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Inga Belousa, Zaļā Brīvība
Mēs dzīvojam vienotā, nevis noslēgtā pasaulē, kur robežas mūs atdala
no nepazīstamā un nezināmā. Mēs visi
atrodamies globālā savstarpējas mijiedarbības tīklā. To raksturo arī sakarības
starp mūsu ikdienas lēmumiem un planētas attīstības globālajām tendencēm,
tai skaitā klimata pārmaiņām.
Temats par klimata pārmaiņām ir
viens no svarīgākajiem un steidzamākajiem ar vides un cilvēka attīstību un
labizjūtu saistītajiem problēmjautājumiem, jo klimats kā noteiktai vietai
raksturīgs ilggadējs laikapstākļu režīms
nosaka arī tajā dzīvojošo cilvēku un dabas dzīves ritmu. Ja notiek laikapstākļu
— vidējās gaisa temperatūras vai vidējo
nokrišņu daudzuma pārmaiņas ilgākā
laika posmā, tad mainās arī konkrētajai
vietai raksturīgā sociālā un ekoloģiskā sistēma. Tāpēc klimata pārmaiņas ir
nozīmīgs iemesls cilvēku dzīvesvietas
maiņai un migrācijai, un līdz ar to nabadzībai, badam, veselības problēmām un
citām cieņpilnu dzīvi ietekmējošām lietām. Klimata pārmaiņas ir papildus slogs

arī ekosistēmām — augu un dzīvnieku
valstij. Daudzu augu un dzīvnieku sugu
pārvietošanās ziemeļu virzienā un augstāk kalnos negatīvi ietekmē lauksaimniecību, mežkopību, enerģijas ražošanu,
tūrismu un infrastruktūru kopumā. Globālā mērogā klimata izmaiņas ir visnopietnākie draudi mūsu planētai.
Klimata pārmaiņu cēloņi ir dažādi.
Viens no būtiskākajiem cēloņiem ir mūsdienu dzīvesveids, jo īpaši ekonomiski
attīstītajā pasaules daļā, pie kuras piederam arī mēs. Tāpēc, meklējot risinājumus klimata pārmaiņu radītajām problēmām, vispirms jāsāk ar sevi un savu
ikdienu, jo mēs tieši ietekmējam klimata
pārmaiņas, kad bezatbildīgi balsojam ar
savu maciņu iepērkoties vai kādā citā
veidā patērējam resursus. Un tad meklējam kopīgus risinājumus, lai klimata pārmaiņas būtu ražotāju, likumdevēju, un
pilsoniskās sabiedrības prioritāte. Līdz
ar to šī izdevuma aicinājums ir mainīt īstermiņa domāšanu uz ilgtermiņa domāšanu un vietēja mēroga cēloņu — seku
izpratni uz globālu mērogu, lai pilnveidotu spēju vienoties mūsu pašu, nākamo paaudžu un planētas nākotnes labā.
Klimata sarunu kulminācija un šī
gada attīstības kalendāra noslēdzošais
svarīgākais notikums, kura rezultātā no
1. līdz 12.decembrim Parīze bija kļuvusi
par globālu pasaules centru, bija ANO
Klimata konference. Tās mērķis bija pašreizējā Kioto protokola aizvietošana un
jaunu rīcības mērķu noteikšana. Latvijas
oficiālā delegācija Parīzē pauda Eiropas
Savienības vienoto viedokli. Konferencē
noslēgtā vienošanās ir saistoša visām
valstīm, Latvija nav izņēmums.
Pašreiz Parīzē klimata konferences
domu apmaiņas virpuļi ir norimuši. Šīs
šķietami garās divas nedēļas ir īss sprīdis, salīdzinot ar laiku, kas nepieciešams,
lai veiktu pārmaiņas globālā mērogā.

Vai Latvijā, Eiropā un pasaulē poliskajā
dienas kārtībā būs klimata taisnīgums
un vai lēmējvarai pietiks politiskās drosmes, lai vienošanās tekstu pārverstu
par veiksmes stāstu? Un, vai pilsoniskā
sabiedrība atzīs klimata pārmaiņas par
savu prioritāti?
Zaļā Brīvība aktīvi iesaistās ilgtspējīgas attīstības iniciatīvu aktualizēšanā,
izskaidrošanā un ieviešanā. Ar mērķi
pilnveidot mūsu sabiedrības izpratni par
savstarpējo saikni pasaulē, globāliem
izaicinājumiem un to risinājumiem globālā un vietējā līmenī, veidojam šo izdevumu Attīstības Sadarbības Vēstis, ko
elektroniskā formātā publicējam divas
reizes gadā. Šis izdevuma otrā numura
temats ir glokālās klimata pārmaiņas,
un tas atspoguļo saikni starp globālo un
vietējo mērogu uzdodot jautājumu —
vai mēs varam atļauties turpināt ignorēt
klimata pārmaiņas globālā un vietējā
mērogā un kā iesaistīties to mazināšanā?
Izdevums Attīstības Sadarbības
Vēstis piedāvā piecas dažādas sadaļas:
pozīcijas — dažādu klimata politikā ieinteresēto pušu skatījumi, notikumi —
ievērības cienīgi ar klimata pārmaiņām
saistīti pasākumi LV un pasaulē, pieredze — Latvijas ļaužu stāsti par globālajām kliata pārmaiņām, viedokļi par
saikni starp klimata pārmaiņu globālo
un vietējo mērogu, resursi — noderīgi
informācijas avoti un pasākumi par klimata pārmaiņām. Šīs sadaļas būs katrā
numurā.
Attīstības Sadarbības Vēstis vari
lejupielādēt Zaļās Brīvības mājaslapā
www.zalabriviba.lv vai saņemt elektroniski, piesakoties uz inga@zalabriviba.lv
Nākošais Attīstības Sadarbības Vēstis numurs būs par ilgtspējīgas attīstības
mērķiem. Ja vēlies ko nopublicēt — padalies!
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Maketētājs Iļja Piščevs
Attīstības Sadarbības Vēstis
• publicējam divas reizes gadā ar mērķi pilnveidot Latvijas sabiedrības izpratni par savstarpējo saikni pasaulē, globāliem
izaicinājumiem un to risinājumiem globālā un vietējā līmenī.
• sagatavojam elektroniskā formātā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par izdevumu atbild Zaļā Brīvība, par rakstu
saturu atbild izdevuma rakstu autori, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
• izdodam projekta MEDIJI ATTĪSTĪBAI (EYD2015: Media for Development, DCI-NSAED/2014/338-309) ietvaros, kas ir Eiropas
Komisijas atbalstīts projekts, un Zaļā Brīvība ir viena no projekta dalīborganizācijām.
Šis izdevums ir licencēts ar CREATIVE COMMONS licenci Atsaucoties-Nekomerciāli-Nemainot, kas ļauj citiem
izdevumu pārveidot un radītos darbus izplatīt, norādot autoru un portālu www.zalabriviba.lv, ar tiem pašiem licences
noteikumiem un tikai nekomerciālām vajadzībām.
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Aukstums arī ir sasilšana

Kāds ir klimata pētnieku skaidrojums par situāciju?

Sandra Kropa,
#kliMATAgalā vēstnese
žurnāliste
“Jūras līmenis ceļas. Dažu
jūras bruņurupuču ligzdās, kas
nav noslīkušas, temperatūra ir
paaugstināta un pasaulē nāk
tikai mātītes. Bruņurupuču populācijas samazinās, medūzu
ēdāju kļuvis mazāk, un okeānos
tās dominē pār zivīm...” Tas nav
citāts no fantastikas romāna
lappusēm. Tā ir viena no versijām klimata pārmaiņu skartai
pasaulei. Kā to pētīt un kā zināt,
vai klimatu ietekmē arī cilvēki?
Palūkojoties vēsturē, liekas,
ka katrā gadsimtā bijis savs lielais jautājums, kas raisījis diskusijas sabiedrībā un licies pretrunu pilns. 15. gadsimtā lielāko
sašutumu radīja jautājums —
kā Zeme var būt apaļa, ja attālumu starp diviem tās punktiem
var izmērīt ar taisnu lineālu, savukārt jau 17. gadsimtā ļaudis
nespēja saprast, kā putni spēj
lidot, ja eksistē tāds jēdziens kā
gravitācija? 19. gadsimtā uzvirmoja šķietamas pretrunas starp
evolūcijas teoriju un Bībeli, bet
21. gadsimta strīda objekts ir

globālā sasilšana — kā gan var
runāt par planētas sasilšanu,
ja laiku pa laikam piedzīvojam
nebijuši aukstas ziemas? Lai
saprastu, kāpēc aukstas vasaras vai sniegotas ziemas nebūt
neliecina, ka globālā sasilšana
būtu apstājusies vai bijis maldīgs priekšstats, talkā jāņem klimata pētniecības instrumenti.
Klimata pētnieki uzsver, ka
neizpratne rodas tāpēc, ka cilvēku apziņā tiek jaukti divi jēdzieni — klimats un laikapstākļi,
kas tomēr nav viens un tas pats.
Klimats ir vidējās vērtības ilgā
laika periodā — proti, dažādu
parametru novērojumi vismaz
30 gadu periodā. Turpretī laikapstākļi ir atmosfēras stāvoklis
konkrētajā brīdī. Tāpēc ikreiz,
kad sakām, ka klimats mainās
— tas nozīmē, ka pārmaiņas notikušas ilgā laika periodā.
Lai
gūtu
pilnvērtīgāku
priekšstatu par to, kā mainās klimats, tiek pētīti ļoti dažādi parametri, piemēram, temperatūra, nokrišņu daudzums, Saules
aktivitāte, radiācija, sniega segas biezums, saules spīdēšanas
ilgums, mākoņainība, augsnes
temperatūra dažādos dziļumos
un daudz kas cits. Tikai kombinējot šos datus, iespējams pateikt, kas pasaulē mainās. Tiesa
gan, dažiem no minētajiem rādītājiem nepietiek ar 30 gadus
ilgiem novērojumiem, jo dabā
ir cikli, kas neiekļaujas šajā laika
vienībā. Savukārt temperatūru
itin labi var salīdzināt 30 gadu
periodā, jo tajā atspoguļojas
gan tie cikli, kas dabā atkārtojas

ik pēc diviem vai pieciem gadiem, gan tie, kuru darbība izpaužas, piemēram, vienpadsmit
vai divdesmit divu gadu laikā.

Maģiskā temperatūra
Līdzīgi kā par cilvēka veselības stāvokli var daudz ko
saprast, izmērot tā temperatūru, arī dabā šis radītājs palīdz
konstatēt dažādas izmaiņas.
Tieši tāpat kā mūsu lietotajos
termometros atšķirība starp 37
un 39 grādiem ir sajūtama, arī
dabā temperatūras kāpums par
diviem grādiem spēj radīt ļoti
lielas pārmaiņas. Šobrīd daudz
tiek runāts par to, ka klimata
pārmaiņu nelabvēlīgās sekas
varētu mazināt, ja planētas temperatūra nepārsniegs 2 o C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā
laikmeta sākumu. Taču jāpatur
prātā, ka, mērot 2 o C pieaugumu, tiek ņemta vērā vidējā temperatūra — tātad, lai paaugstinātu vienu tās grādu, īstermiņa
laikapstākļu svārstības var būt
ļoti atšķirīgas.
Vienkāršoti ilustrējot klimata pētnieku darbu, var teikt,
ka darbs pārsvarā notiek ar garām datu rindām. Latvijā garākā
šāda veida rinda pieejama par
gaisa temperatūru — tā veidota
jau kopš 1795. gada, kad diendienā gaisa temperatūru fiksējusi Latvijas Universitātes (LU)
Meteoroloģiskā stacija. Lai izslēgtu gadījumus, kad kļūdainu
mērījumu dēļ tiek aprēķināta
neprecīza vidējā gaisa temperatūra, datu rindām, pirms to sta-
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tistiskās analīzes, vispirms tiek
veikta novērojumu datu kvalitātes kontrole un datu homogenitātes novērtējums. Ir svarīgi
zināt vai, piemēram, mērinstrumentu nomaiņa vai arī novērojumu veikšana atšķirīgos laikos
un skaitā nav ietekmējusi vidējo vērtību izmaiņas. Kā stāsta LU
profesore Agrita Briede, šādiem
mērķiem ir ieviesti speciāli korekcijas koeficienti. Kad datu
rindas iegūtas un ar statistikas
metožu palīdzību izanalizētas,
klimatologu rīcībā ir informācija, kuru ikviens var atlasīt atbilstoši pētījuma interesēm. Tā
kā klimatu dabā veido ļoti dažādi procesi, arī tā pētniecībā

apvienojas dažādas zinātnes —
sākot no meteoroloģijas un hidroloģijas līdz fizikai un ķīmijai.
Dzirdēts, ka cilvēka saimnieciskā darbība klimata pārmaiņu
kontekstā ir pārspīlēta vai biznesa interešu radīta, tomēr, mērot
atmosfērā notiekošo un salīdzinot to ar planētas temperatūras
izmaiņām, skaidri redzams, ka
saimnieciskās darbības radītie
izmeši tomēr veicina klimata
pārmaiņas. “Var strīdēties par
to, cik lielas un būtiskas ir pārmaiņas, ko rada siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas atmosfērā
nonākušas, pateicoties cilvēku
saimnieciskajai darbībai, taču
klimata modeļi un arī novēroju-

mi liecina, ka šīs emisijas maina
planētas temperatūru. Visiem
mērāmajiem parametriem ir
t. s. dabiskais fons, piemēram,
vulkānu izvirduma laikā radītās
emisijas, un tas tiek ņemts vērā.
Taču visi modeļi uzrāda salīdzināmus rezultātus modelētajās
un novērotajās datu rindās tikai
tad, ja pie dabiskā fona pievieno cilvēka saimnieciskās darbības ietekmes. Šobrīd nav zināmi
pētījumi, kas pierādītu pretējo,”
skaidro A. Briede.
Laika prognozes nereti liek
domāt, ka planēta drīzāk atdziest, nevis sasilst. Bet izrādās:
aukstas vasaras Latvijā un sniega bagātas ziemas ASV nav ne-
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kas neparasts aizvien silstošajā
planētā. Kā skaidro A. Briede,
šādas parādības rada atmosfēras gaisa masu un okeānu cirkulācijas. Piemēram, spēcīga ietekme uz laikapstākļiem var būt
arī strūklstraumēm, kas atrodas
apmēram 12 km augstumā un
spēj izolēt noteiktas gaisa masas. Tādos gadījumos augsta
spiediena apgabals ar zemu
temperatūru var no polārajiem
reģioniem pārvietoties ļoti tālu
uz dienvidiem, sev līdzi nesot
neierasti aukstu laiku. Taču tas
neliecina par to, ka klimats būtu
kļuvis aukstāks — šādi atsevišķi
gadījumi nenozīmē, ka ilgtermiņā būtu izmainījusies vidējā
temperatūra. Līdzīgi ir arī vētru
gadījumā — paredzams, ka, klimatam mainoties, pieaugs to intensitāte, taču ne to atkārtošanās biežums. Ne velti zinātnieki
diskutē par to, kā papildināt nākotnes orkānu un tornādo stipruma mērīšanas skalas.

