INFORMACJA PRASOWA - COP 19 – WARSZAWA
W kierunku Ambitnego i Sprawiedliwego Globalnego Porozumienia
Klimatycznego
CIDSE na COP19
11-22 listopada 2013
Kiedy: 11 – 22 listopada 2013 – Warszawa - XIX Konferencja Narodów Zjednoczonych
w Sprawie Zmian Klimatu
Kto: CIDSE to zrzeszenie 17 katolickich agencji rozwoju z krajów Europy i Ameryki
Północnej, podejmujące działania na rzecz efektywnych i sprawiedliwych społecznie
porozumień międzynarodowych, mających na celu powstrzymanie zmian klimatycznych.
Organizacja przekonuje, iż zmiany klimatu to nie tylko problem współczesnego
środowiska, ale także najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych ludzi z krajów
rozwijających się, którzy dotkliwie odczuwają ich negatywne konsekwencje.
Co: CIDSE wraz z innymi organizacjami zaangażowane jest w zorganizowanie szeregu
wydarzeń towarzyszących konferencji COP19.
W dniu 17 listopada (niedziela) o godzinie 18:00 będzie miała miejsce Nabożeństwo
Ekumeniczne w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
W dniach 18-19 listopada (poniedziałek/wtorek) od godz. 14.00 (18.11) oraz od godz.
9.00 (19.11) odbędzie się „Międzynarodowa Konferencja o zmianach klimatu:
Współpraca
duchowieństwa
na
rzecz
sprawiedliwości
klimatycznej”,
współorganizowana przez CIDSE, Caritas Polska i Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja ta zostanie poświęcona debacie, jak lokalne
społeczności już dziś radzą sobie ze zmianami klimatu oraz jaką rolę duchowni i
organizacje międzynarodowe powinny odegrać w kształtowaniu polityki klimatycznej
służącej ochronie najsłabszych. Wydarzenie będzie miało miejsce w Centrum Okopowa,
ul. Okopowa 55 w Warszawie. W konferencji wezmą udział wybitni paneliści, tacy jak:
Connie Hedegaard - Komisarz Europejski ds. działań w dziedzinie klimatu, Prof. JeanPascal van Ypersele - Wiceprzewodniczący IPCC, czy Paul Wheelhouse - Szkocki
Minister Środowiska i Zmian Klimatu.
Oprócz powyższych wydarzeń, otwartych dla publiczności, międzynarodowa delegacja
CIDSE będzie brała czynny udział w konferencji COP19, z możliwością nawiązania w
jej trakcie wszelkich kontaktów prasowych.
W ramach programu konferencji COP19, CIDSE wraz ze Światową Radą Kościołów
(WCC) organizuje także wydarzenie towarzyszące w czwartek, 21 listopada, pt:Etyczne
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i religijne działania konieczne do osiągnięcia sprawiedliwego porozumienia
klimatycznego (Cetrum UNFCCC, sala 3). Udział w wydarzeniu możliwy jest za
okazaniem akredytacji COP19.
Dlaczego: Konferencja COP19 odbędzie się w krytycznym dla ludzkości, a zwłaszcza
dla najbiedniejszych społeczności momencie. Zaledwie kilka tygodni temu IPCC
opublikowała swój najnowszy, alarmujący raport o zmianach klimatycznych.
Konferencja będzie również doskonałą okazją, aby dokonać postępów w zakresie
osiągnięcia ambitnego i sprawiedliwego globalnego porozumienia klimatycznego w 2015
roku. CIDSE, jako sieć katolickich agencji rozwoju, łączy siły swoich partnerów i
sojuszników, by konferencja COP19 odniosła taki właśnie efekt i stała się ważnym
krokiem w kierunku realizacji tego rodzaju porozumienia, uwzględniającego potrzeby
najbiedniejszych mieszkańców naszej planety. Niezbędne do tego jest również właściwe
finansowanie – kraje rozwinięte zobowiązały się do uruchomienia dodatkowych środków
na finansowanie klimatu do 100 mld USD rocznie do 2020 roku. Do tej pory jednak
niewiele z tych zobowiązań zostało spełnionych. Konferencja COP19 w Warszawie
będzie okazją, by dopełnić złożonych obietnic i poczynić kolejne kroki w kwestii
finansowania klimatycznego.
Potencjalni rozmówcy wywiadów (uczestnicy delegacji CIDSE):
• Mgr Theotonius GOMES - Biskup Pomocniczy Dhaka (Bangladesz)
• Pani Dissarama Sabine ATTAMA - Dyrektor Caritas Niamey, przedstawiciel
Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru - SECAM (Nigeria)
• O. Dr. Frederick D’SOUZA - Dyrektor Caritas India (Indie)
• Pan Fabby TUMIWA - Dyrektor Instytutu ds. Reform - IESR (Indonezja)
• Pan Fabian SIMEON – Badacz Ruchu Obywatelskiego w sprawie zmian klimatu MOCICC (Peru)
• Pan Chris BAIN - Dyrektor CAFOD i Prezes CIDSE (Wielka Brytania)
• Pan Bernd NILLES – Sekretarz Generalny CIDSE (UE)
• Pani Philippa BONELLA - Kierownik Komunikacji i Edukacji - SCIAF (Szkocja)
• Pani Sarah FAYOLLE – Koordynator kampanii CCFD - Terre Solidaire (Francja)
• Pan Dominic GOGGINS – Doradca Relacji Międzyrządowych - CAFOD (Wielka
Brytania)
• Pani Lorna GOLD – Kierownik kampanii TROCAIRE (Irlandia)
• Pani Joanne O'NEILL – Koordynator kampanii SCIAF (Szkocja)
• Pani Anika SCHROEDER – Koordynator kampanii ds. rozwoju i zmian klimatu
(Niemcy)
• Pani Emilie JOHANN – Koordynatorka kampanii ds. sprawiedliwości klimatycznej
CIDSE (UE)
Szczegółowe informacje na temat członków delegacji znajdują się w załączeniu.
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Kontakt:
Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować spotkanie/wywiad w Warszawie,
prosimy o kontakt z p. Markusem Drake (Koorynator ds. Mediów i Komunikacji w
CIDSE) email: drake@cidse.org, tel. +32 (0) 2 282 40 73, tel. w Warszawie (w dniach 16
– 22 listopada): +48 889 103 956.

