się, które są szczególnie narażone 
na niekorzystne skutki zmian klimatu, w pokryciu kosztów adaptacji do tych nieko-
rzystnych skutków”.53 Jak dotąd jednak Państwa Strony rozwinięte nie wywiązują 
się z tego.

Finansowanie to jest zupełnie niewystarczające względem potrzeb. Według sza-
cunków Oxfam potrzeba będzie 50 mld USD rocznie na rzecz adaptacji we 
wszystkich krajach rozwijających się, przy czym kwota ta może być o wiele więk-
sza, jeżeli emisje na świecie nie zostaną dostatecznie szybko ograniczone.54 Przy-
kładowo, samo zaspokojenie najbardziej pilnych i bezzwłocznych potrzeb w za-
kresie adaptacji 50 krajów LDC będzie wymagało kwoty co najmniej 2 mld USD, 
jednak łączne zobowiązania w odniesieniu do Funduszu pomocy krajom LDC 
wynoszą zaledwie 173 mln USD55. Środki finansowe wpłacone dotychczas na ten 
fundusz wyniosły 92 mln USD – mniej niż mieszkańcy USA wydają miesięcznie 
na emulsję do opalania.56

Co gorsza, większość bogatych krajów pozyskuje środki finansowe na potrzeby 
adaptacji dzięki przekierowaniu od dawna obiecywanego wzrostu pomocy.  
W 1970 r. bogate kraje zobowiązały się do wnoszenia wkładu w wysokości 0,7% 
swoich dochodów krajowych na cele Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA), 
natomiast 38 lat później wszystkie te kraje wnoszą wkład w wysokości o wie-
le mniejszej niż połowa zadeklarowanej kwoty. W lipcu 2008 r. przywódcy G8 
zobowiązali się do przekazania 6 mld USD na rzecz uruchomionych przez Bank 
Światowy Funduszy Inwestycyjnych dla Ochrony Klimatu, cała zaś kwota zo-
stała zaliczona na poczet obiecanego wzrostu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej: 
jest to nic innego, niż przekierowanie pomocy, która zgodnie z założeniem miała 
być przeznaczona na niezbędne inwestycje w zdrowie, edukację i bezpieczeństwo 
żywnościowe. Jak dotąd jedynie Holandia, która osiągnęła już docelową wysokość 
wkładu równą 0,7% swojego dochodu narodowego, zobowiązała się do przeka-
zywania dodatkowych środków finansowych na rzecz przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym, gdyż uznała, że finansowanie adaptacji jest nowym zobowiązaniem 
wynikającym z jej odpowiedzialności za wytwarzanie nadmiernych emisji.

Środki finansowe na rzecz adaptacji muszą być przekazywane w formie dotacji, 
gdyż nie należy oczekiwać, aby mieszkańcy ubogich krajów zwracali środki stano-
wiące zadośćuczynienie za naruszenie ich praw. Zarządzany przez Bank Świato-
wy Program Pilotażowy na rzecz Odporności na Zmiany Klimatyczne (PPCR), 
finansowany w dużej mierze przez rząd Wielkiej Brytanii, został opracowany 
przede wszystkim jako program pożyczkowy, jednak na skutek licznych protestów 
obecnie oferuje on krajom rozwijającym się korzystniejszy zestaw obejmujący 
dotacje i pożyczki na korzystnych warunkach: niewątpliwie jest to krok naprzód, 
aczkolwiek w dalszym ciągu niezgodny z zasadą praw człowieka dotyczącą prze-
kazywania środków naprawczych.
Według danych zaczerpniętych ze Wskaźnika Finansowania Adaptacji Oxfam, 
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gdyby wszystkie kraje wspierały międzynarodowe finansowanie adaptacji  
stosownie do swojej odpowiedzialności za wytwarzanie emisji oraz możliwości 
oferowania wsparcia, wtedy USA, UE, Japonia, Kanada i Australia przekazałyby 
95% należnych środków finansowych (przy czym USA i UE przekazałyby łącznie 
ponad 75%).57 Mimo to, wspomniane kraje nie zwiększają pomocy finansowej na 
rzecz adaptacji w sposób, który odzwierciedlałby ich rzetelne przyjęcie odpowie-
dzialności. Nie przekazują w ten sposób środków, zapewniających wyrównanie 
szkód, proporcjonalnie do swoich międzynarodowych zobowiązań.

