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“Konferencja Rio+20 b´dzie jednym
z najwa˝niejszych Êwiatowych
spotkaƒ naszych czasów,
poÊwi´conych problematyce
zrównowa˝onego rozwoju.
W Rio nasza wizja musi byç
jasna: zrównowa˝ona zielona
gospodarka, która chroni
Êrodowisko naturalne i wspiera
realizacj´ Milenijnych Celów
Rozwoju, godnà prac´
i eliminacj´ ubóstwa.”
Sekretarz Generalny
ONZ
Ban Ki-moon

Co oznacza
Rio+20?
Rio+20 to skrót nazwy Konferencji NZ w sprawie
Zrównowa˝onego Rozwoju, która odb´dzie si´
w Rio de Janeiro (Brazylia) w czerwcu 2012 r. Konferencja
Rio+20 to historyczna okazja do wytyczenia szlaków
prowadzàcych do bardziej bezpiecznego, sprawiedliwego,
czystego, zielonego i pomyÊlnie rozwijajàcego si´ Êwiata dla
wszystkich ludzi.
DwadzieÊcia lat po Szczycie Ziemi w Rio w 1992 r.,
na którym kraje przyj´∏y “Agend´ 21” - plan sk∏aniajàcy
do przemyÊlenia mo˝liwoÊci wykorzystania wzrostu
gospodarczego oraz dà˝àcy do zwi´kszenia sprawiedliwoÊci
spo∏ecznej i zapewnienia ochrony Êrodowiska naturalnego ONZ ponownie zgromadzi rzàdy, organizacje mi´dzynarodowe
oraz reprezentantów najwa˝niejszych grup spo∏ecznych,
aby przyjàç uzgodnienia dotyczàce rozsàdnych dzia∏aƒ
zmierzajàcych do ograniczenia ubóstwa przy jednoczesnym
promowaniu godnej pracy, czystej energii oraz bardziej
zrównowa˝onego i sprawiedliwego wykorzystywania zasobów
naturalnych.
Rio+20 to okazja do tego, byÊmy odeszli od stosowania
zwyczajowych praktyk biznesowych i zacz´li dzia∏aç na rzecz
wykorzenienia ubóstwa, podj´li temat destrukcji Êrodowiska
oraz zbudowali pomost ku przysz∏oÊci.
Zrównowa˝ony rozwój to „rozwój, który zapewnia zaspokojenie
potrzeb obecnych pokoleƒ, nie przekreÊlajàc mo˝liwoÊci
zaspokojenia potrzeb pokoleƒ nast´pnych.”
Komisja Brundtland (1987)
1 Agenda 21 wymienia dziewi´ç du˝ych grup spo∏ecznych: kobiety;
dzieci i m∏odzie˝; ludnoÊç rdzennà; organizacje pozarzàdowe; w∏adze
lokalne; robotnicy i zwiàzki zawodowe; biznes i przemys∏; Êrodowiska
naukowe i techniczne; oraz rolnicy.

Dlaczego potrzebujemy
konferencji Rio+20?
v Obecnie na Êwiecie ˝yje 7 miliardów ludzi - w roku 2050
liczba ta wyniesie 9 miliardów.
v Obecnie co piàta osoba na Êwiecie - czyli 1,4 miliarda ludzi ˝yje za mniej ni˝ 1,25 dolara dziennie.
v Pó∏tora miliarda ludzi na Êwiecie nie ma elektrycznoÊci.
Dwa i pó∏ miliarda nie ma dost´pu do toalet. Ka˝dego dnia
prawie miliard ludzi cierpi g∏ód.
v Emisja gazów cieplarnianych nadal wzrasta, a ponad 1/3
wszystkich znanych nam gatunków wyginie bezpowrotnie,
jeÊli zmiany klimatyczne nie b´dà powstrzymane.
v JeÊli chcemy pozostawiç naszym dzieciom i wnukom
nadajàcy si´ do zamieszkania Êwiat, ju˝ dziÊ powinniÊmy
stawiç czo∏a szerzàcemu si´ ubóstwu i dewastacji Êrodowiska
naturalnego.
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Po∏owa ludzkoÊci ˝yje obecnie
w miastach. W ciàgu
najbli˝szych dwudziestu lat
prawie 60% populacji, czyli
5 miliardów ludzi, b´dzie
mieszkaƒcami miast.
(êród∏o: UN-HABITAT)

