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Negocjacje klimatyczne podczas COP19 muszą zapobiec ryzyku stałego zagrożenia 
supertajfunami.   
 
W dniu rozpoczęcia Szczytu Klimatycznego COP19 w Warszawie, CIDSE, 
międzynarodowe zrzeszenie organizacji katolickich na rzecz rozwoju, wzywa do  
podjęcia konkretnych działań w celu osiągnięcia ambitnego i sprawiedliwego 
porozumienia klimatycznego w 2015 roku.  
Negocjacje klimatyczne już się rozpoczęły. Bardzo ważne jest, by rządy wszystkich 
krajów zapomniały o rozwiązaniach krótkodystansowych i ważny zrobiły krok 
naprzód w celu osiągnięcia wiążących zobowiązań w kluczowych kwestiach 
finansowania klimatycznego.  
 
Sekretarz Generalny CIDSE, Bernd Nilles , który wrócił niedawno ze spotkań z Federacją 
Konferencji Episkopatów Azji (FABC) powiedział, żeŚ Dramatyczna sytuacja mieszkańców Filipin 
powstała wskutek uderzenia supertajfunu Haiyan  w bardzo wyraźny sposób przypomina nam, że 
zmiany klimatu już teraz są bardzo poważnym zagrożeniem dla życia wielu ludzi. Jest to najwyższy 
czas, by okazać swoją solidarność i zobowiązać się do redukcji emisji CO2. W tym momencie 
wszystkie kraje powinny wypełnić swoje zobowiązania wobec społeczności międzynarodowych, 
przede wszystkim tych najbiedniejszych, które w tak dotkliwy sposób dotykają negatywne 
konsekwencje zmian klimatu. Dlatego solidarność międzynarodowa i ustalenie odpowiedniej 
polityki klimatycznej są tak niezmiernie ważne podczas trwającego Szczytu Klimatycznego.  
 
COP19 powinien stać się ważnym krokiem w stronę osiągnięcia sprawiedliwego, globalnego 
porozumienia klimatycznego. Bardzo ważne jest, by kraje rozwinięte zareklarowały odpowiednie 
redukcję emisji do 2020 roku. Niezbędne jest równeż uregulowanie kwestii finansowania 
klimatycznego, ponieważ kraje rozwinięte nie dotrzymują złożonych wcze niej obietnic.  
 
Koordynatorka Kampanii na rzecz sprawiedliwosci klimatycznej CIDSE, Emilie Johann  twierdzi:  
Szczyt Klimatyczny COP19 powinien stać się kamieniem milowym w osiągnięciu globalnego 
porozumienia klimatycznego. Kluczowa jest tu kwestia finansowania klimatycznego, ponieważ 
kraje rozwinięte zobowiązały się do ogólnego zwiększenia finansowania klimatycznego rzędu 
100mld dolarów rocznie do roku 2020, natomiast niewiele z tych obietnic faktycznie dopełniono. 
Dla krajów rozwijających się uregulowanie kwestii finansowania klimatycznego jest szczególnie 
ważne, by mogły liczyć na wdrożenie swoich planów adaptacyjnych i łagodzących skutki zmian 
klimatu.  
 
Podczas Szczytu Klimatycznego CIDSE będzie go cić międzynarodową delegację, w której skład 
wchodzić będą wysocy rangą reprezentanci Ko ciołow i organizacji wieckich z Azji, Afryki i 
Ameryki Południowej. Wspólnie z Caritas Polska  i Uniwersytetem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie CIDSE organizuje Międzynarodową Konferencję o zmianach 
klimatu: Współpraca duchowieństwa na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, która odbędzie się w 
dniach 18-19 listopada . Konferencja będzie doskonałą okazją, aby przyjrzeć się, jak lokalne 
społeczno ci już dzi  radzą sobie ze zmianami klimatu oraz aby omówić, jaką rolę duchowni i 
organizacje międzynarodowe mogą odegrać w kształtowaniu polityki klimatycznej służącej 
ochronie najsłabszych. W ród mówców na konferencji znajdą się między innymiŚ Biskup 
Theotonius Gomes  -  Biskup Pomocniczy Dhaka z Bangladeszu, Connie Hedegaard  – Komisarz 
Europejski ds. działań w dziedzinie klimatu, Celestino Migliore  – Nuncjusz Apostolski w Polsce, 
Prof. Jean – Pascal van Ypersele  – Wiceprzewodniczący IPCC oraz Paul Wheelhouse  – Szkocki 
Minister rodowiska i Zmian Klimatu.  
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W niedzielę 17 listopada o godz. 18.00 w Bazylice archikatedralnej w. Jana Chrzciciela w 
Warszawie będzie miała miejsce Msza Święta z Modlitwą Ekumeniczną. W czwartek 21 
listopada odbędzie się wydarzenie towarzyszące COP19 pt: Etyczne i religijne działania 
konieczne do osiągnięcia sprawiedliwego porozumienia klimatycznego, współorganizowane przez 

wiatową Radę Ko ciołów (WCC). 
 
__________ 
Kontakt:  
(Warszawa) Emilie Johann, Koordynatorka Kampanii na rzecz sprawiedliwosci klimatyc znej  , 
johann@cidse.org, +48 889 103 876 
(Bruksela) Markus Drake, Koorynator ds. Mediów i Komunikacji, drake@cidse.org, +32 (0)2 2824073  
 
Informacja prasowa CIDSE na COP19 
Więcej informacji na temat aktywno ci CIDSE podczas COP19  
 
 
Uwagi do redakcji:  

• CIDSE jest międzynarodowym zrzeszeniem 17 agencji katolickich na rzecz rozwoju. Członkowie 
organizacji podejmują wspólne wysiłki na rzecz walki z ubóstwem i wprowadzania zasad globalnej 
sprawiedliwo ci www.cidse.org. 

• Członkowie CIDSE: Broederlijk Delen (Belgium), CAFOD (England and Wales), CCFD - Terre 
Solidaire (France), Center of Concern (USA), Cordaid (the Netherlands), Development & Peace 
(Canada), Entraide et Fraternité (Belgium), eRko (Slovakia), Fastenopfer  (Switzerland), FEC 
(Portugal), FOCSIV (Italy), Fondation Bridderlech Deelen (Luxembourg), KOO (Austria), Manos 
Unidas (Spain), MISEREOR (Germany), SCIAF (Scotland), Trócaire (Ireland)  
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