Niedostateczne przekazywanie środków przez bogate kraje jest dowodem na to, 
że nie będą one finansować adaptacji za pośrednictwem dobrowolnych wpłat. Nie-
zbędne mogą się okazać wiążące cele w zakresie finansowania, podobne do obo-
wiązujących już wiążących celów dotyczących emisji. Pilnie potrzebne są również 
innowacyjne mechanizmy finansowania. Fundusz na rzecz Adaptacji UNFCCC 
jest obecnie finansowany dzięki 2% opłacie za kredyty węglowe, wygenerowanej 
w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM), jednak dzięki tej opłacie uda 
się pozyskać nie więcej niż 5 mld USD do 2030 r. Ewentualne dodatkowe źródła 
obejmują globalny podatek od emisji CO2, sprzedaż aukcyjną pozwoleń na emisję 
CO2 w ramach systemów ograniczenie-handel lub opłaty za emisje z lotnictwa  
i transportu morskiego. Bogate kraje muszą się pospieszyć z wyrażeniem zgody na 
wprowadzenie tego rodzaju innowacyjnych mechanizmów finansowania.

3. Rządy krajów rozwijających się muszą mieć swój udział w zarządzaniu 
międzynarodowymi funduszami na rzecz adaptacji.

Ponieważ finansowanie adaptacji jest wymagane z powodu konieczności zabez-
pieczenia praw społeczności zagrożonych skutkami zmian klimatycznych, rządy 
krajów rozwijających się muszą mieć swój udział w zarządzaniu międzynarodowy-
mi funduszami na rzecz adaptacji. Muszą także, ponosić odpowiedzialność przed 
wspomnianymi społecznościami w momencie wydawania środków finansowych.

Kraje rozwijające się, słusznie zapewniły sobie silne przedstawicielstwo w ramach 
zarządzania Funduszem na rzecz Adaptacji UNFCCC i stanowią większość 16-
osobowego zarządu, w którym cztery miejsca zarezerwowano dla Afryki, małych 
krajów wyspiarskich i krajów LDC. „Znaczącym zwycięstwem” określił to prze-
wodniczący Grupy LDC. Zdaniem ministra środowiska Republiki Południowej 
Afryki jest to uzgodnienie, które zapewnia „krajom rozwijającym się bardziej bezpo-
średnie i sprawiedliwe prawo głosu w kwestii sposobu określania priorytetów i lokowa-
nia środków”.58

Owe korzyści są jednak zagrożone z powodu namnożenia się konkurencyjnych 
funduszy, zarządzanych w sposób nieuwzględniający reprezentacji wszystkich 
zainteresowanych stron, za to posiadających znaczne wsparcie finansowe. Celem 
zarządzanego przez Bank Światowy Programu Pilotażowego na rzecz Odporności 
na Zmiany Klimatyczne (PPCR) jest udzielanie rządom krajów rozwijających się, 
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poszkodowanym, obywatelskim społecznościom, pomocy przy określaniu, jak włą-
czyć adaptację do planowania na szczeblu krajowym: ma to znaczenie przy pro-
mowaniu krajowego uczestnictwa i odpowiedzialności. Jednak początkowe plany 
w odniesieniu do międzynarodowego zarządzania PPCR przewidywały zarząd,  
w skład którego wchodziliby wyłącznie darczyńcy i który informowałby kraje-
biorców za pośrednictwem „dorocznego forum informacyjnego”.59 Protesty ze 
strony krajów rozwijających się i organizacji pozarządowych doprowadziły do 
znacznej poprawy w zakresie struktury funduszu: obecnie w skład zarządu wcho-
dzą przedstawiciele krajów rozwiniętych i rozwijających się, w tym członkowie 
zarządu Funduszu na rzecz Adaptacji, a PPCR objęto klauzulą wygaśnięcia, aby 
umożliwić zakończenie działalności i przekazanie nabytych doświadczeń Fundu-
szowi na rzecz Adaptacji w terminie do 2012 r.

