Čeho bylo – a nebylo – dosaženo
Johannesburg, Jižní Afrika
Vyjednavači na Světovém summitu vyřešili hlavní sporné body dlouhodobého akčního plánu,
který bude předložen ke schválení všem účastníkům.
Dokument, který není právně závazný, se týká celé řady oblastí globálního rozměru včetně
energie, čisté vody, zdraví, rozvoje a hygieny.
Toto jsou hlavní body týkající se toho, co bylo – a nebylo – dosaženo, a to podle diplomatů,
kteří poskytli informace agenturám Reuters a Associated Press:
Energie
•
•
•
•
•

Odsouhlasený text obsahuje „naléhavý“ závazek „podstatně zvýšit“ užívání
obnovitelných zdrojů energie.
Neobsahuje cíle sledované Evropskou unií a některými rozvojovými státy, například
Brazílií, týkající se užívání obnovitelných zdrojů, např. větrné a sluneční energie.
Evropská unie žádala, aby všechny státy souhlasily se zvýšením obnovitelných
zdrojů energie ze současných 14% na 15 % do roku 2010.
Dokument výslovně umožňuje rozsáhlejší využívání vodních a tepelných elektráren
upravených na nižší míru znečištění. Text nijak nezmiňuje jadernou energii v
negativním ani pozitivním smyslu.
Tato dohoda je široce vnímána jako vítězství Spojených států a zemí vyvážejících
ropu, sdružených v organizaci OPEC.

Hygiena
•
•
•
•

Text obsahuje dohodu snížit do roku 2015 počet lidí bez přístupu k nutnému
hygienickému zázemí na polovinu.
Tento cíl je v souladu se stejným závazkem Miléniové konference OSN v roce
2000, týkajícím se přístupu k nezávadné pitné vodě.
Podle zprávy OSN chybělo v roce 2000 2,4 miliardám lidí nutné hygienické
zázemí a 1,1 miliarda lidí neměla k dispozici nezávadnou pitnou vodu.
Zlepšení hygienického zázemí u více než 1 miliardy lidí sníží podle očekávání
výskyt cholery a jiných nemocí.

Klimatická změna
•
•

Dokument uvádí, že státy podporující Kjótský protokol o klimatické změně „silně
naléhají“ na státy, které tento protokol neratifikovaly, aby tak učinily v „dohledné
době.“
Delegace Spojených států přijala znění dokumentu přesto, že Bushova administrativa
Kjótský protokol neakceptovala.

Zdraví
•
•

Bylo dosaženo kompromisu, který urovnal spor mezi západními a muslimskými
zeměmi. Týkal se části textu, který podle západních zemí podřizoval práva žen na
zdravotní péči „náboženským a kulturním hodnotám“.
Kanada a EU uspěly ve snaze začlenit do textu odkaz na „lidská práva a základní
svobody“ vedle stávající klauzule o tom, že přístup ke zdravotní péči by měl být
v souladu s „kulturními a náboženskými hodnotami“

•
•

Bez této klauzule by podle Západu mohl být ženám odepřen přístup k antikoncepci
a potratu a ženy by se takto stávaly nadále obětí tradičních praktik, jakými je např.
zohavení pohlaví
Dohody bylo dosaženo prostřednictvím jihoafrického ministra zahraničních věcí
Nkosazana Dlamini-Zumy

Rybolov
•

Text obsahuje dohodu obnovit vyčerpané oblasti rybolovu do roku 2015 a postupně
rušit dotace přispívající k nadměrnému rybolovu

Rozvoj
•
•
•

Dohoda naléhavě vyzývá státy k reformě dotací, které jsou ku prospěchu
průmyslovým zemím nebo které poškozují životní prostředí
Tato dohoda rovněž zdůrazňuje potřebu správného a vhodného řízení nutného
k dosažení trvale udržitelného rozvoje
Správné řízení nespočívá ve vytváření podmínek pro získání pomoci a podpory, jak
se vyjádřily Spojené státy
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