Klimata laboratorija
Klimatu pēta gan debesīs,
gan uz Zemes, kur izvietotas
neskaitāmas mērījumu stacijas. Protams, ģeogrāfiski grūti
sasniedzamu vietu dēļ to tīkls
nav vienmērīgs. Taču mērījumus veic arī sensori, kas atrodas
okeānos un jūrās uz kuģiem,
lidmašīnām un bojām, un klimatologiem noder arī laikapstākļu prognozēšanai lietotie
orbitālie un ģeostacionārie satelīti, kas jau ir uzkrājuši informāciju par zemes temperatūru
un citiem rādītājiem jau vairāku
desmitu gadu laikā. Arī Latvijā
ir izvietotas 23 meteoroloģiskās
stacijas, kurās tiek mērīti daudzi

klimatiskie rādītāji. Savukārt fenoloģiskajiem novērojumiem
nu jau vairākus gadus tiek lietotas digitālās kameras, kas attālināti ļauj novērot, kad dabā sāk
plaukt lapas, kad sākas to dzeltēšana vai arī, kad, piemēram,
pazūd sniegs. Lai arī klimata
pētniecībā noteicošās ir mērījumos un novērojumos balstītas
datu rindas, interesanti ir palūkoties, kā klimata pārmaiņas
iespējams pētīt eksperimentāli.
Globālās sasilšanas ietekmi uz noteiktām ekosistēmām
ilustrē kāds 23 gadus ilgs eksperiments ASV, kur kopš 1989.
gada zinātnieki Kolorādo apvidū novērojuši 10 pļavas laukumus, katru 30 m 2 platībā. Piecos
laukumos kopš 1991. gada tika
pastiprināts infrasarkanais starojums, lai simulētu vēl siltākas
planētas apstākļus, savukārt atlikušie pieci laukumi tika atstāti neskarti. Rezultātā siltākajos
laukumos augsnes virskārta 15
cm dziļumā sasila par 2 o C un
veģetācijas sezonas laikā kļuva
par 10—20 % sausāka. Bezsniega periods šajos laukumos paildzinājās par vidēji 2 nedēļām,
siltajos laukumos ziedaugus nomainīja meža augi, lielākoties
vībotnes, un mainījās arī augsnē uzkrātā oglekļa daudzums.
Siltākajos laukumos tā bija mazāk un tas tika intensīvāk noārdīts, savukārt kontrollaukumos
oglekļa krājumi samazinājās lēnāk un 23 gadu laikā tā arī nenonāca atmosfērā.
Zinātniekus
nepārsteidza
tas, cik ātri ziedaugu paklājs
pārvērtās savvaļas vībotņu audzē, taču viņi nebija gaidījuši,
ka pietiks tikai ar mākslīgu sil-

5

dīšanu un dažām desmitgadēm,
lai augsnē ievērojami mainītos
oglekļa daudzums un sniegs
nokustu arī vietās, kas netika
sildītas.
Raugoties uz to, cik daudz
siltumnīcefekta gāzu izmešu
esam radījuši, izskanējis tēlains
salīdzinājums, ka mēs šobrīd
piedalāmies cilvēces vēsturē
lielākajā nekontrolējamā eksperimentā.
Austrumanglijas
Universitātes Klimata izpētes
nodaļa paziņojusi, ka temperatūras pieauguma ziņā šogad sasniegts jauns rekords un esam
pārsnieguši simbolisko 1 °C atzīmi. Situāciju vēl nopietnāku padara fakts, ka atmosfērā pieaug
arī spēcīgāku siltumnīcefektu
radošo gāzu — metāna un slāpekļa oksīda — koncentrācijas. Pasaules Meteoroloģijas
organizācijas ģenerālsekretārs
Mišels Žerods (Michel Jarraud)
komentē situāciju īsi un skarbi
— “Mēs virzāmies uz nezināmu
teritoriju biedējošā ātrumā”. Šīs
jaunās, neatklātās teritorijas
neatņemama sastāvdaļa būs
krietni augstāka planētas vidējā
temperatūra, kas sev līdzi nesīs
daudz vairāk ekstremālu laikapstākļu, izkusuša ledus, līdz
ar to arī jūras līmeņa celšanos,
un, protams, pieaugošs oglekļa
daudzums atmosfērā nozīmē arī
daudz skābāku okeāna ūdeni.
Tā vien liekas, ka pētīt klimatu ir tāpat kā mērīt cilvēka ķermeņa temperatūru, vienlaikus
analizējot tā pulsu, asinsspiedienu, ņemot vērā tādus faktorus
kā nogurumu, nepareizu uzturu
un ķermeņa svaru. Zemeslode
ir sarežģīts organisms, un tikpat
daudzšķautņaina ir tā pētniecība.
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ES Reģionālās attīstības un kohēzijas politikas investīciju
ietekme uz klimatu

Kas ir veikts pētījumā “Klimata integrētās pieejas analīze ES Reģionālās attīstības un kohēzijas fondos 2014—2020 plānošanas periodā”?

Juris Dilba
Latvijas Zaļā kustība / CEE
Bankwatch Network

Klimata pārmaiņas ietekmē
mūs jau šobrīd, un tās rada neatgriezeniskas sekas gan vidē,
gan sabiedrībā, kas ar laiku
var radīt neizmērojamus izdevumus nākamajām paaudzēm,
pakļaujot tās vēl neapzinātiem
riskiem un ierobežojot sabiedrības izaugsmes iespējas. Klimata pārmaiņu mazināšana
ir viens no vissteidzamāk risināmajiem jautājumiem mūsdienu globālajā un Eiropas
politikā. Eiropas Savienība ir
apņēmusies mazināt klimata
pārmaiņas gan īstermiņā, gan
ilgtermiņā. Tādējādi Eiropa šobrīd ir saskārusies ar lieliem izaicinājumiem publisko investīciju jomā, lai līdz 2050.gadam
sasniegtu tās nospraustos mērķus — pāreju uz ekonomiku,
kas ir brīva no fosilās enerģijas,

kas ir balstīta atjaunīgo energoresursu (tādi, kuru atjaunošanos nosaka dabas procesi,
piem., saule, vējš, biomasa, zemes siltums un ūdens) izmantošanā un vispārējā resursu
efektīvā izmantošanā. Eiropas
Komisijas izstrādātais Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu
ekonomiku ar zemu oglekļa
dioksīda emisiju līmeni 2050.
gadā brīdina par nepieciešamību steidzami palielināt investīcijas, lai pārietu no pastāvīgi
novecojošās oglekļa — intensīvās infrastruktūras uz jaunu —
“zaļo” infrastruktūru. Investīciju atlikšana šajā jomā var radīt
daudzkārt lielākus izdevumus
un nepieciešamību pēc daudz
apjomīgākām investīcijām nākotnē. Eiropas Savienības Reģionālās attīstības un kohēzijas
fondiem 2014—2020.gada plānošanas periodā (turpmāk tekstā — ES Fondi) 351 miljardu
EUR apmērā ir jānodrošina būtiska daļa šo investīciju, it īpaši
Centrālajā un Austrumeiropā,
kur ES Fondi veido lielāko daļu
no publiskajām investīcijām infrastruktūrā.
Lai izvērtētu ES Fondu investīciju ietekmi uz klimata
pārmaiņu mazināšanu, starptautiskais nevalstisko organizāciju tīkls CEE Bankwatch
Network veica klimata integrē-

tās pieejas (angliski — climate
mainstreaming) ES Fondos analīzi deviņās Centrālās un Austrumeiropas valstīs — Igaunijā,
Latvijā, Lietuvā, Polijā, Čehijā,
Slovākijā, Ungārijā, Rumānijā
un Horvātijā. Latvijā ES Fondu
analīzi veica biedrība “Latvijas
Zaļā kustība”. Analīzes mērķis
ir novērtēt, kāda ir ES Fondu
investīciju ietekme uz klimata
pārmaiņu mazināšanu un cik
efektīvi katra no minētajām
dalībvalstīm izmanto Eiropas
publiskos finanšu līdzekļus, lai
sasniegtu nacionālos klimata
mērķus un lai veicinātu pāreju
uz zemu oglekļa dioksīda emisiju ekonomiku un ilgtspējīgu
resursu izmantošanu. Šobrīd
joprojām turpinās darbs pie
informācijas apkopošanas un
analīzes, bet lielākā daļa analīzes jau ir veikta, un apkopotā
informācija liecina, ka deklarētā klimata integrētā pieeja
ir vairāk formālu prasību izpildīšana un nekas neliecina par
pārdomātu un stratēģisku ES
Fondu investēšanu, kas atstātu
pozitīvu ietekmi uz klimatu ilgtermiņā.
Kā piemēru var minēt investīcijas enerģētikas infrastruktūrā, lai veicinātu atjaunīgo energoresursu izmantošanu
enerģijas un siltuma ražošanā
— lielākā daļa valstu šīs inves-
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tīcijas ir koncentrējušas tieši
biomasas izmantošanas paaugstināšanai (organiskas izcelsmes resurss, kura enerģija
ķīmiskās pārveides rezultātā
tiek pārvērsta siltuma, mehāniskajā un elektriskajā enerģijā — skaidas, šķeldas, malka,
granulas, bioetanols, biodīzeļdegviela, bioeļļa, biogāze,
ūdeņradis un citas gāzes). Kaut
arī biomasa tiek uzskatīta par
atjaunīgu energoresursu, tomēr tā izmantošana saistās ar
ļoti daudziem riskiem — sadedzinot biomasu, atbrīvojas
siltumnīcas efekta gāzes, kas
atstāj negatīvu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Šo negatīvo
ietekmi var kompensēt tikai
uzturot un palielinot tā saucamo oglekļa izlietni (angliski —
carbon sink), tas ir, palielinot
mežu platības, kas var absorbēt oglekļa dioksīdu. Bet, investējot biomasas izmantošanā, darbības programmās nav
skaidri saprotams, kā valstis
veicinās no biomasas atbrīvotā
oglekļa dioksīda absorbēšanu.
Savukārt malkas kā enerģijas
avota izmantošana var nest līdzi intensīvākas mežizstrādes
risku, kas atstāj negatīvu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību
mežos un tiem pieguļošajās
teritorijās. ES Fondu darbības
programmu analīze liecina, ka
lielākā daļa investīciju atjaunīgajos energoresursos tiks novirzītas tieši biomasas izmantošanai — piemēram, Latvija
investēs biomasas izmantošanas veicināšanā 100% no at-

jaunīgajiem energoresursiem
paredzētajām
investīcijām,
Igaunija — 100%, Lietuva —
98%, Rumānija — 87%, Ungārija — 65%, Čehija — 60%.
Savukārt investīcijas drošā un
zaļā enerģijā, kā saules un vēja
enerģijas izmantošanā, ir niecīgas salīdzinājumā ar investīcijām biomasas izmantošanā.
Šobrīd pieņemtie lēmumi
par enerģētikas infrastruktūras investīcijām atstās būtisku
ietekmi uz sabiedrības un vides attīstību turpmākajās des-
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uz zemu oglekļa dioksīda emisiju ekonomiku, kas balstīta atjaunīgo energoresursu izmantošanā un resursu taupīšanā
atbilstoši mūsu planētas ierobežoto resursu iespējām, lauvas tiesa no ES Fondu investīcijām joprojām tiek novirzīta, lai
veicinātu energointensīvu un
fosilajos energoresursos balstītu ekonomiku.
Klimata integrētā pieeja —
mehānisms, kas ir nostiprināts
ES Fondus reglamentējošos
normatīvajos aktos, paredz, ka