v Je˝eli teraz nie zmierzymy si´ z tymi krytycznymi
wyzwaniami, w przysz∏oÊci poniesiemy znacznie wi´ksze
koszty, które b´dà wynikaç ze wzrostu ubóstwa, braku
stabilizacji i degradacji planety.
v Rio+20 jest okazjà do globalnego przemyÊlenia spraw,
co umo˝liwi nam wszystkim podejmowanie lokalnych dzia∏aƒ
zapewniajàcych wspólnà bezpiecznà przysz∏oÊç.

“Zrównowa˝ony rozwój nie jest jednà z mo˝liwoÊci! To jedyna
droga, która pozwoli ca∏ej ludzkoÊci wieÊç godne ˝ycie na tej
planecie, jedynej jakà mamy. Rio+20 daje naszemu pokoleniu
szans´ wyboru tej w∏aÊnie drogi.”
Sha Zukang,
Sekretarz Generalny Konferencji Rio+20
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Jakie kwestie b´dà
rozwa˝ane na konferencji
Rio+20?
Middelgrunden - farma
wiatrowa na morzu,
Dania

Wiemy jak rozwiàzaç wiele problemów zwiàzanych ze
zrównowa˝onym rozwojem: wyzwania stojàce przed miastami,
dotyczàce energii, wody, ˝ywnoÊci i ekosystemów.

v Przechodzenie do bardziej zielonej
gospodarki, jednoczeÊnie koncentrujàc
si´ na eliminacji ubóstwa.

Podczas konferencji Rio+20 kraje b´dà omawiaç sposoby
wprowadzania tych rozwiàzaƒ w ˝ycie poprzez:

v Chronienie oceanów przed
nadmiernymi po∏owami, destrukcjà
morskich ekosystemów i niekorzystnymi
skutkami zmian klimatycznych.
v Zadbanie, by miasta bardziej
nadawa∏y si´ do zamieszkania
i sprawniej funkcjonowa∏y.

Rodzina w Mongolii u˝ywa paneli
s∏onecznych do wytwarzania
energii potrzebnej w namiocie
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Rybak na wodach oceanu w pobli˝u
Dar es Salaam, Tanzania
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v Zwi´kszanie zu˝ycia energii
odnawialnej, co mo˝e znaczàco
obni˝yç emisj´ dwutlenku w´gla oraz
poziom zanieczyszczeƒ na zewnàtrz
i wewnàtrz pomieszczeƒ, jednoczeÊnie
przyczyniajàc si´ do wzrostu
gospodarczego.

Tory kolejowe wijàce
si´ przez Seul,
Republika Korei
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“Program dzia∏aƒ dla zrównowa˝onego rozwoju
jest programem rozwoju dla XXI wieku”
Ban Ki-moon,
Sekretarz Generalny ONZ

Czy zrównowa˝ony rozwój
staje si´ rzeczywistoÊcià?
W ciàgu ostatnich dwóch dekad odnotowano wiele przedsi´wzi´ç
s∏u˝àcych zrównowa˝onemu rozwojowi, które zrealizowano
z sukcesem. Dotyczà one takich dziedzin jak energia, rolnictwo,
planowanie miast, produkcja i konsumpcja:

v Lepsze zarzàdzanie lasami w celu
osiàgni´cia wielorakich korzyÊci. Ograniczenie
o po∏ow´ procesu wylesiania do 2030 roku,
mo˝e zmniejszyç straty zwiàzane z emisjà
gazów cieplarnianych, które szacuje si´
na 3.7 biliona dolarów. W tej kwocie nie
uwzgl´dniono wartoÊci pracy i przychodów,
bioró˝norodnoÊci, czystej wody oraz roÊlin
wykorzystywanych w medycynie.