Powstają także inne nowe fundusze, które jednak niewłaściwie określają bogate 
kraje jako „darczyńców” i nie zapewniają udziału krajom poszkodowanym. Świa-
towy sojusz na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym UE został ustano-
wiony w celu finansowania środków reagowania na skutki zmian klimatycznych 
w krajach rozwijających się, z uwzględnieniem adaptacji. UE uruchomiła sojusz 
wykorzystując 80 mln USD ze środków finansowych nieprzeznaczonych na Ofi-
cjalną Pomoc Rozwojową (ODA), ale wzywa jednocześnie państwa członkowskie 
do wnoszenia doń wkładu ze swoich budżetów na rzecz ODA, co prowadzi do 
przekierowania niezbędnego wzrostu pomocy finansowej. Poza tym środki będą 
prawdopodobnie przekazane za pośrednictwem tradycyjnych kanałów WE, za-
miast zapewnić krajom rozwijającym się prawo decydowania przy określeniu, jak 
najlepiej te środki wykorzystać. Rząd Japonii oraz Program Rozwoju Narodów 
Zjednoczonych również uruchomiły inicjatywę wartą 92 mln USD (która to kwo-
ta jest także wliczana do pomocy w ramach ODA) na rzecz adaptacji w Afryce, 
nie określono jednak jasnych planów mających zapewnić, że kraje rozwijające się 
będą miały istotny udział w zarządzaniu tą inicjatywą.

Zamiast mnożyć kolejne fundusze, bogate kraje powinny udzielić wsparcia Fun-
duszowi na rzecz Adaptacji UNFCCC i doprowadzić do tego, że jego struktury  
i wytyczne również nałożą na rządy odpowiedzialność za przekazywanie środków 
finansowych społecznościom, których prawa są najbardziej zagrożone.
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Sektor prywatny: jaką rolę odgrywa w dzie-
dzinie praw człowieka i zmian klimatycznych?

Zobowiązania związane z prawami człowieka dotyczą przede wszystkim państw, 
a do zakresu odpowiedzialności każdego państwa należy ochrona praw człowieka 
poprzez regulację działalności sektora prywatnego. Jednocześnie wszystkie przed-
siębiorstwa są zobowiązane do zapewnienia, że ich działalność nie narusza praw 
człowieka. Jest to zobowiązanie do monitorowania i składania sprawozdań doty-
czących skutków ich działań oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych kro-
ków w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu. Wiodące przedsiębiorstwa 
idą jeszcze dalej w tym kierunku, działając na rzecz wypełnienia praw za pośred-
nictwem korporacyjnych operacji.60

Przedsiębiorstwa należą do najbardziej wpływowych podmiotów oddziałujących 
na zmiany klimatyczne, zarówno poprzez wytwarzanie dużej ilości gazów cieplar-
nianych, jak i poprzez sieć współzależności ze społecznościami, których skutki 
zmian klimatycznych dotyczą. Jakie zatem obowiązki związane z prawami czło-
wieka ciążą na przedsiębiorstwach w obliczu zmian klimatycznych?

Poszanowanie praw. Wszystkie przedsiębiorstwa mają obowiązek:

Podejmować istotne działania w celu redukcji swojej bezpośredniej  
i pośredniej emisji, by utrzymać globalne ocieplenie na poziomie znacznie 
poniżej 2°C.

Monitorować oraz składać sprawozdania w sprawie bezpośredniej  
i pośredniej emisji związanej z ich działaniami, w celu przekazywania do  
wiadomości publicznej kompletnych i zweryfikowanych przez czynniki  
zewnętrzne informacji.

Zapewnić, że ich projekty dotyczące łagodzenia skutków lub adaptacji 
nie naruszają praw człowieka – czy to z powodu zastosowanych technolo-
gii, czy też wdrożenia ich bez zasięgnięcia opinii zainteresowanych społecz-
ności.

