
11/ 7/ 12 Η κλιματ ική αλλαγή οδηγεί στη μαζική μετανάστευση |  EcoNews. gr

1/ 2www. econews. gr / 2009/ 06/ 12/ clim at e- change- f or ces- m igr at ion/

12 Ιουνίου 2009, 11:51 | Εμφανίσεις: 1759

Η κλιματική αλλαγή οδηγεί στη μαζική μετανάστευση

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σύμφωνα με νέα μελέτη η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν

τις εστίες τους τις επόμενες δεκαετίες εξαιτίας της ξηρασίας και της ανόδου των επιπέδων της

στάθμης των θαλασσών και απαιτείται ένα καινούργιο σχέδιο για τη μαζική μετανάστευση.

Τα κονδύλια που θα χρειαστούν για την ενίσχυση των μεταναστών από τις φυσικές καταστροφές θα

αυξηθούν, γεγονός που θα υπονομεύσει την πολιτική σταθερότητα, αποκαλύπτει η μελέτη που

δημοσιεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του ΟΗΕ, CARE International & Columbia University.

Τις επόμενες δεκαετίες η κλιματική αλλαγή θα παρακινήσει ή θα αναγκάσει εκατομμύρια ανθρώπους

να αφήσουν τα σπίτια τους για να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής και ασφάλεια.

Η επιστήμη της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ καινούργια για να προβλέψει τους ακριβείς αριθμούς
των μεταναστών, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνή Οργανισμού Μεταναστεύσεων
υπολογίζεται ότι περίπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι να μεταναστεύσουν μέχρι το 2050.

Η μελέτη έδωσε έμφαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές του κόσμου όπως το Τουβαλού, οι

Μαλβίδες , ξηρές περιοχές όπως το Σαχέλ της Αφρικής και το Μεξικό, τις περιοχές που βρίσκονται
στο δέλτα στο Μπαγκλαντές, το Βιετνάμ και την Αίγυπτο.

Στις πυκνοκατοικημένες περιοχές που βρίσκονται στο Γάγγη, στο Μεκόνγκ και στο δέλτα του
ποταμού Νείλου, η άνοδος των επιπέδων της στάθμης των υδάτων περίπου κατά 1 μέτρο, θα

μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε 23,5 εκατομμύρια ανθρώπους, μειώνοντας την επιφάνεια

του εδάφους τουλάχιστον κατά 1,5 εκατομμύριο εκτάρια.

Οι επιστήμονες της κλιματικής αλλαγής δηλώνουν ότι τα επίπεδα της στάθμης των θαλασσών θα

ανέβουν τουλάχιστον 1 μέτρο μέσα στον αιώνα.

Ο κόσμος πρέπει να επενδύσει για να καταστήσει τις φτωχές κοινότητες και τις χώρες λιγότερο

ευάλωτες απέναντι στη κλιματική αλλαγή, παρουσιάζει η έκθεση.

Για παράδειγμα η επένδυση στην άρδευση θα καθιστούσε τους αγρότες λιγότερο εξαρτημένους από

τις βροχοπτώσεις.
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Οι μετανάστες από τη κλιματική αλλαγή μπορεί να χρειαστούν καινούργια δικαιώματα δηλώνει η
έκθεση. Εκείνοι που θα μετακινηθούν από τις χρονικές επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής θα

χρειαστούν τη μόνιμη επανένταξη. Προς το παρόν, οι άνθρωποι που μετακινούνται λόγω της

βαθμιαίας επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης, μπορούν να ταξινομηθούν ως εθελοντικοί

οικονομικοί μετανάστες και να μην αναγνωριστούν οι πρόσθετες ανάγκες προστασίας τους.

Οι συζητήσεις που πραγματοποιούνται στη Βόννη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τη μετά- Κιότο εποχή,

αφορούν τη συνεργασία πλούσιων και φτωχών χωρών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της

κλιματικής αλλαγής.