Lasy w Liberii

Wyschni´te koryto
rzeki w Nigrze

v Popraw´ sposobów chronienia i zarzàdzania
wodà w celu wspierania rozwoju
i zapobiegania pustynnieniu.

v W Kenii wprowadzono innowacyjne systemy finansowania, które
zach´ca∏y do inwestowania w êród∏a energii odnawialnej - energi´
s∏onecznà, wiatrowà, ma∏e elektrownie wodne, biogaz i energi´
z odpadów komunalnych - tym samym generujàc dochody
i zwi´kszajàc zatrudnienie
v W Chinach zastosowanie strategii rozwoju energetyki
niskoemisyjnej, opartej na odnawialnych êród∏ach energii,
przyczyni∏o si´ do utworzenia nowych miejsc pracy oraz
pozyskania nowych êróde∏ dochodów i zysków dla przedsi´biorstw
przemys∏owych.
v W Ugandzie przejÊcie na rolnictwo ekologiczne przyczyni∏o si´
do wzrostu dochodów w ma∏ych gospodarstwach rolnych, zyska∏y
równie˝ gospodarka, spo∏eczeƒstwo i Êrodowisko naturalne.
v W Brazylii w ramach projektu „Mechanizmy Czystego Rozwoju”
dwa najwi´ksze wysypiska Êmieci w Sao Paulo zosta∏y
przekszta∏cone w zrównowa˝one sk∏adowiska. Dzi´ki temu,
od 2004 roku do wrzeÊnia 2011, do atmosfery nie przedosta∏o si´
352 000 ton metanu. Wykorzystany on zosta∏ do produkcji oko∏o
miliona megawatów energii elektrycznej.
v W Nepalu, wspólnota leÊna pod kierunkiem lokalnych grup
u˝ytkowników lasu, odnawia zasoby leÊne na terenach, które uleg∏y
zniszczeniom w latach 90-tych.
v W Kanadzie, tysiàce produktów spe∏niajàcych rygorystyczne
normy ekologiczne, uzyska∏o certyfikat EcoLogo - jeden
z najbardziej cenionych certyfikatów w Ameryce Pó∏nocnej.
v We Francji w latach 2006-2008 stworzono oko∏o 90 000 miejsc
pracy w sektorze zielonej gospodarki, z czego wi´kszoÊç
zwiàzana jest z chronieniem i rozwojem energii odnawialnej.
v Na Haiti oko∏o 205 000 osób odniesie korzyÊci dzi´ki Inicjatywie
Wybrze˝e Po∏udniowe, której celem jest rekultywacja
i zrównowa˝ony rozwój powa˝nie zdegradowanych terenów,
o powierzchni równej niemal po∏owie aglomeracji londyƒskiej.
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Co wydarzy si´ na
konferencji Rio+20?
Tysiàce uczestników - przedstawicieli rzàdów, sektora
prywatnego, organizacji pozarzàdowych oraz innych grup
zbiorà si´ w koƒcu maja i pierwszych dniach czerwca 2012
roku, aby daç silny impuls procesowi zrównowa˝onego
rozwoju.
UN Photo

Pojazdy z nap´dem elektrycznym na
mecie rajdu „Zero Emisji”, Genewa,
Szwajcaria.
Oczekuje si´, ˝e transport b´dzie
decydowa∏ o Êwiatowym wzroÊcie
zapotrzebowania na energi´.
Transport jest najwi´kszym odbiorcà
energii koƒcowej w krajach
rozwini´tych i czynnikiem
zwi´kszajàcym popyt na energi´
w krajach rozwijajàcych si´.
(êród∏o: DESA)

Ostatnia sesja Komitetu Przygotowawczego odpowiedzialnego
równie˝ za przebieg Konferencji odb´dzie si´ w Rio de Janeiro
w czerwcu 2012.
Równolegle oraz w przerwach mi´dzy oficjalnymi wydarzeniami
odb´dà si´ liczne imprezy towarzyszàce, wystawy, prezentacje
oraz targi organizowane przez licznych partnerów konferencji.
Oficjalne rozmowy b´dà koncentrowa∏y si´ na dwóch
g∏ównych tematach: jak budowaç zielonà gospodark´ dla
osiàgni´cia zrównowa˝onego rozwoju i ograniczyç ubóstwo,
wspieraç kraje rozwijajàce si´, by pomóc im znaleêç zielonà
Êcie˝k´ rozwoju; oraz jak poprawiç mi´dzynarodowy system
koordynacji w zakresie zrównowa˝onego rozwoju.
Oczekuje si´, ˝e rzàdy uzgodnià przejrzyste i praktyczne
metody wprowadzania zrównowa˝onego rozwoju, bazujàc
na przyk∏adach licznych dzia∏aƒ, które zosta∏y zrealizowane
z powodzeniem w ostatnich dwóch dekadach.