Powstrzymywać się od lobbowania lub wykorzystywania wpływów w celu 
zablokowania skutecznej regulacji lub uzgodnień mających na celu  
powstrzymywanie zmian klimatycznych.

Wypełnianie praw. Przedsiębiorstwa dążące do wspierania praw człowieka  
powinny:

Wezwać rządy do wykazania przywództwa w ustanawianiu celów  

05
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dotyczących emisji na 2020 i 2050 r., które pomogą w utrzymaniu global-
nego ocieplenia na poziomie poniżej 2°C, a także wspierać ambitne polityki 
niezbędne do osiągnięcia tego celu.

Tworzyć i rozpowszechniać technologie ograniczania emisji gazów cie-
plarnianych, takie jak systemy energii odnawialnej oraz urządzenia energo-
oszczędne.

Udostępniać odpowiednie, przystępne w zastosowaniu technologie adap-
tacyjne, takie jak nawadnianie na małą skalę, nasiona odporne na suszę, le-
karstwa oraz ubezpieczenia od następstw zjawisk pogodowych, w zależności 
od potrzeb, aby pomóc ubogim ludziom w rzeczywistej adaptacji.

Wnosić wkład w budowanie odporności społecznej. Przedsiębiorstwa, 
które zaopatrują się i handlują na rynku światowym, powinny zapewnić 
narażonym społecznościom, zintegrowanym z ich łańcuchami dostaw – na 
przykład rolnikom, robotnikom i konsumentom – budowanie odporności 
na skutki zmian klimatycznych.

Najważniejsze zagadnienia związane z sektorem prywatnym 
w odniesieniu do praw człowieka

Poniżej zwrócono uwagę na dwa najważniejsze zagadnienia, wymagające 
niezwłocznych działań.

1. Przedsiębiorstwa muszą robić dużo więcej dla wspierania działań po-
wstrzymujących zmiany klimatyczne.

Tuż przed Konferencją ONZ w sprawie Zmian Klimatu na Bali w 2007 r. liderzy 
150 wiodących ogólnoświatowych przedsiębiorstw z USA, Europy, Australii  
i Chin wezwali do ustanowienia „dostatecznie ambitnego, międzynarodowego  
i wszechstronnego, prawnie wiążącego porozumienia Narodów Zjednoczonych w celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych”, chcąc w ten sposób przekazać przedsiębior-
com długotrwałe, mające moc prawną i dostatecznie głośne sygnały, by rozsze-
rzyli oni zakres inwestycji w technologie niskoemisyjne.61 Tego rodzaju wezwania 
do silnego międzynarodowego przywództwa są bardzo potrzebne, jednak wiele 
przedsiębiorstw nie wspiera ich swoimi zobowiązaniami i działaniami.

W lipcu 2008 r. ponad 80 dyrektorów generalnych największych ogólnoświato-
wych firm wezwało przywódców G8, by dążyli do „jednoznacznego” celu redukcji 
co najmniej o połowę emisji gazów cieplarnianych na świecie do 2050 r.62 Jednak-
że nie ustalając roku referencyjnego sprawili oni, że ich własne zalecenie stało się 
w znacznym stopniu niejednoznaczne. Ponadto nawet przy uwzględnieniu dowol-
nego możliwego do przyjęcia roku referencyjnego, wspomniane  
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założenie nie jest wystarczające, aby umożliwić utrzymanie wzrostu temperatury 
na poziomie poniżej 2°C.