Foto: Inga Belousa

mitgadēs. Analizējot ES Fondu
investīciju programmas un plānus minētajās deviņās valstīs,
var secināt, ka valstīs esošais
potenciāls pārejai uz tīru enerģiju paliek neizmantots. ES
Fondu investīcijas atstās nelielu ietekmi uz šo valstu centieniem padarīt to ekonomiku
“tīrāku” un ilgtspējīgu. Tā vietā,
lai investīcijas fokusētu pārejai

ietekme uz klimata pārmaiņām
ir jāizvērtē un jāņem vērā visās
investīciju jomās, ne tikai tajās,
kas tiešā veidā atstāj ietekmi
uz klimatu. Analizējot pētījumā piedalījušos deviņu valstu
ES Fondu partnerības līgumus,
var secināt, ka klimata pārmaiņu mazināšana tajos ir iekļauta
ļoti vispārīgā līmenī. Klimata
integrētā pieeja kā horizontā-
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lais princips ES Fondu darbības
programmās ir visai vāji iedzīvināta un pēc būtības ir tikai
spēle ar skaitļiem un formāla
klimata pārmaiņu mazināšanas
nosacījumu izpilde. Darbības
programmās netiek paredzēti efektīvi mehānismi, lai nodrošinātu investīcijas klimata
pārmaiņu mazināšanai gan jomās, kuras pēc definīcijas atstāj ietekmi uz klimata pārmaiņām (piemēram, enerģētika un

notas tās nacionālās stratēģijas
un plāni, kuros nav pietiekami
iedzīvināta klimata integrētā
pieeja un kuri kā prioritāti izvēlas ekonomisko izaugsmi,
aizmirstot par ilgtspējību un
reālu un visaptverošu pāreju uz
zemas oglekļa dioksīda intensitātes ekonomiku. Klimata integrētā pieeja ir vāji iedzīvināta gan noslēgtajā Partnerības
līgumā par ES Fondu ieviešanu,
gan arī darbības programmā

transports), gan arī citās jomās,
kur ietekme uz klimatu ir netieša (piemēram, izglītība un inovācijas).
Analizējot ES Fondu investīcijas Latvijā, var secināt, ka
tās sniegs ieguldījumu valsts
ceļā uz nacionālo 2020.gada
un 2030.gada klimata mērķu
sasniegšanu. Bet, vērtējot investīcijas kopumā, var secināt,
ka joprojām ar Eiropas publisko
investīciju palīdzību tiks īste-

“Izaugsme un nodarbinātība”.
ES Fondu investīcijas enerģētikas sektorā galvenokārt ir plānotas, balstoties uz ilgstošajām
politikas debatēm par atkarību
no Krievijas dabasgāzes, kas
aiz uzstādījuma par dabasgāzes piegādātāju skaita palielināšanos liedz saskatīt Latvijas
potenciālu valstī pieejamo ilgtspējīgo energoresursu izmantošanā. Savukārt Latvijas kā zaļās enerģijas valsts tēls balstās

uz plaši un viegli pieejamo koksni, kas tiek izmantota enerģijas ieguvē (gan siltumam, gan
elektroenerģijai),
neņemot
vērā pastāvošo risku neatgriezeniski zaudēt pastāvošo dabas daudzveidību intensīvas
mežsaimniecības dēļ. Arī ES
Fondu investīcijas turpinās atbalstīt biomasas, tai skaitā arī
koksnes, izmantošanu enerģijas ieguvē, aizmirstot par jebkādām investīcijām saules un
vēja enerģijas infrastruktūras
attīstībai. Investīcijas transporta sektorā neskaidri parāda to
ietekmi uz siltumnīcas efekta
gāzu emisiju samazināšanu,
ņemot vērā, ka šis sektors ir
vislielākais siltumnīcas efekta
gāzu izmešu radītājs Latvijā,
pēc lauksaimniecības sektora
un enerģētikas sektora.
Plašāka informācija par
ES Fondu ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu būs
atrodama pētījumā “Klimata
integrētās pieejas analīze ES
Reģionālās attīstības un kohēzijas fondos 2014—2020 plānošanas periodā”, kuru plānots
publicēt 2016.gada janvārī.
Pētījumā būs pieejama detalizēta ES Kohēzijas politikas investīciju analīze, kā arī katras
pētījumā apskatītās dalībvalsts
ES Fondu investīciju analīze un
nacionālie centieni mazināt
klimata pārmaiņas. Sekojiet līdzi jaunumiem Latvijas Zaļās
kustības interneta mājas lapā
www.zalie.lv un CEE Bankwatch
Network interneta mājas lapā
www.bankwatch.org
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Ilgtspējīgas Attīstības Mērķi mainīgā klimatā un vērtībās
Kas tika lemts konferencē Budapeštā?

Zanda Skuja,
Zaļā Brīvība

Šī gada 25. septembrī ANO
tika pieņemta Ilgtspējīgas attīstības dienaskārtība 2030.
gadam un Ilgtspējīgas Attīstības Mērķi. Pasauli pāršalca
gan prieks un apsveikumi ar
panākumiem, gan kritika un
skepticisms par to, vai 17 iedvesmojošie mērķi vispār var
tikt sasniegti? Un vai tie var tikt
sasniegti, nodrošinot patiesi
ilgtspējīgu attīstību un vides
un klimata aizsardzību?
16. oktobrī Budapeštā, Ungārijā nevalstisko organizāciju tīkls centrālās un Austrumeiropas reģionā CEEweb for
Biodiversity organizēja konferenci par Ilgtspējīgas Attīstības Mērķu (IAM) sasniegšanas iespējamību, sinerģijām
un sarežģījumiem „Delivering
the Sustainable Development
Goals in a changing climate”.
Lai par to domātu, analizētu,
runātu un spriestu par tālāko
rīcību, tikās desmitiem dalīb-

nieku no Centrālās un Austrumeiropas valstīm. IAM un to
169 saistītie apakšmērķi, kas
paredz nabadzības izskaušanu un ilgtspējīgas attīstības
panākšanu līdz 2030.gadam,
ir globāla vienošanās par to,
kā mēs gribam panākt līdzsvaru starp ilgtspējīgas attīstības
trim dimensijām — vides, sociālo un ekonomisko. Tāpēc
jautājumi, kas tiek aptverti, ir
plaši — nabadzība, nevienlīdzība, pārtikas nodrošinājums,
veselība, ilgtspējīgs patēriņš
un ražošana, izaugsme, nodarbinātība, infrastruktūra, dabas
resursu ilgtspējīga pārvaldība,
klimata pārmaiņas, kā arī dzimumu vienlīdzība, miermīlīgas un iekļaujošas sabiedrības,
tiesu pieejamība un pārskatatbildīgas iestādes. Jau tikai
paskatoties uz mērķu dažādību, rodas jautājums — vai daži
no tiem nav pretrunā viens ar
otru? Piemēram, nabadzības izskaušana un klimata pārmaiņu
ierobežošana? Vai tie var tikt
sasniegti, nodrošinot ilgtspējību sev, citiem un nākamajām
paaudzēm?
Jau 40 gadus pasaulē tiek
runāts par ilgtspējīgu attīstību, taču mēs neesam spējuši
to panākt. Kāpēc tā? Šobrīd sāk
plaisāt visas mūsu „sistēmas”—
ekonomiskā, finanšu, sociālā
un dabas. Neilgtspējība ir sistēmiska problēma, nevis vienkārši kāds atsevišķu problēmu ko-

pums, tāpēc arī risinājumam ir
jābūt globālam un vispārējam.
Prāti — gan ikdienišķi, gan tik
ģeniāli kā Alberts Einšteins,
ir secinājuši, ka mēs nevaram
atrisināt problēmu ar tiem pašiem līdzekļiem un domāšanu,
ar ko esam to radījuši. Ir nepieciešama paradigmu maiņa.
Vai IAM spēj to panākt? Ja tie
novedīs pie mūsu — gan katra
indivīda, gan uzņēmumu, gan
valstu — uzvedības izmaiņām,
tad iespējams.
Un tad vēl mūsu lielais,
biedējošais faktors, kas pieskaitāms pie sarežģījumiem
IAM panākumu ceļā — klimata
pārmaiņas. Ja Parīzes COP būs
veiksmīgs klimata pārmaiņu
samazināšanai, tad arī visa IAM
sistēma sāks darboties. Ja nē —
arī ilgtspējīgas attīstības plāni
ir lemti bojāejai. Viss ir diezgan
vienkārši no klimata pārmaiņu
skatupunkta — ja mēs pilnībā
neizpildām savus solījumus
samazināt pārmaiņas, tad mēs
vienkārši izvēlamies klimata
katastrofu ilgtspējīgas attīstības vietā. Toties no ilgtspējīgas
attīstības skatupunkta, ar klimatu saistītās pārrunas un plāni ir iespēja nopietnai transformācijai. Strauja atteikšanās no
fosilās enerģijas un vēl straujākas investīcijas tīrā enerģijā ir loģiskāka izvēle nekā tie
turpmākie problēmjautājumi,
ko radīs vai pastiprinās klimata
pārmaiņas, piemēram, jaunas
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finanšu krīzes, bruņoti konflikti, migrācijas krīzes, u.c. Bet
ar enerģiju vien jau nepietiks,
mēs atkal atgriežamies pie secinājuma par nepieciešamību
mainīt mūsu dzīvesveidu, rīcību un domāšanu, lai patiesi izmainītu ražošanas un patēriņa
veidus, kas neapdraudētu ne
klimata stabilitāti, ne arī vides
pārējos aspektus, kam pievērsīsimies tālāk.
Ungārijas Ekoloģiskais institūts ilgtspējīgai attīstībai ir
veicis stratēģisko ietekmes uz
vidi novērtējumu IAM, un institūta pārstāvis lieliski parādīja
riskus un sarežģījumus IAM panākšanai uz ierobežotas planētas. Lielākā daļa IAM var tikt sasniegti tikai uz dabas rēķina. Tie
ir nabadzības apkarošanas (1.),
bada izbeigšanas un pārtikas
drošības (2.), veselības un labklājības (3.), ūdens un sanitāru
apstākļu (6.), visiem pieejamas
enerģijas (7.), ekonomiskās iz-

augsmes un nodarbinātības
(8.) un infrastruktūras, inovāciju un industrializācijas (9.)
mērķi. Patiesi — kā gan citādi nodrošināt papildu pieeju
tām institūcijām, kas veido
nabadzību — nauda, peļņa,
konkurētspēja un resursi, bez
papildus spiediena uz dabu?
Un kā gan sagādāt vairāk un
labāku pārtiku pieaugošajam
pasaules cilvēku skaitam mūsu
mainīgajā vidē bez resursu noplicināšanas? Un vai mēs enerģiju ražojam no ilgtspējīgiem
resursiem? Vēl svarīgāk — kādam nolūkam mēs to lietojam
(vai pārkāpt dabas līdzsvaru,
lai ražotu enerģiju pārmērīga
patēriņa struktūrām vai karam,
ir ilgtspējīgi)? Ja gribam pilnīgu nodarbinātības nodrošināšanu, vai tas pašreizējā sistēmā
nenozīmē pieaugošu patēriņu
un tātad arvien lielāku resursu
izmantošanu, jo inovācijas taču
savukārt samazina darbaspēka

izmantošanu? Ja runājam par
vienlīdzību, vienmēr domājam
par nabadzīgo valstu kļūšanu
pārtikušākām, bet, vai esam
gatavi domāt par bagāto valstu kļūšanu pieticīgākām? Un
vai varam izveidot noturīgākas pilsētas bez papildu dabas
resursiem? Daudz jautājumu,
kas visi ved vienā virzienā — ar
pašreizējo domāšanu mēs nevaram IAM ieviest dzīvē bez vēl
lielāka planētas resursu pārtēriņa.
Protams, nav jau tā, ka viss
ir slikti un mērķi kā tādi būtu
slikti. Arī institūta novērtējums
norāda, ka daļa no IAM arī var
uzlabot vides stāvokli, piemēram, kvalitatīva izglītība (4.),
ilgtspējīga patēriņa un ražošanas veidi (12.), rīcība klimatam (13.), rūpes par okeāniem
un zemūdens dzīvību (14.), un
sauszemes ekosistēmu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana (15.). Taču viss ir atkarīgs,
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kā mēs tos ieviesīsim dzīvē. Ir
nepieciešamas izmaiņas arī
izglītības sistēmā, kas noved
nevis pie lielāka daudzuma zināšanu, bet lielākas gudrības.
Ir jāuzdod jautājums: vai mēs
gribam dzīvot planētas nestspējas robežās? Tad ir nepieciešamas izmaiņas visās sistēmās,
kā mēs ražojam, lietojam un
patērējam. Ir jāsamazina primāro resursu izmantošana, kas
vienlaikus varētu risināt pat
vairākas problēmas.
Institūta pārstāvis atzīst,
ka, pirms ieviešam IAM, ir nepieciešams saprast cēloņus
pašreizējai globālajai situācijai:
uzsvars uz nepareizajām vērtībām, kur labklājība ir svarīgāka
par visu pārējo; institūcijas un
struktūras, kas pastiprina šo
greizo vērtību struktūru; kļūdaina uztvere par dzīves kvalitāti un attīstību; risinājumi, kas
balstīti uz kļūdainu uztveri, ka
mērķis ir ekonomiskā izaugsme, bet cilvēki un daba ir tikai
resursi; greizs makroekonomiskais modelis, jo nav iespējama
izaugsme bez pieaugoša patēriņa; neierobežota resursu izmantošana. Mums ir iespēja to
mainīt: koncentrēties uz citām
vērtībām, morāli, ētiku, pārliecinātību, savstarpēju sapratni,
mīlestību, veselību, draudzību, kas visas ir mums ļoti svarīgas vērtības; padarīt pasauli
mazāk tehnisku, vairāk garīgu;
izmainīt institūcijas, lai tās atspoguļotu mūsu patiesās vērtības; mainīt savu uztveri par
dzīves kvalitāti, attīstību, un