Rio de Janeiro, Brazylia

Jak mog´ uczestniczyç
w konferencji lub jà
wesprzeç?
Do budowania zrównowa˝onego rozwoju nie wystarczy
sama dzia∏alnoÊç rzàdów - potrzebne jest partnerstwo
pomi´dzy ludêmi, grupami spo∏ecznymi, organizacjami,
przedsi´biorstwami i Êrodowiskiem akademickim.
Konferencja Rio+20 jest doskona∏à okazjà do budowania
partnerstw i podkreÊlenia dokonaƒ wszystkich
zaanga˝owanych stron.
Oficjalna strona internetowa www.uncsd2012.org stanowi
platform´ porozumienia dla spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,
biznesu, Êrodowiska akademickiego oraz organizacji
pozarzàdowych, umo˝liwiajàc im wymian´ informacji na temat
przygotowaƒ do Rio+20. Na stronie znajdà si´ równie˝
informacje dotyczàce rejestracji i udzia∏u w konferencji.
Mo˝na si´ na niej zarejestrowaç, aby otrzymywaç biuletyn
informacyjny na temat konferencji. Portale spo∏ecznoÊciowe,
takie jak Twitter oraz Facebook, umo˝liwiajà Êledzenie blogów
Sekretarza Generalnego konferencji - pana Sha Zukang.
Potrzebne jest finansowe i rzeczowe wsparcie ze strony
donatorów, by umo˝liwiç wszystkim zainteresowanym stronom
udzia∏ w procesie przygotowawczym Konferencji.
W celu uzyskania szczegó∏owych informacji o sposobach
udzielania wsparcia prosimy o kontakt:
Ms. Kathleen Abdalla
Chief, Fundraising and Logistics Cluster
UNCSD (Rio+20) Secretariat,
Division for Sustainable Development,
UN DESA, New York
Tel: +1 212 963 84 16
Email: abdallak@un.org

Jak zorganizowana jest
konferencja Rio+20?
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Rio+20 jest wspólnym przedsi´wzi´ciem ca∏ego systemu
Narodów Zjednoczonych. Specjalnie utworzony Sekretariat
odpowiada za koordynacj´ i u∏atwienie wszystkim organom
ONZ dzia∏u w procesie przygotowawczym.
Sekretariat konferencji Rio+20 mieÊci w siedzibie
Departamentu Spraw Gospodarczych i Spo∏ecznych. Na jego
czele stoi Sekretarz Generalny Konferencji - pan Sha Zukang.
,
Sekretarz wspierany jest przez dwóch Koordynatorów
Wykonawczych - panià Elizabeth Thompson (by∏à minister
Êrodowiska na Barbadosie) oraz, pana ambasadora Brice
Lalonde (by∏ego ministra Êrodowiska we Francji).
Procesem przygotowawczym kieruje Biuro z∏o˝one
z 11 cz∏onków - ambasadorów ONZ reprezentujàcych
wszystkie regiony Êwiata.
Brazylia jako kraj goszczàcy konferencj´, odpowiada
za logistyczne przygotowanie tego wydarzenia.

“Zrównowa˝ony pokój na
Êwiecie musi byç budowany
w oparciu o zrównowa˝ony
rozwój. W∏aÊnie dlatego
uwa˝am, ˝e program
zrównowa˝onego rozwoju
jest programem rozwoju dla
XXI wieku.”
Ban Ki-moon
Sekretarz Generalny ONZ
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Media:
Departament Informacji
Publicznej ONZ
mediainfo@un.org

ZZZXQFVGRUJ
ZZZXQRUJVXVWDLQDEOHIXWXUH