Co gorsza, niektóre przedsiębiorstwa w dalszym ciągu czynnie lobbują blokowa-
nie właśnie tych ram politycznych, które są niezbędne do przeniesienia środków 
z inwestycji w technologie wysokoemisyjne do inwestycji w technologie nisko-
emisyjne. Przykładowo, europejscy producenci samochodów (za pośrednictwem 
Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów, ACEA) wpłynęli już na 
osłabienie wniosku UE, aby działać w kierunku zwiększenia oszczędności paliwo-
wej pojazdów, i lobbują dalsze jego osłabienie.63 Podobnie było w przypadku Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA), które zdecydo-
wanie przeciwstawiło się propozycji Parlamentu Europejskiego, wyrażonej w lipcu 
2008 r., aby włączyć lotnictwo do europejskiego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji (ETS), co było oczywistą próbą przedłużenia stanu braku regulacji doty-
czących emisji w odniesieniu do sektora lotnictwa.64

W maju 2009 r. Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
będzie współgospodarzem „Światowego Szczytu Biznesu w sprawie Zmian Kli-
matycznych” w Kopenhadze, którego celem jest przekazanie międzynarodowym 
negocjatorom zdecydowanego komunikatu w sprawie sposobu na utworzenie  
właściwego porządku po 2012 r.65 Przedsiębiorstwa wielonarodowe muszą sko-
rzystać z tej sposobności, aby namawiać do podjęcia śmiałych kroków w ramach 
międzynarodowych negocjacji poprzez wezwanie do redukcji emisji na świecie do 
2050 r. o co najmniej 80 % w stosunku do poziomu z 1990 r., a także wspieranie  
w tworzeniu i wdrażaniu postępowych polityk niezbędnych do umożliwienia rea-
lizacji tego celu.

2. Przedsiębiorstwa mogą zrobić dużo więcej dla wspierania odporności 
społecznej dzięki swoim łańcuchom dostaw.

Zbyt mało przedsiębiorstw szuka sposobów ograniczenia własnych, negatywnych 
działań na klimat, nie mówiąc już o tym, czy sprawdzają własne strategie optyma-
lizacji łańcucha dostaw, pod względem tego czy pomagają czy szkodzą społecz-
nościom w krajach rozwijających się – rolnikom, pracownikom, społecznościom 
sąsiedzkim i konsumenckim – z którymi łączy je sieć wzajemnych powiązań. To 
nowy obszar działań, w którym istnieje wiele niewiadomych jeśli chodzi o skutki 
zmian klimatycznych. Konieczne jest jednak odpowiednio wczesne planowanie. 
Poniżej przedstawiono przykłady z trzech sektorów:

Rolnictwo: Współpraca na rzecz odporności w ramach łańcucha dostaw. 
Zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do zniszczenia całych zbiorów lub 
drastycznego obniżenia plonów, jeśli rolnicy nie będą posiadać zasobów 
i technologii niezbędnych do adaptacji do nieregularnych opadów desz-
czu lub częstszych powodzi. Przedsiębiorstwa zaopatrujące swoje rolnicze 
łańcuchy dostaw w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej muszą zwiększyć 
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dynamikę współpracy z drobnymi producentami rolnymi i lokalnymi spo-
łecznościami, aby zapewnić wspólne budowanie odporności niezbędnej do 
przeciwstawienia się oddziaływaniom klimatycznym. Przedsiębiorstwa te 
mogłyby na przykład pomagać drobnym producentom rolnym w pozyski-
waniu nawadniania i innych technologii, niezbędnych w adaptacji do niere-
gularnych opadów deszczu.

Woda: Uwzględnienie kluczowych operacji. Wiele społeczności na terenie 
Indii oskarżyło największe wielonarodowe korporacje producentów napo-
jów chłodzących o zużywanie w ramach swoich operacji zbyt dużej ilości 
wody, czego skutkiem jest pozbawienie gospodarstw domowych dostępu do 
wody, stanowiącego jedno z ich zasadniczych praw. Tego rodzaju konflik-
ty pomiędzy przedsiębiorstwami i społecznościami z pewnością będą się 
nasilały, gdyż zmiany klimatyczne prowadzą do drastycznego ograniczenia 
dostępności wody w wielu rozwijających się krajach. Wszystkie przedsię-
biorstwa muszą w swoich operacjach zapewnić poszanowanie prawa spo-
łeczności do dostępu do wody; bieżące prace Światowej Rady Biznesu na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju w tej dziedzinie są przyjmowane  
z entuzjazmem.66 Konieczne jest, aby więcej przedsiębiorstw w swoich pla-
nach operacyjnych zwracało uwagę nie tylko na własne potrzeby, ale rów-
nież na to, jak uwzględnić prawa społeczności dostępu do wody.