līdz ar to arī makroekonomisko modeli; un ierobežot dabas
resursu izmantošanu. Ir grūti
nepiekrist, ka šādas izmaiņas ir
nepieciešamas, ja mūsu mērķis
ir ilgtspējīga attīstība pašiem,
pārējiem, citām sugām un nākamajām paaudzēm.
Konferences dalībnieki gan
paneļdiskusijās, gan darba grupās secināja, ka cilvēkiem nepatīk pārāk upurēt sevi, lai beidzot sagaidītu, ka vairākums
sāk domāt līdzīgi, taču mums
ir daudz iespēju parādīt ikvienam, ka ir arī citi veidi kā dzīvot
ilgtspējīgāk. Taču tas prasa domāt „ārpus kastes”. Tas nozīmē
ieguldījumus IAM ilgtspējīgā
realizācijā visos līmeņos nevis tikai valstiskās sarunās, bet
tiešām cilvēku ikdienā. IAM ir
politisks plāns, kas ir optimistisks, morāls un iedvesmojošs,
un tam tādam ir jābūt. Tas, kā
tas tehniski ir jāievieš, ir atkarīgs no katras valsts, un, vēl jo
vairāk, no katras pilsoniskās
sabiedrības. Tieši sabiedrībai ir
jābūt gan par virzītājspēku, gan
arī par valsts un uzņēmumu uzraugu tam, vai mērķi netiek ieviesti pilnībā uz dabas rēķina,
saglabājot to pašu destruktīvo
sistēmu. Viens no svarīgākajiem darbiem IAM sasniegšanā,
tātad, ir informēt cilvēkus par
tiem un viņu iespējām līdzdarboties, lai sasniegtu tos, kas
katram aktuāli.
Vēl svarīgāk — strādāt pie
vērtību maiņas. Pamatīgas un
īstas. Nevis tikai sludināt, ka
„zaļāks dzīvesveids izglābs pa-
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sauli” — šī pieeja ir izmēģināta,
un esam tikuši tikai tik tālu, cik
šobrīd. Arvien vairāk un vairāk
uzsvars tiek likts uz to, ka ilgtspējība ir sasniedzama tikai
ar radikāli citādu domāšanu.
Šī domāšana un vērtības, atjaunota kulturālā un cilvēcīgā
identitāte, kas nebalstās vien
uz kapitāla apmaiņu, ir sasniedzamas caur izglītības sistēmas
reformām, caur neformālo izglītību, lai tās mainītos visās vecumu grupās, visās ģimenēs un
kopienās. Caur atbildību, darbu
un esību kā vērtību. Caur cilvēku uztveršanu par pilsoņiem,
kopienas locekļiem, nevis par
patērētājiem. Caur mūsu pašu
sabiedrisko un ģimenes saikņu
vērtības stiprināšanu. Un tas ir
jādara visos līmeņos, no individuālā līdz nacionālajam.
Cilvēks un daba nav tikai
tehnisks resurss, mēs esam patiesa vērtība. Tā vietā, lai liktu
uzsvaru uz ierobežojumiem
ilgtspējības vārdā un varēšanu
izdzīvot savādāk, uzsvaram ir
jābūt uz to, kā var dzīvot laimīgāk.
Papildus info:
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. 2015. Eiropas
Komisija pauž gandarījumu par
ANO jauno Ilgtspējīgas attīstības dienaskārtību 2030.gadam.
UN. 2015. Transforming our
world: The 2030 Agenda for
Sustainable Development.
Gyulai, Iván. 2015. How
nice goals work together in a
system.
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Parīzes vienošanās

Vai tā spēs nodrošināt klimata taisnīgumu?

Jānis Brizga, Zaļā Brīvība
Uz divām nedēļām Parīze
bija kļuvusi par globālu pasaules centru, kur pulcējās valstu
vadītāji un vairāk nekā 40 tūkstoši dažādu klimata pārmaiņu
jomā ieinteresēto grupu pārstāvji, jo notika Parīzes ANO
Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konference
(COP21). Latviju Parīzes konferencē pārstāvēja Valsts prezidents, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs,
kā arī pārstāvji no citām ministrijām un nevalstiskajām organizācijām.

Par ko vienojās Parīzē?
Pēc divu nedēļu intensīvām
sarunām 2015. gada 12. decembrī tika panākta vēsturiska, visaptveroša, ambicioza un universāla vienošanās globālai rīcībai
par cilvēka darbības izraisīto
klimata pārmaiņu ierobežošanu
un to radīto seku mazināšanu.
Šī vienošanās nosaka ilgtermi-

ņa ceļu cīņai ar klimata pārmaiņām, un tā stāsies spēkā 2020.
gadā, aizstājot tagadējo Kioto
protokolu. Vienošanās parāda,
ka 195 dokumentu parakstījušie
valstu vadītāji, atzīst, ka nespēja samazināt globālo sasilšanu
var novest pie katastrofālām un
neatgriezeniskām sekām.
Parīzes vienošanās mērķis ir
samazināt siltumnīcefekta gāzu
(SEG) emisiju daudzumu un nodrošināt, lai globālā temperatūra nepaaugstinātos vairāk par
2 o C, salīdzinot ar pirmsindustriālā laikmeta vidējo temperatūru, cenšoties sasilšanu noturēt
zem 1,5 o C. Vienošanās paredz,
ka pēc iespējas drīzāk emisijām ir jāsasniedz augstākais punkts,
ļaujot jaunat t ī s t ī b a s
valstīm
savas
emisijas vēl
kādu
laiku
kāpināt. Šis
mērķis ir
ambiciozs, jo
līdz šim emisijas ir
kāpušas, 2015. gadā sasniedzot
līdz šim augstāko līmeni. Kopš
1880. gada globālā vidējā atmosfēras temperatūra cēlusies
par 1 o C, un ANO pētījumi liecina, ka tas jau izraisījis pasaulē neatgriezeniskas pārmaiņas,

Inga Belousa, Zaļā Brīvība
piemēram, Grenlandes ledāju
kušanu un koraļļu rifu bojāeju.
Īpašas bažas par temperatūras kāpumu izjūt Klusā okeāna
salu valstu iedzīvotāji, kuru apdzīvotās teritorijas var nogrimt
okeāna ūdeņos. Šo mazo
salu valstu pārstāvji
arī Parīzē veidoja
ambiciozo valstu bloku, kas
uzstāja uz tūlītēju, neatliekamu rīcību
gan
emisiju
samazināšanā,
gan pielāgošanās pasākumu nodrošināšanā.
Gatavojoties Parīzes
samitam, 155 valstis iesniedza
savus SEG emisiju samazināšanas plānus. Atbilstoši pašreizējām zināšanām šie iesniegtie
emisiju samazināšanas plāni
diemžēl nav pietiekami, lai apturētu katastrofālu un neatgrie-
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līdzekļus
un Parīzes samita “sasniegumiem”,
Daži Pētera Apiņa vārdi par klimata
pūles emisiju jo garantē, ka cietušās valstis
ietekmi uz Latviju: „Globālās prognos a m a z i n ā š a n ā nevarēs pieprasīt kompensācizes rāda, ka, pieaugot temperatūrai
j a u n a t t ī s t ī b a s jas no atbildīgajiem.
par 2oC, Dienvideiropā lauksaimnievalstīs un palīPasaules līderi slavē Parīzes
ciskā ražošana samazināsies un par
dzēt tām pielā- klimata konferences sasniegtos
Eiropas lauksaimniecības izcilāko vietu
goties klimata rezultātus, taču Parīzes vienošakļūs Lietuva un Zemgale. Mūsu vasara
p ā r m a i ņ ā m . nās ir noklusējusi vairākas probpagarināsies par 2 nedēļām, un mēs
Pārējās valstis lēmas. Pirmkārt, Parīzes vienovarēsim ievākt brangas ražas. Vasaras
tika aicinātas šanās mērķi nav sasniedzami, ja
lietusgāžu plūdi, kas baida Poliju un
to darīt brīv- valstis ievērojami nesamazinās
Austrumvāciju, mums nešķiet bīstami,
prātīgi.
Šiem savas emisijas.
jo neesam vēl pilnībā visas upes izbamērķiem
līdz
Lai arī vienošanās paredz
garējuši. Koki nekaltīs, apkārt Rīgai
joprojām būs zaļais spilvens, un varēs
2025.
gadam neto nulles emisijas sasniegt tielpot. Taču šie 2 grādi nozīmē 5—7 grāKlimta pārmai- kai 2100. gadā, fosilās enerģijas
dus klāt lielajās pilsētās. Ja vēl pirms 20
ņu fondā ir plā- patēriņam jau tagad ir strauji jāo
gadiem Ņujorkas centrā +32 C novēronots savākt 100 samazinās. Šāda emisiju samati 7 dienas gadā, tad šobrīd — 35 diemiljardus ASV zināšana būs liels trieciens daunas gadā. Vienīgā iespēja cīnīties pret
dolāru. Diem- dzām korporācijām un valstīm,
karstumu un smogu pilsētā ir parki un
žēl šis apņem- kas tiešā veidā atkarīgas no nafkoku stādījumi.”
šanās punkts ir tas, oglēm un dabasgāzes. Šie
brīvprātīgs, jo resursi jau ir iegrāmatoti komzenisku ietekmi uz ekosistēpanākt šādu obligātu saistību pāniju un valstu bilancēs. Taču,
mām un cilvēku dzīves vidi. Ja
apstirprināšanu ASV Kongresā ja sadedzināsim pašlaik atklātos
šie plāni tiks īstenoti, globālā
būtu gandrīz bezcerīgi.
fosilo energoresursu krājumus,
temperatūra varētu celties par
Viens no Parīzes vienošanās mēs noteikti pārsniegsim 2 o C
2,7 o C, salīdzinot ar pirmsinduspantiem runā arī par “zaudēju- robežu. Līdz ar to lielākā daļa šo
triālo laikmetu. Tāpēc jācer, ka
miem un bojājumiem” (loss and resursu būtu jāatstāj zemē, tos
valstis (Ķīna, ASV, Japāna, Kriedamage), kas klimata pārmaiņu neizmantojot. Par to, kā to pavija u. c.), kas rada būtiskas SEG
rezultātā radušies daudzām val- nākt, Parīzē nerunāja.
emisijas un līdz šim nav spērustīm, piemēram, no
šas pietiekamus soļus to samaekstremāliem laizināšanā, pārskatīs savus plāLatvijas Valsts prezidenta Raikapstākļiem. Taču
nus. Parīzes vienošanās paredz,
monda Vējoņa secinājumi pēc
vienošanās tekstā
līdzdalības ANO klimata pārmaika valstīm tas būs jādara ik pēc
ir arī atruna, ka šīs
ņu konferencē: “Turpmāk Latvijas
pieciem gadiem.
valstis nevar pieiedzīvotājiem būs vairāk jādomā
prasīt
citām
valstīm
Cik veiksmīgi vienošanās
par videi draudzīgāku pārvietošadokumentā ir aprakstīta
kompensēt radītos
nos, lai mazinātu autotransporta
valstu ar augstākiem
zaudējumus. Šis ir
radīto atmosfēras piesārņojumu.
ekonomiskajiem
viens no industrialiVelotransports un iekšzemes dzelzrādītājiem, arī Latvijas,
ceļš ir viens no risinājumiem, kā
zēto valstu, kas vēsatbildība un rīcība?
mazināt piesārņojuma daudzumu.
turiski ir atbildīgas
Cilvēkiem ir jāsalauž sevi un ar laiES un citas industrializētas par aptuveni 80 %
ku būs jāapņemas mainīt sevi.”
valstis apņēmās ieguldīt savus visu radīto emisiju,
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Oxfam
Vēl viens jautājums, par ko
Parīzē netika runāts, ir mūsu
patēriņa radītās emisijas. Emisiju tirdzniecībā un Kioto protokolā runa ir tikai par teritoriālajām emisijām — tām, kas
rodas attiecīgajā valstī un ir
saistītas ar vietējo transportu, rūpniecību, enerģētiku vai
lauksaimniecību. Taču lielākā
daļa Latvijā un arī daudzās citās
ES valstīs patērēto preču tiek
ražotas kaut kur citur pasaulē.
Tāpēc mūsu patēriņa radītās
emisijas ir lielākas par vietējām
emisijām. Apmaiņā pret šīm
augošajām emisijām Ķīnā u. c.
jaunattīstības valstīs mēs saņemam lētas preces mūsu augošajam pieprasījumam. Diemžēl
šo atkarību no patēriņa mainīt
ir ļoti grūti, un īsā laikā tas arī
nevar notikt. Turklāt arī gaļas
produktu lietošana ikdienas
uzturā veicina klimata pārmai-

ņas, jo tā balstās uz gaļas ražošanas un pārstrādes rūpniecību, kas globāli rada ap 15% no
SEG emisijām.
Mūsu apsēstība un atkarība
no ekonomiskās izaugsmes arī
ir pretrunā ar Parīzes apņemšanos. Ekonomiskā izaugsme
līdz šim lielā mērā bijusi balstīta spējā pārstrādāt vai pārvērst
fosilos resursus lētās precēs un
pakalpojumos. Līdz ar to, ekonomikai augot, tiek patērēts vairāk un vairāk resursu un radīts
arvien lielāks piesārņojums. Šī
kapitālismā balstītā ekonomiskās izaugsmes pieeja rūpes par
cilvēci un vidi neuzsver kā prioritāti. Efektivitātes uzlabojumi izaugsmei netiek līdzi. Ekonomiskā attīstība tīri teorētiski var būt
bezgalīga, bet planētai, uz kuras
dzīvojam, ir acīmredzamas biofizikālas robežas, kuras mēs nevaram pārkāpt un ignorēt.

