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SPOLEČNÁ INICIATIVA NA OCHRANU KRITICKÝCH EKOSYSTÉMŮ ZAHÁJILA FUNGOVÁNÍ FONDU SE 150 MILIÓNŮ USD NA ÚČINNĚJŠÍ OCHRANU BIODIVERZITY V OHROŽENÝCH OBLASTECH

Washington, 22. srpna 2000 – Dnes byla zahájena činnost nového fondu se zdroji ve výši 150 miliónů amerických dolarů, jehož vznik je společnou iniciativou Conservation International (CI), Světové banky a Světového programu ochrany životního prostředí (Global Environment Facility, GEF) a jehož cílem je zajistit lepší ochranu ohrožených biologických systémů v rozvojových zemích. Tento fond – Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) – se zaměří v první řadě na místa klíčová z hlediska biodiverzity (druhové rozmanitosti) – tj. na vysoce ohrožené regiony, kde se na pouhých 1,4 % rozlohy pevninského povrchu planety nachází zhruba 60 % všech pozemských živočišných a rostlinných druhů.

Ohrožení biologické diverzity představují celosvětově narůstající úbytky lesních porostů a dalších přirozených životních prostředí rostlin a živočichů. Osmdesát osm procent původních cenných ohnisek druhové rozmanitosti již bylo zničeno. Zhruba 12 procentům všech druhů savců a 11 procentům všech druhů ptáků hrozí zánik.

„Jde o nový zdroj finančních prostředků výlučně určených pro lokální skupiny a organizace, jejichž práce má v ochraně klíčových ohnisek biodiverzity ústřední roli,“ řekl Peter A. Seligmann, předseda a výkonný ředitel Conservation International. „Cílem je napomoci různým organizacím a místním komunitám účinněji spojit své síly a dosáhnout tak větších výsledků. Až příliš často se mnoho různých aktivit v těchto místech míjí svým účinkem, protože lidé navzájem nevědí o práci ostatních nebo protože na klíčové aktivity – často na zcela základní úrovni – chybí peníze.“

Dosažení maximálního efektu investic do zachování ohrožených systémů zajistí administrativní pružnost fondu CEPF. Efektivní rozhodovací proces umožní rychle reagovat na nová ohrožení a rychle schvalovat menší projekty, které jsou často velice citlivé z hlediska času. Fond poskytuje rychlý a snadný přístup k informacím o grantech a k formulářům žádostí prostřednictvím Internetu, a on-line lze také předkládat žádosti (www.cepf.net). Na každodenní řízení fondu bude dohlížet Conservation International s tím, že Světová banka a GEF společně s dalšími sponzory budou hrát roli v celkovém dohledu nad činností fondu.

„Máme-li zmírnit rostoucí tlak na životní prostředí, musíme rychle pracovat na vytvoření realistických alternativ pro chudé obyvatele,“ říká prezident Světové banky James D. Wolfensohn. „Fond CEPF nám pomůže nalézt řešení, která umožní chudým zlepšit svůj způsob života při současném zachování a ochraně biodiverzity, na níž v konečném důsledků jejich přežití v dlouhodobé perspektivě závisí.“

Fond bude v globálním úsilí o zachování a ochranu biodiverzity působit na několika frontách, přičemž výsledkem bude lepší správa chráněných oblastí a lepší koordinace v biodiverzitních koridorech. Investice fondu podpoří takové projekty jako např. školení, mezinárodní plánování, lokální dialog s těžařskými podniky, řešení konfliktů, stanovování priorit a budování konsensu, posilování domorodých organizací a podpora spolupráce mezi soukromým sektorem a ochraňovanými oblastmi.

„Fond je důležitým krokem k podnícení takových lokální aktivit, které mohou dosáhnout hmatatelných výsledků důležitých z celosvětového hlediska,“ říká Mohamed T. El-Ashry, předseda a výkonný ředitel GEF. „Pokud si budeme počínat správně, může znásobení získaných zkušeností a činnosti jednotlivců a společenství poskytnout ohromné přínosy pro zachování rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů v celosvětovém měřítku.“

Conservation International, Světová banka a GEF připravují pro fond vyčlenění 25 milionů USD v průběhu příštích pěti let od každé z těchto tří organizací. Zbývajících 75 milionů USD se fond bude snažit získat od dalších dárcovských organizací. V prvním roce své činnosti se fond zaměří na ohrožená místa v Madagaskaru, Západní Africe a tropické oblasti pohoří And. V každém dalším roce pak fond bude investovat nejméně do dalších pěti kritických ekosystémů. 

„Žádná organizace na světě toto nemůže zvládnout sama. Vytvořením strategického spojenectví mezi různými organizacemi bude možné zkombinovat jedinečné schopnosti jednotlivých organizací a vyhnout se zdvojování našich snah,“ říká viceprezident Conservation International Jorgen Thomsen, který bude vykonávat funkci výkonného ředitele CEPF. „Fond umožní maximální využití silných stránek svých tří prvotních investorů s tím, že bude stavět na strategickém zaměření Conservation International na ohrožená místa, na spolupráci a dialogu Světové banky s rozhodovacími strukturami rozvojových zemí a na širokém záběru GEF, který zahrnuje i účast vlád a nevládních organizací ve více než 165 členských státech.“

Celosvětová nezisková organizace Conservation International uplatňuje inovace ve vědě, ekonomii, politice a integraci komunit do rozhodování s cílem ochrany míst planety Země s nejbohatší živočišnou a rostlinnou populací klíčových z hlediska biologické diverzity, hlavních oblastí tropického pralesa a klíčových mořských ekosystémů. CI působí ve 32 zemí čtyř různých kontinentů. Více informací o programech CI naleznete na stránce www.conservation.org .

Posláním Světové banky je pomoc rozvojovým zemí v boji proti chudobě a ve zlepšování životních podmínek dlouhodobě udržitelným způsobem. Při naplňování tohoto svého poslání se Světová banka stala důležitým zdrojem finančních prostředků na zachování biologické diverzity. V průběhu posledního desetiletí banka vytvořila portfolio různých projektů a programů zaměřených na zachování druhové pestrosti v celkové výši zhruba 2 miliardy amerických dolarů. Více informací o programech Světové banky v oblasti biodiverzity naleznete na stránce www.worldbank.org/biodiversity. 

Světový fond ochrany životního prostředí (Global Environment Fund, GEF) poskytuje granty a zvýhodněné půjčky rozvojovým zemím a státům procházejícím transformací na projekty na ochranu globálního životního prostředí. Jako finanční mechanismus naplňování Konvence o biologické rozmanitosti je GEF předním mezinárodním zdrojem finančních prostředků na zachování biodiverzity. Více informací o GEF naleznete na stránce www.gefweb.org. 

-###-


Novináři mohou k tomuto materiálu získat přístup ještě před vypršením embarga prostřednictvím Online Media Briefing Center Světové banky na adrese http://media.worldbank.org/secure/. Akreditovaní novináři, kteří ještě nemají přístupové heslo, o něj mohou požádat na adrese http://media.worldbank.org.