Ubezpieczenia: Zapewnienie mikroproduktów w celu obniżenia po-
datności na zagrożenia. Usługi finansowe w zakresie ubezpieczeń, kre-
dytów, oszczędności i przekazów pieniężnych mogą odegrać ogromną rolę 
w umożliwianiu społecznościom budowania odporności na skutki zmian 
klimatycznych. Sektor finansowy działa szybciej od innych sektorów, jeśli 
chodzi o pilotażowe wdrażanie nowych usług w krajach rozwijających się  
w odpowiedzi na zmiany klimatyczne. Aby zapewnić, że tego rodzaju usługi 
są przystępne dla ubogich kobiet i mężczyzn w rolniczych społecznościach 
Etiopii, Oxfam rozpoczął współpracę z największymi firmami ubezpiecze-
niowymi w celu wypracowania programów mikroubezpieczeń od skutków 
zdarzeń pogodowych, przeznaczonych dla drobnych producentów rolnych 
zmagających się z nieregularnymi opadami deszczu i suszą.
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Od problemu klimatu do praw człowieka
Ekonomia w połączeniu z właściwie pojętym interesem własnym zapewnia-
ją istotne uzasadnienia dla podjęcia pilnych działań na rzecz przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym. Najważniejszym powodem, dla którego należy podjąć 
te działania, to nie opłacalność ani też fakt, że wymaga tego długofalowy inte-
res wszystkich krajów, ale to, że bogate kraje nie mogą w dalszym ciągu naruszać 
praw człowieka przysługujących wszystkim ludziom, a zwłaszcza najuboższym 
mieszkańcom globu, poprzez nieprzerwane wytwarzanie nadmiernych emisji ga-
zów cieplarnianych.

Społeczność międzynarodowa zajmująca się prawami człowieka – od ONZ po 
instytucje krajowe i organizacje pozarządowe – musi zacząć bardziej angażować 
się w debaty na temat polityki klimatycznej na szczeblu krajowym i międzyna-
rodowym. Mające się ukazać opracowanie w sprawie zmian klimatycznych, które 
zostanie wydane przez Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, pomoże 
wyjaśnić prawne zobowiązania państw do podejmowania działań, a także we wzy-
waniu do opracowywania polityk klimatycznych traktujących priorytetowo prawa 
człowieka.

Akty prawne dotyczące praw człowieka oraz odnośne instytucje muszą szybko 
ewoluować, aby sprostać bezprecedensowemu międzynarodowemu wyzwaniu, 
będącemu skutkiem zmian klimatycznych.67 Idea Międzynarodowego Trybunału 
Karnego mogła wydawać się nieprawdopodobna jeszcze 10 lat temu, jednak obec-
nie pociąga on jednostki do odpowiedzialności za ludobójstwo, zbrodnie wojen-
ne i zbrodnie przeciwko ludzkości. W ciągu kolejnych dziesięciu lat musi również 
powstać efektywny sposób pociągania państw i przedsiębiorstw do odpowiedzial-
ności za wpływ, jaki ich emisje gazów cieplarnianych wywierają na prawa przysłu-
gujące milionom ludzi.

Oxfam, podkreślając poszanowanie praw człowieka, wzywa do pilnego podjęcia 
działań w zakresie następujących najważniejszych zagadnień związanych  
z prawami człowieka w bieżącym kształtowaniu polityki.

Bogate kraje muszą przewodzić w dziedzinie redukcji emisji na świecie, 
aby utrzymać globalne ocieplenie na poziomie znacznie poniżej 2°C. 
Emisje na całym świecie muszą do 2050 r. ulec zmniejszeniu o co najmniej 
80 % w porównaniu z poziomami z 1990 r., przy czym bogate kraje powin-
ny do 2020 r. przeprowadzić redukcje na szczeblu krajowym o co najmniej 
25-40 %.