Kā pilsoniskās
sabiedrības aktīvisti vērtē
Parīzes vienošanos?
Visu konferences laiku pilsoniskās sabiedrības pārstāvji,
kopumā 14 tūkstoši no diviem
tūkstošiem nevalstisko organizāciju, aktīvi mudināja politiķus rīkoties. Lai pamudinātu pasaules
līderus panākt vienošanos, vairāk nekā pusmiljons cilvēku visā
pasaulē izteica savu attieksmi,
piedaloties protestos, demonstrācijās un cita veida kampaņās.
Tajos visā pasaulē piedalījās rekordliels cilvēku skaits, un spiediens uz pasaules līderiem bija
milzīgs. Apjomīgākās protesta
kampaņas bija Globālais klimata
maršs, Klimata ārkārtas situācija
(Climate State of Emergency),
Sarkano līniju akcija (Red-Lines
action) u.c.
Pirms Parīzes samita, šī gada
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jūnijā, liels skaits sabiedrisko
organizāciju izveidoja iniciatīvu
„Tautas tests” (the People’s Test
on Climate 2015), uzsverot, ka
klimata krīzes risināšanai un pieaugošās nevienlīdzības novēršanai ir nepieciešamas sistēmiskas
pārmaiņas sabiedrībā, ekonomikā un pasaulē. “Tautas testa”
grupa norāda, ka jau 20 gadus
iniciatīvas klimata pārmaiņu samazināšanai valstu līmenī, īpaši
likumdošana un globālā morālā
atbildība, nav bijušas veiksmīgas. Šie sabiedrisko un vides
kustību aktīvisti, arodbiedrību
un kopienu pārstāvji no dažādām pasaules valstīm, balstoties
uz klimata pārmaiņu pētījumiem
un klimata pārmaiņu ietekmēto
kopienu vajadzībām, ir izveidojuši sarakstu ar kritērijiem, ko ikviens var izmantot, lai izvērtētu,
vai Parīzes Samita lēmumi būs
iedarbīgi un godīgi visiem:
1. Tūlītēja, neatliekama un iedarbīga emisiju samazināšana,
2. Adekvāts atbalsts uz pārmaiņām balstītām (transformatīvām) iniciatīvām,
3. Taisnīga attieksme pret cilvēkiem, ko ietekmē klimata pārmaiņas,
4. Nesamākslotas un iedarbīgas
iniciatīvas, nevis nepatiesi risinājumi.

atradnes. Tas nozīmē, ka klimata pārmaiņas turpināsies, un arī
karadarbība Tuvajos Austrumos,
kas ar klimata pārmaiņām ir saistīta tiešā veidā, jo lielākoties tā
ir cīņa par naftas resursiem. Līdz
ar to atjaunojamās enerģijas izmantošana ne tikai samazinātu
SEG emisijas, bet arī veicinātu izmaiņas īpašumtiesībās, resursu
pārvaldīšanā un struktūrā, kas
varētu mazināt starptautiskos
militāros konfliktus starptautiskā. Karadarbību pastiprina arī
tas, ka sausums tūkstošiem cilvēku pamest savu dzīvesvietu
laukos un doties uz pilsētu darba meklējumos, kur nereti ir darbavietu trūkums. Tas vairo darba
meklētāju neapmierinātību ar situāciju un var izraisīt pilsoniskus
nemierus.

Vēl viens nozīmīgs jautājums
ir par klimata pārmaiņu saikni ar
Transatlantiskās tirdzniecības
un investīciju partnerības līgumu (TTIP), Visaptverošās ekonomikas un tirdzniecības līgumu
(CETA) starp ASV un Kanādu, un
citiem tā saucamajiem brīvās
tirdzniecības līgumiem, kas apdraud demokrātiju, likuma varu,
vides un paterētāju aizsardzību
ekonomisko interešu vārdā. Oficiālajā ziņojumā par ES un ASV
tirgus attiecību ietekmi (Impact
Assessment Report on the fuJa Parīzes Samita lēmumus ture of EU-US trade relations) ir
izvērtējam pēc šiem kritērijiem, teikts, ka īstenojot TTIP miljotie nav veiksmīgi.
niem SEG tonnu papildus tiktu
Turklāt pilsoniskā sabiedrī- izmestas atmosfērā. Lai gan EK
ba norāda, ka biznesa pasaules ir atzinusi, ka TTIP apdraud bioatkarība no fosilās enerģijas liek loģisko daudzveidību, dabas remeklēt arvien jaunas šo resursu sursus un vidi, kamēr šie un citi
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līdzīgi līgumi netiks apturēti,
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un protesti pret klimata
pārmaiņu cēloņu samazināšanu
būs nepietiekoši cieņpilnas dzīves nodrošināšanai visiem.

Parīzes vienošanās tika
gaidīta kā veiksmes
stāsts. Vai tas tā ir
īstenojies?
Vislielākā veiksme ANO klimata konferencē bija nevis 12.
decembrī pieņemtā vienošanās,
ko parakstīja gandrīz 200 valstu
pārstāvji, bet gan vairāk nekā 20
tūkstoši vides aktīvistu dažādu
pasaules pilsētu ielās, kas no pasaules līderiem pieprasīja klimata taisnīgumu un netīrās enerģijas ēras beigas.
Vides aktīvistu balsis ne tikai klimata samita laikā, bet arī
ikdienā ir kļuvušas arvien vairāk
dzirdamas, tajās paustā nostāja — konkrētāka, interešu aizstāvība un aicinājumi uz rīcību
— uzstājīgāki. Neskatoties uz
pasaules līderu vājo lemtspēju
klimata pārmaiņu mazināšanai,
tautsaimniecībā pieaug tādu iniciatīvu skaits, kurās ir apzināti samazināta fosilās enerģijas izmantošana, piemēram, cilvēkiem un
videi draudzīga lauksaimniecība
un cita ražošana, ekotūrisms,
sociālā uzņēmējdarbība, ekoloģiskā būvniecība. Šīs cilvēkdarbības jomas kļūst par prioritāru
izvēli un dod cerību, ka cieņpilna
dzīve ir iespējama visiem, un, ka
mēs vēlamies saglabāt planētu
kā veselīgas kopīgās mājas arī
nākamajām paaudzēm.
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Vides piesārņojums Nigērijā

Kurš atbildīgs par naftu Nigērijas upēs un pārtikā?

Dāvis Landorfs,
Brīvžurnālists
Nigērija ir Āfrikas lielākā naftas
ieguves valsts, kur tiek iegūti apmēram divi miljoni barelu jēlnaftas dienā.Taču jēlnaftas ieguvē apkārtējās
vides izpostīšana ir standarta parādība, ko vides aktīvisti sauc par karu
pret dabu. Lai arī situācija kopumā
joprojām ir nemainīga, četri Nigēras Deltas lauksaimnieki ir izcīnījuši
tiesības iesūdzēt tiesā Nīderlandes
naftas kompāniju „Shell” sakarā ar
to, ka naftas izplūde ir iznīcinājusi
viņu saimniecības un zivju dīķus. Šis
gadījums dod cerību visiem, kas cieš
no starptautisku korporāciju nodarītā kaitējuma apkārtējai videi. Arī
zvejnieki Nigērijas dienvidos, kuri
cietuši no piesārņojuma, ir saņēmuši vēsturisku kompensāciju, tomēr
tas ir tikai pirmais solis ceļā uz viņu
ierastās vides atjaunošanu.
Šī gada novembrī naftas kompānija „Shell” tika nominēta Pinokio
klimata balvai (Pinocchio climate
awards), kas tiek piešķirta netīrās
enerģijas kompānijām par to izraisītajiem kaitēumiem vietējām kopienām.
Silvestrs Kogbara runā lēni un

ar teju visiem nigēriešiem piemīto- Bodo apkaimē, dzīvo netālu no Atšu veselīgu pašpārliecinātību. Kaut lantijas okeāna un ir starp apdraugan viņā vienlaikus klausās seši dētākajām Āfrikas kopienām, ja
eiropiešu žurnālisti, viņš pamanās runa ir par klimata izmaiņu ietekmi
ieskatīties acīs katram no sarunas uz vidi; naftas nokļūšana apkārtējā
biedriem, pārliecinoties, ka stāstī- vidē nozīmē, ka viņiem jācīnās ar
tais ticis saprasts. Personības šarms diviem viņu eksistenci apdraudoir nenoliedzams; pēc sarunas bei- šiem faktoriem.
S. Kogbara, kurš ir Bodo kopiegām nav nekādu šaubu, kāpēc viņš
nas virsaišu un vecāko padomes
ir savas kopienas līderis.
S. Kogbaram, kurš nāk no vadītājs un pārrunu laikā vairākBodo, mazas zvejnieku pilsētas kārt tikās ar Shell pārstāvjiem gan
Nigērijas dienvidaustrumos, ir ie- Nigērijā, gan uzņēmuma galvenamesls justies apmierinātam. Šā jā birojā Londonā, stāsta, ka ceļš
gada sākumā Bodo panāca vieno- līdz brīdim, kad Shell atzina savu
šanos ar naftas ieguves gigantu vainu noplūdēs un piekrita maksāt
Shell par aptuveni 70 miljonu eiro kompensāciju, bijis sarežģīts. Bodo
lielas kompensācijas izmaksāšanu iedzīvotājus sarunās pārstāvēja
Lielbritānijas juridiskā firma Leigh
Bodo ciemata iedzīvotājiem.
2008. un 2009. gadā Bodo ap- Day. “Viņi ieradās šeit, dzīvoja kopā
kaimē eksplodēja divi Shell piede- ar mums, ēda to pašu ēdienu un
roši naftas vadi,
apkārtējā vidē
nonākot milzīgam
daudzumam jēlnaftas.
Tā nodarījusi ārkārtīgi lielu kaitējumu ne vien
dabai, bet arī
apkārtnē dzīvojošajiem cilvēkiem — vairums
Pamesta Shell naftas ieguves stacija K-Dere
Bodo iedzīvotāju
Foto: Peik Johansson
nodrošina savu
iztiku ar zvejniecību vai zemko- dzēra to pašu ūdeni. Mēs viņiem
pību, un abas nozares ir ārkārtīgi esam pateicīgi,” saka S. Kogbara.
Shell piekrita noslēgt vienošacietušas naftas noplūžu rezultātā.
Vairāki pēdējos gados veikti pētī- nos vien neilgi pirms Bodo prasību
jumi secinājuši, ka hidrokarbonu pret uzņēmumu bija paredzēts izdaudzums Bodo apkārtnes ūde- skatīt Londonas Augstākajā tiesā.
ņos līdz pat 900 reizēm pārsniedz Vienošanās rezultātā 16 tūkstoši
pieļaujamo līmeni. Zvejnieki Ni- Bodo zvejnieku un zemnieku no
gērijas dienvidu reģionos, tostarp Shell saņēma aptuveni 45 miljo-
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nus eiro (jeb nepilnus trīs tūkstošus eiro katram cietušajam), bet
aptuveni vēl 25 miljoni eiro nonāca Bodo kopienas rīcībā, lai pilsētā
tiktu uzbūvētas jaunas skolas un

nālais dzīvesveids. Viena no šādām
vietām ir K’dere jeb Keidere. Tajā
sastaptaiss vietējais kungs gados
stāsta — viņa bērnībā zeme šeit
bijusi tik auglīga, ka neesot bijis

Pārdošanai domātās zivis no piesārņotā Bodo strauta
Foto: Peik Johansson
veselības aprūpes iestādes. Vairāki
eksperti norādījuši, ka vienošanās
ir vēsturiska — šī ir lielākā kompensācija visā Āfrikas kontinenta
vēsturē, ko saņēmusi no piesārņojuma cietusi kopiena. Pēc vienošanās noslēgšanas liela daļa Bodo
iedzīvotāju devās uz reģiona galvaspilsētu Porthārkortu — lai saņemtu kompensāciju, viņiem pirmo reizi dzīvē bija jāatver bankas
konti.
Ceļš uz Bodo ved cauri lietus
mežiem, kuros izkaisīti vairāki mazi
ciemati. Tie visi, ieskaitot Bodo, ir
daļa no vēsturiskās Ogoni zemes
— Ogoni ir cilšu grupa, kas runā
vairākās atšķirīgās, bet radniecīgās
valodās, un tās kopienas vieno kopīga vēsture, kultūra un tradicio-

vajadzības lietot mēslojumu, jo ražas bijušas tik lielas, ka tāpat spējušas pilnībā nodrošināt zemnieku
ģimenes. To nav grūti iztēloties
— Keidere ir pirmā vieta Nigērijā,
kur redzu īstus džungļus, un lietus
sezonā tie izskatās īpaši iespaidīgi.
Taču tā ir arī pirmā reize, kad grāvjos un pļavās redzu naftu.
Jēlnaftas noplūdes, kā Bodo
kopienas situācijā, šai reģionā nav
izolēti negadījumi. Naftas piesārņojuma vēsture Nigērijā sākas gandrīz vienlaicīgi ar naftas atklāšanu,
kas notika 1956. gadā, vēl pirms
valsts neatkarības iegūšanas. Teju
visi Keideres iedzīvotāji, atskaitot
pašus vecākos, ir izauguši blakus
teju nepārtrauktam piesārņojumam. “Ja džungļos neskaties, kur
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liec kāju, vari kurpi piesmelt pilnu
ar naftu,” stāsta vecais vīrs.
Nigērijas reģions, kurā ir visvairāk naftas rezervju, ir arī visvairāk
cietušais no piesārņojuma, proti,
Nigēras upes delta
un tās apkaime valsts
dienvidaustrumos,
kurā atrodama gan
Keidere, gan Bodo,
gan neskaitāmas citas mazas kopienas,
kas vēsturiski bijušas
atkarīgas no apkārtējās vides resursiem
— aramās zemes
auglības un zivīm.
Konkrēti šajā Nigēras deltas apvidū
Shell pārtrauca iegūt
naftu jau 1993. gadā,
taču apkārtnes zemi
joprojām caurvij uzņēmumam piederoši
cauruļvadi, kuru stāvoklis ar katru gadu
kļūst aizvien sliktāks.
Vietējās nevalstiskās organizācijas
pārstāvji, ar kuriem runāju Keiderē,
apgalvo, ka tikai šī ciemata apkārtnē vien viņi esot dokumentējuši
vairāk nekā 100 jēlnaftas noplūdes
vietas. Lai gan lielākā daļa no noplūdēm nav lielas, ikviena no tām
nodara kaitējumu apkārtējai videi.
“Augsne šeit ir piesārņota,” man
norāda organizācijas pārstāvis.
“Visi, kas šeit dzīvo, ir nabadzīgi.”
Aina kļūst labāka, kad pēc aptuveni stundas gara brauciena sasniedzam Bodo. Ir acīmredzami, ka
ciemata iedzīvotāji ir sākuši apgūt
Shell izmaksāto naudu — uz gandrīz katras ielas top jaunas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas.
Trīs tūkstoši eiro vienam cilvēkam
var šķist pieticīga summa, it īpa-
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ši, ja ņemam vērā, ka teju katram
Bodo zvejniekam un zemniekam ir
vairāki apgādājamie, tomēr valstī,
kur minimālā mēnešalga ir mazāka
kā 100 eiro, bet vairums cilvēku, it
īpaši lauku reģionos, nesaņem pat
to, iegūtā kompensācija ir nozīmīgs atbalsts.
Taču, lai gan saņemtie līdzekļi
ir uzlabojuši Bodo iedzīvotāju labklājību, tie nav attīrījuši apkārtnes
upes un mežus. Ar
Shell noslēgtā vienošanās
paredz,
ka uzņēmums ne
vien izmaksās kompensācijas, bet arī
attīrīs Bodo apkārtni no noplūdušās
naftas, taču sakopšanas darbi pagaidām nav sākušies,
jo Bodo kopienas
iekšienē ir radušās
nesaskaņas par to,
cik lielā mērā kopšanas darbos vajadzētu piedalīties
vietējiem iedzīvotājiem. Daudziem
tas varētu būt nozīmīgs ienākumu
avots laikā, kad
tradicionālie iztikas
nodrošināšanas veidi joprojām ir
apgrūtināti. Tīrīšanu, kura notiks
ASV un Kanādā bāzētu kompāniju
vadībā, paredzēts uzsākt šā gada
beigās vai 2016. gada sākumā.
Taču pagaidām Bodo apkārtnē ik
uz soļa joprojām ir atrodama nafta.
Piesārņojuma postošā ietekme uz apkārtējo vidi vislabāk ir
redzama vietējā zvejnieku ostā.
Es turu rokā tikko izzvejotu tilapijas zivi, un sajūtu, ka tās ķermenis
viegli smaržo pēc naftas. “Tilapija

ir nozīmīgs ēdiens visiem šī reģiona iedzīvotājiem,” stāvot upes
krastā, saka Pīters Lano, vietējais
vides aktīvists. “Viena zivs dēj līdz
pat miljonam ikru.” “Taču tagad no
tā nav nekāda labuma, jo tās visas
ir saindētas. Tas pats attiecas uz
krabjiem. Cilvēkiem Bodo nav citas izvēles kā ēst saindētu ēdienu
vai dzert piesārņotu ūdeni. Visi to
dzer. Es to dzeru.”

taču par pēdējo pilienu kļuva lielās
naftas noplūdes 2008. un 2009.
gadā, pēc kurām faktiski visi ciemata un tā apkaimes iemītnieki,
aptuveni 10 tūkstoši cilvēku, devās prom. “Nafta dega virs ūdens,”
atceras viens no zvejniekiem, kurš
pirms pāris gadiem atstājis ciematu.
“Lūk, te agrāk bija skola! Te bija
maizes ceptuve, te — tradicionā-

Naftas piesārņots Goja strauts
Foto: Peik Johansson
Tomēr naftas postošo ietekmi
uz apkārtējo vidi es vislabāk aptveru tad, kad atpakaļceļā mēs apstājamies Gojā, zvejnieku ciematā, no
kura nav palicis pāri daudz vairāk
par tā nosaukumu. Skats, kas paveras uz upi, tās līčiem un grīvām,
un ēkām to krastos, ir apokaliptisks
— mājas ir pamestas un sākušas
aizaugt, bet ūdeni teju vienmērīgi
noklāj melni naftas plankumi.
Gojas iedzīvotāji no naftas noplūdēm regulāri cieta jau iepriekš,

lais laulību nams,” vadājot mūs pa
tukšo ciematu, rāda Ēriks Barizads,
pēdējais Gojas virsaitis. “Faktiski,
mēs visi esam kļuvuši par naftas
bēgļiem.”
Goja no naftas noplūdēm ir
cietusi īpaši smagi tieši tā iemesla
dēļ, kas tradicionāli to padarīja par
tik pievilcīgu dzīvesvietu apkaimes
zvejniekiem — tā atrodas vairāku
ūdenstilpņu krastos. Bodo un Goja
var atrasties salīdzinoši tālu viena
no otras, taču to tuvumā esošās
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ūdenstilpnes ir savstarpēji savienotas. Tā kā jēlnafta ir vieglāka par
ūdeni, tā no sākotnējās noplūdes
vietas var drīz vien nokļūt citur.
“Kas notiek Bodo, automātiski notiek arī šeit,” skaidro Ē. Barizads.
Tomēr, atšķirībā no Bodo iedzīvotājiem, cilvēkiem no Gojas nav
izdevies saņemt nekādu kompensāciju par naftas noplūžu nodarītajiem zaudējumiem. Daudziem
zvejniekiem un zemniekiem Nigēras deltas reģionā, kuru priekšteči
šeit ir dzīvojuši gadsimtiem ilgi,
nav dokumentu, kas apliecinātu
viņu tiesības uz zemi, uz kuras viņi
dzīvo. Noplūdēs cietušās kopienas
nav saņēmušas nekādu Nigērijas valsts vai vietējās pašvaldības
atbalstu, ja neskaita brīdinājuma
zīmi, kas liecina, ka apkārtne ir piesārņota. Šis nav fakts, kuru jāatgādina vietējiem iedzīvotājiem.
Nigērijas valdības pasivitāti kā
vienu no galvenajiem problēmas
cēloņiem uzsver arī Bodo kopienas
līderis S. Kogbara. “Pēc 2008. un
2009. gada katastrofām par mums
neviens nelikās ne zinis,” viņš atceras. “Neviens pie mums neieradās,
lai atvainotos par šo situāciju vai
piedāvātu palīdzību. Cilvēkiem ir
sajūta, ka valsts viņus ir pametusi.” Nigērijas valdību var uzskatīt
par tieši līdzatbildīgu noplūdēs,
jo Shell Nigērijā pārstāv uzņēmuma, Nigērijas un vēl vairāku pušu
kopuzņēmums Shell Petroleum
Development Company of Nigeria
(SPDC), kura lielākais akcionārais ir
tieši Nigērijas valsts.
Vides piesārņojuma dēļ ir
strauji pasliktinājies Ogoni ciematu iedzīvotāju veselības stāvoklis
— Keideres apkārtnē regulāri notiek indīgu gāzu noplūdes, un tāpēc ciemata iedzīvotāju vidū liela

problēma ir saslimšana ar astmu;
Bodo iedzīvotājiem kancerogēno
ogļūdeņražu klātbūtne uzturā
rada augstu vēža saslimšanas risku. Kāds Nigērijas vides žurnālists
izteicis apgalvojumu, ka Nigēras
deltas ciematu iedzīvotāju vidējais dzīves ilgums ir 45 gadi. Lai
gan šo faktu ir grūti pārbaudīt, nav
noliedzams, ka piesārņojums patiešām ir nozīmīgs drauds ne vien
zvejnieku un zemnieku iztikai, bet
arī veselībai un dzīvībai. “Nesniedzot medicīnisku palīdzību, valsts
mums ir atņēmusi mūsu pamata
tiesības,” uzsver S. Kogbara.
Gan teju visi nigērieši, gan
starptautiskie eksperti, ar kuriem
runāju, uzsver — lai gan Nigēras
deltas reģionā joprojām pastāv
virkne problēmu, Shell izmaksātā
kompensācija patiešām ir vēsturisks notikums un milzīgs Bodo
kopienas panākums, kuru nedrīkst novērtēt par zemu. S. Kogbara atceras, ka sākotnēji Shell kā
kompensāciju par noplūdēm visai
Bodo kopienai piedāvājuši nevis
70 miljonus, bet gan piecus tūkstošus eiro. Panāktā vienošanās ir
nozīmīga arī tāpēc, ka Shell lēmumu acīmredzami ietekmēja fakts,
ka Bodo iedzīvotāju prasību pret
kompāniju bija paredzēts izskatīt
Lielbritānijas tiesā. Līdz šim nevienai no vides piesārņojuma cietušai
kopienai, kas mēģinājusi saņemt
kompensāciju Nigērijā, nav izdevies iegūt labvēlīgu vietējās tiesas
lēmumu. Bodo pārstāvējusī firma
Leigh Day norādījusi, ka Bodo precedents var nākotnē ļaut arī citām
Nigērijas kopienām, kas cietušas
no piesārņojuma, cerēt uz to, ka
viņu prasības varētu tikt izskatītas
Eiropā.
Tomēr gan vides eksperti, gan
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aktīvisti, gan paši zvejnieki apzinās, ka šis ir tikai pirmais solis ceļā
uz situācijas uzlabošanos ilgtermiņā un problēmas atrisināšanai agri
vai vēlu būs nepieciešama arī tieša
Nigērijas valdības līdzdalība. Nigēras upes deltā turpina notikt jaunas jēlnaftas noplūdes un, neveicot virkni nozīmīgu soļu, tostarp
cauruļvadu remontu, nav iemesla
sagaidīt to samazināšanos nākotnē.
Šodien Bodo iedzīvotāji izbauda gan iegūto kompensāciju, gan
taisnīgumu, kas šķiet tik nesasniedzams pat viņu kaimiņiem no Gojas. Tomēr ilgtermiņā Bodo iedzīvotāju nākotne ir tikpat neskaidra
kā Gojas, Keideres un neskaitāmu
citu ciematu iedzīvotājiem. Pat, ja
paredzētā apkārtnes attīrīšana tiks
uzsākta vistuvākajā laikā, un arī,
izslēdzot jaunu naftas noplūžu gadījumus, Bodo kopienas aprēķini
liecina, ka pilnīgai vides atjaunošanai būs nepieciešami deviņi ar pusi
gadi. Tas ir laiks, kam būs jāpaiet,
līdz Bodo zvejnieki un zemnieki
varēs pilnvērtīgi atgriezties pie
sava ierastā dzīvesveida. Dalot trīs
tūkstošus eiro ar 114 mēnešiem,
pat vēsturiski lielā kompensācija
šķiet pieticīga.
“Vienīgais, kas palīdzēs vietējiem zvejniekiem,” uzsver Gojas virsaitis Ē. Barizads, “būs tas, ka upe
atkal būs tīra.”
Autora brauciens uz Nigēriju ir
daļa no projekta Mediji attīstībai
(EYD2015: Media for Development,
DCI-NSAED/2014/338-309), kas ir
Eiropas Komisijas atbalstīts projekts
ar mērķi, iesaistot medijus, veicināt
sabiedrības izpratnes pilnveidi par
savstarpējo saikni un izaicinājumiem globālā līmenī.
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Zemei ir drudzis
Vai mēs to apzināmies?