06
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Bogate kraje muszą zapewnić środki finansowe niezbędne do międzyna-
rodowej adaptacji. Dotychczas przekazały one na fundusz na rzecz krajów 
najmniej rozwiniętych zaledwie 92 mln USD, czyli kwotę mniejszą od tej, 
jaką mieszkańcy USA wydają miesięcznie na emulsję do opalania. Aby po-
zyskać co najmniej 50 mld USD rocznie, pilnie potrzebne są innowacyjne 
mechanizmy finansowania.

Bogate kraje muszą zapewnić środki finansowe niezbędne do rozwoju 
technologii niskoemisyjnych w krajach rozwijających się. Na przestrzeni 
ostatnich 20 lat wpłaty tych krajów do wielostronnych funduszy na rzecz 
transferu technologii w ramach przeciwdziałania zmianom klimatycznym 
wynosiły przeciętnie 437 mln USD rocznie: mieszkańcy Europy Zachod-
niej wydali w zeszłym roku dziesięciokrotnie więcej na zakup odkurzaczy. 
Zobowiązanie do nowego poziomu finansowania musi być złożone w od-
niesieniu do okresu po 2012 r.

Bogate kraje muszą powstrzymać polityki dotyczące biopaliw, które na-
ruszają prawo ludzi ubogich do wyżywienia i prowadzą do naruszeń praw 
dotyczących własności ziemskiej i pracy. Rządy krajów rozwijających się 
również muszą chronić prawa ubogiej ludności za pośrednictwem krajo-
wych przepisów prawnych.

Kraje rozwijające się muszą skierować swoje strategie adaptacyjne do naj-
bardziej narażonych społeczności poprzez traktowanie ubogich społecz-
ności priorytetowo, zajęcie się potrzebami i interesem kobiet oraz zapew-
nienie programów ochrony socjalnej.

Kraje rozwijające się muszą zarządzać międzynarodowymi funduszami 
na rzecz adaptacji we własny sposób, ale muszą także ponosić odpowie-
dzialność przed narażonymi społecznościami za to jak środki zostały roz-
dysponowane.

Przedsiębiorstwa muszą wezwać rządy do pilniejszego podjęcia działań 
na rzecz redukcji emisji na świecie, nie mogą też lobbować zablokowania 
skutecznej regulacji.

Przedsiębiorstwa, które zaopatrują się i sprzedają na rynku międzynaro-
dowym, mogą dokonać znacznie więcej dla budowania społecznej odpor-
ności na zmiany klimatyczne dzięki operacjom w ramach swojego łańcu-
cha dostaw.
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Rządy krajów rozwiniętych i rozwijających się mogą, i muszą, zrobić o wiele wię-
cej, aby powstrzymać zmiany klimatyczne przed spowodowaniem największego 
w XXI wieku naruszenia praw człowieka. Wspomniany, dwuletni cykl negocja-
cji w sprawie zmian klimatycznych – od konferencji na Bali w 2007 r. do szczytu 
klimatycznego w Kopenhadze pod koniec 2009 r. – stanowią najważniejszą szansę 
na wypracowanie właściwej polityki międzynarodowej, niezbędnej do zapobiega-
nia niebezpiecznym zmianom klimatycznym oraz ułatwienia adaptacji narażonym 
społecznościom. Oddziaływanie zmian klimatycznych na prawa najbardziej nara-
żonej ludności będzie stanowić decydujący test skuteczności tych negocjacji.
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„Dawniej było wystarczająco dużo deszczu...ale teraz jest inaczej. 
Deszcze zniknęły. W korycie rzeki nie ma już wody, którą czerpaliśmy do picia. 

Tak bardzo doskwiera nam pragnienie; 
wody nie starcza nawet tym kilku zwierzętom, które hodujemy. 

Co mogę zrobić, żeby zaradzić temu pragnieniu? 
Tak bardzo się boję. Nie ma słów, którymi mogę wyrazić swój ból”.

Martina Longom, farmerka i matka z okręgu Kotido, Uganda
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