Jana Simanovska,
#kliMATAgalā vēstnese
Ekodizaina kompetences
centrs
“Šomēnes Latvijā pārspēti 34
maksimālās un 17 minimālās gaisa temperatūras rekordi (..), liecina
apkopotie Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra dati”, BNS,
24.08.2015.
Lasot ziņas, rodas iespaids, ka
Zemei, mūsu planētai, ir drudzis
— Zeme uzsilst ar katru gadu: aiz
karstākā gada novērojumu vēsturē,
proti, aiz 2014. gada, seko 2015. gads
ar tveicīgu vasaru, un klimata pētnieki prognozē, ka 2015. gads pārspēs
līdzšinējo līderi, t. i., 2014. gadu.
Ikvienas slimības (vides problēmas) ārstēšanu var iedalīt piecos
posmos:
• pirmkārt, apzināties, ka kaite pastāv;
• otrkārt, saprast, kādi ir tās cēloņi
un mērogs;
• treškārt, saprast, kā to novērst un
kāda ir vēlamā rīcība;
• ceturtkārt, rīkoties, lai slimību izārstētu vai vismaz sadzīvotu ar tās
izpausmēm;
• piektkārt, novērot, vai īstenotie pasākumi patiešām problēmu novērš.
Kā jūs domājat, kurā posmā mēs

Latvijā esam, runājot par klimata pārmaiņām? Vai mēs apzināmies, cik ļoti
tās mūs ietekmēs, un vai mēs tās varam ietekmēt? Un cik ļoti noskaņoti
esam rīcībai?
Bet... neliela atkāpe. Lai gan klimata pārmaiņas vēro un pēta eksaktās zinātnes, to mazināšanā liela
nozīme ir tieši sociālajām zinātnēm,
ko nereti ignorē. Kā skaidrojis uzvedības ekonomikas profesors Dens
Arielijs (Dan Ariely), mūsu izpratni un
rīcībspēju klimata pārmaiņu jomā
ievērojami sarežģī mūsu cilvēciskās
īpatnības. Pirmkārt, savu ietekmi uzskatot par nenozīmīgu, viens cilvēks
jūtas pārāk mazs, lai kaut ko mainītu
(bet tā jūtas septiņi miljardi cilvēku),
ogļskābā gāze ir neredzama un bez
smaržas, klimata pārmaiņu mehānisms ir visai sarežģīts, grūti saprast
cēloņsakarības, un tie, kas kaut ko
dara, nejūt sava darba rezultātus —
visi šie faktori ievērojami samazina
mūsu motivāciju rīcībai. Otrkārt,
cilvēki ļoti bieži mēdz paļauties uz
savu intuīciju, bet tā visai bieži melo.
Nereti arī vides speciālisti netic klimata pārmaiņām, paļaujas nevis uz
faktiem, bet uz “savu dzīves pieredzi”
(proti, intuīciju) un novērotos uzkaršanas simptomus raksturo kā nenozīmīgus vai pašas dabas izraisītus.
Treškārt, cilvēki ne pārāk labi apzinās
ilgtermiņa riskus — tūlītējs ieguvums psiholoģiski ir daudz pievilcīgāks. Un, visbeidzot, cilvēki parasti
izvēlas vieglākos, mazāk sarežģītos
ceļus. Daļa cilvēku, pat apzinoties
klimata pārmaiņu nopietnību, nerīkosies, ja attiecīgā rīcība radīs ērtību
zudumu, nepiedāvājot ieguvumus
(piemēram, atteikties no personīgā
auto, ja nav ērts sabiedriskais trans-

porta tīkls) vai nelabvēlīga rīcība nebūs sāpīgāka, piemēram, papildus
izmaksas, ieviešot fosilo resursu nodokli.
Un tagad paskatīsimies uz sevi
Latvijā.

Cik ļoti apzināmies, ka
klimata pārmaiņas ir
problēma?
Klimata pārmaiņas ir tēma, no
kuras, būdama vides zinātņu pārstāve, līdz šim izvairījos. Es sev teicu, ka
tas nav mans lauciņš, mani interesē
citas tēmas. Iepazīstoties ar uzvedības ekonomikas pētnieka Dena Arielija atziņām par klimata pārmaiņām,
aizdomājos: varbūt mana izvairīšanās nebūt nav unikāla un nebūt tik
racionāla — mēģinājumi aizbēgt no
problēmas ir raksturīgi ļoti daudziem
cilvēkiem (to pētīja jau vectētiņš
Freids un viņa meita Anna).
Klimata pārmaiņas ir globāls fenomens: pēdējo simts gadu laikā Zemes temperatūrai pieaugot par 0,76
°C, mainās arī klimats — kūst ledāji,
cilvēkus pārsteidz karstuma viļņi un
dabas katastrofas, ceļas ūdens līmenis, applūst teritorijas. Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC),
kas apvieno 1300 zinātnieku, prognozē: turpmāk pasaules temperatūra var celties par 1,5— 5 °C, nodarot
milzīgu kaitējumu gan cilvēkiem,
gan dabai.
Neskatoties uz starptautiski atzītu zinātnieku un institūciju ziņojumiem par klimata pārmaiņām, Latvijā līdz šim bijis gana daudz skeptiķu,
kas “neuzticas globālajam viedoklim”.
Tāpēc mani pozitīvi pārsteidza biedrības “homo ecos:” 2015. gada aptaujas rezultāti, kas sadarbībā ar portālu
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Draugiem.lv tika veikta elektroniski,
piedaloties 2210 respondentiem (42
% vīrieši un 58 % sievietes). Rezultāti liecina, ka 42 % aptaujāto (2140
respondentu) ierindojuši klimata pārmaiņas nozīmīgāko globālo
problēmu skaitā. 86 % aptaujāto ir
novērojuši klimata pārmaiņu simptomus Latvijā, piemēram, siltākas
ziemas un sniega segas samazināšanos, jaunas kaitēkļu sugas un ar karstumu saistītas veselības problēmas.

Iespējams, esam pamanījuši, ka kliVarbūt tas, ka klimats mainās,
mata pārmaiņas notiek.
nemaz nav slikti? Latvijai klimata
pārmaiņas nesolās būt kritiskas — lai
Cik daudz mēs zinām
gan nāksies pielāgoties un zaudēsim
par klimata pārmaiņu
mazliet teritorijas, varbūt būs arī daži
simptomiem un ietekmi uz
ieguvumi, kā tas redzams infografimums?
kā. Tomēr globālā mērogā klimata
Šobrīd galvenā liecība klimata pārmaiņu sekas solās būt dramatispārmaiņām ir šķietami nelielais tem- kas: okeāna līmenim ceļoties, cilvēki
peratūras pieaugums, kas ievēroja- zaudēs apdzīvotās teritorijas, un, piemi maina laikapstākļus, kā rezultātā augot temperatūrai, samazināsies
lauksaimniecības teritorijas un to
mainās klimata zonas.

ražība — abi šie procesi apdraudēs
cilvēka iztikas pamatus, proti, pārtikas pieejamību un mājvietas, kas
nozīmē, ka pieaugs konflikti un cilvēku migrācija. Aizvien vairāk cilvēku
klauvēs arī pie mūsu durvīm. Cilvēcisko vēlmi norobežoties no problē-

mas labi raksturo filozofs Artis Svece,
komentējot bēgļu jautājumu: “rodas
iespaids, ka daļa Latvijas sabiedrības
cer, ka ir iespējams Latviju nošķirt no
apkārtējās pasaules (..)”. Bet tā ir ilūzija — globālajā pasaulē tas nav iespējams. Ne bēgļu, ne, it īpaši, klimata

jautājumos, jo drīz tas būs kopīgs
jautājums — klimata bēgļi.

Cik daudz mēs zinām par
klimata pārmaiņu cēloņiem?
Ir pietiekami pierādīts, ka globālās klimata pārmaiņas šobrīd
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rada ogļskābās gāzes un citu siltumnīcas efekta gāzu (ūdens tvaiki
(H2O), ogļskābā gāze (CO2), metāns
(CH4), slāpekļa oksīds (N2O), ozons
(O3), freoni) pieaugums atmosfērā
cilvēku darbības rezultātā. Tā kā dažādām gāzu molekulām ir atšķirīgs
potenciāls (cik tās ir jaudīgas siltumnīcas efekta radīšanā), ērtības labad
šo gāzu kopīgo ietekmi parasti attiecina uz ogļskābo gāzi. Šīs gāzes
arī mijiedarbojas, piemēram, ogļskābās gāzes pieaugums atmosfērā
palielina ūdens tvaika daudzumu,
kas veido siltumnīcas efektu. Lai gan
siltumnīcas efekta gāzes atmosfērā
nonāk arī dabisku procesu rezultātā (dzīvnieku elpošana, biomasas
noārdīšanās), līdz šim tās pietiekami
uzņēma mūsu planētas plaušas —
meži, ogļskābo gāzi (CO2) pārvēršot
biomasā, un rezultātā CO2 koncentrācija atmosfērā bija līdzsvarā. Šobrīd cilvēku darbības rezultātā fosilo
resursu (naftas, gāzes, ogļu) dedzināšanā izdalīto ogļskābo gāzi aizvien
rūkošās mežu platības vairs nespēj
absorbēt, tāpēc pieaug CO2 koncentrācija atmosfērā, izraisot klimata
pasiltināšanos: veidojas siltumnīcas
efekts, jo šo gāzu molekulas vairāk
Saules siltuma aiztur atmosfērā un
mazāk raida atpakaļ Visumā.
Es neatmaskošu visus dzirdētos klimata “nepārmaiņu” mītus (tas
būtu atsevišķas publikācijas vērts
uzdevums). Pāris biežāk minēto.
“Klimats vienmēr ir mainījies, siltāki periodi mijušies ar aukstākiem”.
Jā, klimats mēdz mainīties, siltāks
gads mijas ar aukstāku, tāpēc zinātnieki vidējās temperatūras izmaiņas
vērtē desmitgades griezumā: šobrīd
palielinās tieši vidējā temperatūra.
Arī ilgtermiņā klimats ir mainījies
planētas un Saules orbītu ietekmē,
bet šie cikli ir pētīti un zināmi. Eso-

šās pārmaiņas nav saistītas ar orbītu cikliem, un nopietna problēma
ir to ātrums (10 reizes straujāk nekā
ledus laikmeta cikli). Planētas pagātnē, ja kādu citu iemeslu pēc klimats ir mainījies tik strauji, tas nesis
katastrofālas sekas biosfērai. Šobrīd
sugu iznīkšanas ātrums uz Zemes ir
sasniedzis rekordtempu, kāds nav
bijis pēc dinozauru laikmeta beigām. 2015. gads tiek prognozēts
jau kā karstākais gads novērojumu
vēsturē (kopš 19. gadsimta beigām).
Nereti dzirdēts, ka cilvēks ir pārāk
niecīgs pret zemeslodi, lai rosinātu
šādas radikālas pārmaiņas. Tomēr izrādās, ka ar cilvēka papildus radītām
gāzēm pietiek, lai mainītu līdzsvaru
globālajā oglekļa ciklā. Atgādināšu,
ka arī ozona caurumu radīja cilvēku
darbību rezultātā izdalījušās gāzes
(freoni), un paši cilvēki to spēja arī
veiksmīgi samazināt.
Visdīvainākais dzirdētais arguments: “klimata pārmaiņas ir ekspertu radīts mīts, jo viņiem maksā par
tā izplatīšanu”. Pat ja kāds tic masveidīgai ekspertu uzpērkamībai, nav
skaidrs, kas ir ieinteresētās puses,
kas iegulda milzu naudu mīta uzturēšanai? Ir tieši otrādi — daudz labāk
ir atšķetināms klimata pārmaiņu noliedzēju lobijs, jo šobrīd ievērojami
krītas pieprasījums pēc fosilajiem
energoresursiem, un to ražotājiem ir
labi redzamas un saprotamas intereses neko nemainīt un pārliecināt arī
mūs par nepieciešamību turēties pie
fosilajiem avotiem. Atteikšanās no
fosilajiem resursiem būtu ne vien klimata labā, bet arī palielinātu mūsu
enerģētisko neatkarību un resursu
izmantošanas efektivitāti un pievērstu mūs tīrākiem, mazāk piesārņojošiem enerģijas veidiem
Vēl viens no argumentiem pasivitātei: mēs neesam sasnieguši at-

tiecīgu “ekonomisko līmeni”, lai domātu par vidi un globālām lietām,
un paši jau tā esam gana draudzīgi
pret vidi. Jā, Latvija atstāj mazāku
klimata pēdu nekā daudzas citas
attīstītās pasaules valstis, jo mums
(vēl) ir lielas mežu teritorijas, kā arī
liela daļa enerģijas tiek iegūta no atjaunojamiem resursiem. Tomēr mēs
patērējam vairāk un radām vairāk
CO2 nekā Bangladešas iedzīvotāji,
kuru valsts ledāju kušanas dēļ drīzumā var zaudēt teritorijas, kur dzīvo
miljoniem cilvēku.

Bet viss vēl nav zaudēts
Lai gan 2015. gads prognozēts
kā karstākais gads novērojumu vēsturē, šogad klimata mūzikā parādās
jauna nots — Climate Hope jeb
klimata cerība. Proti, pasaulē noris
ļoti strauja pāreja uz alternatīviem
enerģijas avotiem, un 2014. gadā cilvēku radītās CO2 emisijas atmosfērā
pirmoreiz nepieauga, lai gan ekonomiskajiem rādītājiem ir kāpums.
Iespējams, tieši acīm redzamās klimata pārmaiņas noskaņo cilvēkus
uz rīcību. Reiz vienas globālas kataklizmas novēršanā cilvēce nolūkā
pārtraukt ozona slāņa noārdīšanos
rīkojās sekmīgi, izejot cauri visiem
problēmas risināšanas posmiem —
apzinoties problēmas nopietnību,
noskaidrojot cēloņus un globāli rīkojoties vairāku gadu garumā. Klimata
pārmaiņas ir sarežģītāka problēma.
Mums ir pieredze, kas apliecina, ka,
kopīgi rīkojoties, varam Zemes kursu novirzīt no sēkļa. Zemei ir drudzis.
Ir jārīkojas. Bet kā?
Iesaku sekot līdzi kampaņai “kliMATA galā”, kuras vēstnese esmu
arī es, — tās organizētāja, biedrība
“homo ecos:”, apņēmusies šī gada laikā stāstīt un skaidrot, ko mēs varam
darīt klimata labā.
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Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Vai to īstenošana palīdzēs samazināt klimata pārmaiņas?

Valters Kinna
Zaļā Brīvība

Āris Ādlers
Latvijas Zaļā kustība / CEE
Bankwatch

Pēdējo četrdesmit gadu laikā, veicinot attīstību, cilvēce
nepārtraukti ir zaudējusi bioloģisko daudzveidību, dubultojusi emisiju līmeni, iedzīvotāju
skaitu, vienlaikus mazinot dabas kapitālu. Finanšu resursi ir
koncentrējušies attīstītajās valstīs, savukārt jaunattīstības valstīs attīstīto valstu uzņēmumi
ir izvērsuši masu patēriņa preču ražošanu, nereti izmantojot
lētu darbaspēku un zemākas
vides prasības. Pagaidām nav
pazīmju, ka šis finanšu kapitāla
koncentrēšanās process būtu
pārtraukts, tomēr ir pazīmes,
kas liecina par esošās sistēmas
“ļodzīšanos” un ekonomika nav
tā, kas spētu uzturēt šo disbalansu — sociālo vai vides.
Ir nepieciešama pilnīgi jauna sistemātiska pieeja — jauna
paradigma, kas veido ekonomisko, sociālo un vides līdzsvaru. Tas ir milzu izaicinājums
globālai sabiedrībai, jo jāpanāk

ne tikai sabiedrības vēlme pārmaiņām, bet arī institucionāla
iesaiste. Šobrīd ANO ir apstirpināti jaunie 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM), kuru virsmērķis ir nabadzības izskaušana un
ilgtspējīgas attīstības panākšana līdz 2030. gadam. Šo mērķu
izstrādi varētu uzskatīt par pirmo īsteno ANO valstu centienu
skatīt vides un sociālās un ekonomikas problēmas integrēti
— 17 ilgtspējīgas attīstības
mērķi ar 169 apakšmērķiem,
kas konkretizē katra mērķa
prioritātes, tiecas panākt līdzsvaru starp ilgtspējīgas attīstības trim dimensijām — vides,
sociālo un ekonomisko. Citiem
vārdiem, parakstot šo Agenda
2030 — vienošanos par kopīgajiem ilgtspējīgās attīstības
mērķiem (IAM), valstu līderi apliecināja, ka saprot saikni starp
vides un socio— ekonomiskām
problēmām, proti, ka visām negatīvām ietekmēm uz vidi pa-

matā ir sociāla vai ekonomiska
rakstura cēloņi, un ka arī pretējais ir spēkā — vides problēmas
lielā mērā rada vai katalizē sociālas un ekonomiskas problēmas.
Lielākā problēma, kam ir un
būs milzīga ietekme uz vides
veselību un cilvēka labklājību,
ir klimata pārmaiņu izraisītā
globālā sasilšana. Nosaucam
tikai dažus lielākos izaicinājumus — paaugstinātā ūdenslīmeņa izraisītie bojājumi infrastruktūrai, enerģijas apgādei,
sausuma izraisīts pārtikas trūkums, karstuma izraisīta mirstība un slimības, biežās dabas
stihiju izraisītās kataklizmas.
Šīs negatīvās ietekmes ir savā
starpā saistītas. Eknomiskie
zaudējumi izraisa un stiprina
sociālās problēmas — badu,
nabadzību, kā arī katalizē nemierus. Skaidrs, ka vissmagāk
klimata pārmaiņu negatīvā ietekme iedarbosies uz nabadzīgākajiem cilvēkiem un valstīm,
kam ir viszemākā kapacitāte reaģēt uz pārmaiņām. Piemēram,
arī Sīrijā 2011. gadā aizsāktais
konflikts ir vismaz daļēji saistīts ar ilgstošo sausumu reģionā, kas noveda pie ūdens nepietiekamības un lieliem ražas
zudumiem, līdz ar to radīja lielu
iedzīvotāju neapmierinātību.
Šobrīd katra valsts, kas ir
apstiprinājusi šos mērķus, strādā pie mājas darba — lēmumu
pieņemšanas par to, kā ilgtspē-
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jīgie attīstības mērķi īstenojami pašu valstīs. Tā ir nacionāla politika, kas tiek atbalstīta
staprtautiskā līmenī. Ir būtiski,
ka mērķu sasniegšana ir viendabīgs process, kur vienlīdzīgi
tiek ņemtas vērā visas vajadzības, kur attīstība tiek skatīta kā
progress, kas neizslēdz poten-

dabas parādībām”, “jāuzlabo izglītība un informētība — gan
iedzīvotāju, gan valsts pārvaldībā strādājošo.” 13. mērķis
piemin arī attīstīto valstu apņemšanos ieguldīt 100 miljardus gadā klimata pārmaiņu
seku mazināšanā jaunattīstības
valstīs. Turklāt nevalstiskās or-

na un meža pārvaldība, pārtuksnēšošanās un zemes erozijas
apturēšana. Vienlaicīgi ļoti svarīgs uzdevums ANO dalībvalstīm būs klimatam draudzīgā
veidā (attīstība ar zemām CO 2
emisijām) īstenot mērķos iekļauto darba pieejamības un
ekonomisko izaugsmi, pilsētu

ciāla esamību nākotnei.
Par klimata pārmaiņām
globāli tiek runāts jau sen. Arī
IAM klimata pārmaiņām ir veltīts 13. mērķis — “strauji rīkoties, lai cīnītos pret klimata
pārmaiņām un tās ietekmi”, šī
mērķa apakšmērķos ir minēts,
ka “visās valstīs jāstiprina spēja pielāgoties un adaptēties ar
klimatu saistītām ietekmēm un

ganizācijas norāda, ka ir svarīgi
šos līdzekļus izmantot efektīvi.
Taču arī citos IA mērķos ietvertie centieni visticamāk netieši
samazinās klimata pārmaiņu
ietekmi, ja tie tiks veiksmīgi
īstenoti, piemēram, 12. mērķis
— nodrošināt ilgtspējīgas patēriņa un ražošanas tendences,
kā arī 15. mērķis — ilgtspējīga
zemes ekosistēmu izmantoša-

un kopienu dzīves vietu attīstību, infrastruktūras, industrializācijas un inovāciju attīstību.
Lai tā notiktu, ir vajadzīga īpaši
pārdomāta, koordinēta valstu
rīcība, pretējā gadījumā klimata pārmaiņas tiks tikai veicinātas.
Ja ANO valstis cer sasniegt
nupat kā Parīzē noteikto mērķi — noturēt globālās tempe-
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ratūras izmaiņas 1.5 oC grādu biedrības interešu grupām ir par ilgtspējīgu attīstību iekļaurobežās, salīdzinot ar pirmsin- pieaugošas diskusijas par to, šana izglītības darba kārtībā,
dustriālajiem laikiem, būs nepie- vai attīstītajām valstīm vispār lai mainītu dominējošās ekociešamas radikālas pārmaiņas ir nepieciešama tālāka eko- nomiskās attīstības izpratni, ka
— valdībām
izaugsmei
jānosaka
nepieciešaambiciozi
mi pēc iesiltumnīcas
spējas lētāki
gāzu samaresursi, tai
zināšanas
skaitā enermērķi, jālikģijas, un pēc
vidē subsīiespējas lēdijas fosilo
tāks darbakurināmo izspēks.
mantošanai,
Kopsumreāli jāstimā, pasaumulē pāreja
les attīstības
uz
atjaukontekstā
nojamiem
ir
jādomā
energorepar iedvessursiem,
mojošiem
pārtikas apun
mazāk
gādes po- Foto no LLF organizētā semināra Ilgtermiņa attīstības mērķi vietētehniskiem
jās
attīstības
plānošanā
—
ilgtermiņa
skatījumā
Latvijas
Vietājām
litika jāpālīdzekļiem
rīcības
grupām.
10.11.2015.
Piņķos.
Apkopojot
25
dalībnieku
vierorientē uz
mērķu
sadokli, (17 VRG) — VRG visvairāk strādā ar SDG mērķiem 8,9,11, bet
vietējo pro- vismazāk ar mērķiem 14,13,16.
sniegšanai,
dukciju un
kas vērsti uz
drošu pārsociālo vientiku. Viennozīmīgi skaidrs, ka nomiskā izaugsme, jo tā līdz līdzību, domājot par resursu
intensīva, vienveidīgu kultūru šim vienmēr ir bijusi saistīta godīgu un ilgtspējīgu izmanlauksaimniecība ir pretrunā ar ar pieaugošām emisijām. Ar- tošanu pilnīgi visiem. Svarīga
šiem mērķiem, tāpat radikāli vien biežāk izskan viedoklis, loma šo mērķu sasniegšanai
jāsamazina globālais dzīvnieku ka attīstītajām valstīm ar savu būs tieši sabiedrībai un tās pieizcelsmes produktu patēriņš. ekonomisko izaugsmi ir “jāpie- prasījumam, tajā skaitā kustību
Attīstītajām ANO dalībvalstīm bremzē”, lai ļautu attīstīties na- un sabiedrisko organizāciju forbūs jāpieliek reāli centieni mai- badzīgākajām valstīm. Tāpat arī mā, jo pilsoniskās sabiedrības
nīt domāšanu attiecībā uz zema ir izskanējis, ka IKP uz iedzīvo- iesaistīšanās un aktīva rīcība
oglekļa politiku — rūpniecības tāju ir novecojis valstu attīstī- var padarīt Ilgtspējīgas attīstīpārorientēšana uz Āzijas valstu bas rādītājs — izvērtējot valsts bas mērķus no jauki izstrādālēto darbaspēku nav reāla sa- ilgtspējīgu attīstību, jāņem arī tiem lozungiem un formāliem
vas oglekļa pēdas samazināša- vērā resursu sadalījums sabied- plānošanas dokumentiem par
na, bet gan savas rīcības seku rībā — nevienlīdzības rādītājs, līdzekļiem, kur esošo vajadzību
nomaskēšana.
emisiju apjomi u.c. ilgtspējas nodrošināšanai nav apdraudēStarp Eiropas un ANO sa- rādītāji. Svarīga ir arī izpratnes tas nākamo paaudžu iespējas.
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Biedrība homo ecos: īsteno projektu „Klimata pārmaiņas
Latvijā — izaicinājums un iespējas?” laika posmā no 2015. gada
16.marta līdz 2016. gada 30. aprīlim.
Projekta mērķis ir uzlabot
Latvijas iedzīvotāju izpratni un
zināšanas par klimata pārmaiņu
ietekmi Latvijā, kā arī veicināt
iedzīvotāju praktisku iesaisti klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanā un pasākumu īstenošanā, kas saistīti ar pielāgošanos
klimata pārmaiņām.
Projektu iesākām ar atklāšanas pasākumiem Latvijas reģionos, kuros izzinājām sabiedrības
viedokli par klimata pārmaiņām
Latvijā, vai cilvēki jūt to ietekmi un vai ir nepieciešamība tām
adaptēties. Diskusiju rosināšanai

rādījām filmu TVEROT LEDĀJUS
(Chasing Ice), kurā uzskatāmi ir
parādītas klimata pārmaiņas. Lai
veicinātu sabiedrības izpratni
par klimata pārmaiņu norisi un
to nozīmi, organizējām informatīvo kampaņu, kuras ietvaros ir
izveidota ceļojoša fotoizstāde
par klimata pārmaiņām Latvijā un izstādīta visos Latvijas reģionos. Tāpat ar sociālā eksperimenta palīdzību skaidrosim, vai
klimata pārmaiņas ietekmē arī
mūsu katra individuālā rīcība,
cik lielā mērā, ko mēs paši varam
darīt lietas labā. Kampaņu papildināsim ar vides reklāmu, TV,
radio sižetiem un publikācijām.
Projekta ietvaros organizēsim mācību seminārus valsts
ģimnāziju 8—12. klases audzēkņiem, liekot uzsvaru uz interak-

tīvām mācību metodēm, kas
papildinās jau izglītības iestādē
apgūtās zināšanas un prasmes,
un ieinteresēs konkrētās tēmas
iepazīt vairāk, kā arī izstrādāsim
digitālo rīku, kas būs saistošs instruments klimata pārmaiņu un
to radīto seku izpratnes stiprināšanai. Kopā ar projekta partneri
vides organizāciju GRID-Arendal
no Norvēģijas organizēsim vides
komunikācijas semināru sabiedrisko attiecību studentiem un
jaunajiem žurnālistiem.
Seko projekta norisei homo
ecos: mājaslapā un biedrības sociālo mediju kontos!
Projekta vadītāja — Elīna
Līce, elina.lice@homoecos.lv
Projektu līdzfinansē EEZ finanšu
instruments — http://eeagrants.org/
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Zaļā Brīvība
www.zalabriviba.lv

Biedrība „Zaļā brīvība”, sadarbībā ar ar Latvijas Universitāti
un Vides informācijas centru Norvēģijā “GRID-Arendal”, īsteno projektu „Klimata pārmaiņu izglītība
visiem” (informācija angļu valodā
EN) laika posmā no 2015. gada 30.
marta — 2016. gada 30. jūnijam.
Projekta mērķis ir mācību
programmas un mācību materiālu izstrāde, kā arī mācību organizēšana pašvaldību pārstāvjiem un
pedagogiem.
Mācību programmas dalīb-

@TheGlobalGoals
#GlobalGoals

niekus informēsim par dažādiem
ar klimata pārmaiņām saistītiem
jautājumiem, kā arī par pielāgošanās praktiskajiem risinājumiem
Latvijā un citur pasaulē. Projekta
ietvaros organizēsim konferences, izstrādāsim klimata pārmaiņu programmu, sagatavosim un
izdosim mācību grāmatu “Klimats un ilgtspējīga attīstība”, ko
izmantosim mācību semināros,
un piedāvāsim kā mācību līdzekli vidējās un augstākās izglītības
studentiem, tā būs brīvi pieejama

biedrības mājaslapā. Organizēsim
arī grāmatas autoru un reģionālos
publicitātes seminārus.
Projekts tiek īstenots Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.—2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu
shēmas atklāta konkursa ietvaros.
Seko projekta norisei Zaļās
brīvības mājaslapā un biedrības
sociālo mediju kontos!
Projekta vadītājs — Jānis Brizga, Janis@zalabriviba.lv

