מהמקומי לעולמי
"אין אומה היכולה להשיג זאת בכוחות עצמה;
יחד נוכל בשותפות עולמית למען פיתוח בר-קיימא".
מוריס סטרונג ,מזכ"ל ועידת כדור הארץ ,במבוא לאג'נדה 21

 10נובמבר 14:38

זיהום נחל במי ביוב

הפשרת קרחונים באזורי
הקוטב

 11נובמבר 15:54

וואי ,את לא מבינה ,יש לי
איזה חברה מאמריקה ,והיא
שלחה לי תמונה של מה
שקרה לבית שלה בסופת
ההוריקן קתרינה .איזה מזל
שלא קרה לה כלום!!! ):

יש איזה סרט "אמת
מטרידה" .אתה מוכרח
לראות .יש שם כל מיני
דברים על ההתחממות
העולמית ,וזה ממש
מלחיץ לחשוב על כל
הדברים האלה שקורים כל
כך מהר ויקרו לנו

כריתת יערות

הכדור בידינו

ההשפעות של פעילות האדם על הסביבה
שונות בהיקפן ובעוצמתן:
לפעמים ההשפעות הן על שטח קטן בלבד,
לפעמים הן על אזור גדול או על יבשת שלמה,
ולפעמים הן על כדור הארץ כולו ,כמו שינויי
האקלים בעולם.
יש השפעות שהן לטווח קצר ואחר כך הן
נעלמות .השפעות אחרות הן לטווח ארוך או
ארוך מאוד .ויש השפעות שהן לתמיד :כזו
היא הכחדה של מינים ושל בתי גידול .את מה
שנעלם אי-אפשר להחזיר לעולם.

אפשר גם אחרת
כשם שיש לנו יכולת להזיק לסביבתנו ,כך
יש לנו יכולת לתרום לה ולשפרה :אפשר
ליצור שינוי בבית ,בבית הספר ,בתנועת
הנוער ,בזמן קניות או בזמן חופשה.
אפשר לבד ,אבל זה עובד טוב בעיקר
יחד!
ילדים ומבוגרים פועלים יחד למען
הסביבה ,גם בפעילות מקומית ,גם
בפעילות אזורית וגם בפעילות בין-
לאומית.
גדולה במיוחד היכולת של משרדי
ממשלה ושל עסקים ותעשייה להוביל
לשינוי חיובי בסביבה ובכך גם לתת
דוגמה לאחרים.
לממשלה יש מדיניות סביבתית והיא
מחויבת למדיניות כזו גם כלפי מדינות
אחרות ,הודות לשותפותה בהסכמים בין-
לאומיים כמו אמנת המגוון הביולוגי.

פעילות בין-לאומית בנושא
שינויי האקלים

נטיעת עצים

אחריות סביבתית

שינויי האקלים בעולם

מחויבות להגנה על הכדור ולהעברתו הלאה לדורות
הבאים במצב טוב .האחריות הזו משותפת לכל האנשים
שפעולותיהם משפיעות על הסביבה.
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יש גם תכנון סביבתי
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שינויים קיצוניים באקלים כדור הארץ,
שנגרמים בעיקר בגלל פעילות האדם,
כמו פליטה מוגברת של גזים מסוימים
לאוויר .הגזים האלה ,שנקראים
"גזי חממה" ,גורמים לאגירת חום
באטמוספרה .תופעה זו נקראת גם
"אפקט החממה" או "התחממות כדור
הארץ".
שינויים אלה כוללים עלייה כללית
בטמפרטורה של כדור הארץ ,תנודות
קיצוניות בכמויות המשקעים ,עלייה
בשכיחות אסונות טבע ,המסת קרחונים
באזורי הקוטב ,והצפות נרחבות
בעקבות עלייה בגובה פני הים.
השינויים האלה פוגעים מאוד במערכות
הטבעיות וברווחת האדם וצפויים
להחמיר עוד ,בעיקר באיים ובארצות
השוכנות לחופי ימים ואוקיינוסים.
בעולם יש כיום פעילות נמרצת בעניין:
מנסים להפחית בפליטות של גזי חממה
ונערכים בדרכים שונות לשינויים
הצפויים.
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לפני שעושים ומפתחים  -חשוב לתכנן
ולנסות לבדוק איך העשייה הזו יכולה
להשפיע על הסביבה ואיך אפשר לעזור
לשמירה על הסביבה .תכנון של פיתוח
שמתחשב בסביבה מיישם את עקרון
"הזהירות המקדימה".
בישראל כל פעילות פיתוח מחייבת
תהליכי תכנון ,ובהם נכללים גם שיקולים
של הגנה על הסביבה ,של שמירה על
נחלת הכלל ושל יישום צדק סביבתי.
חשוב שיהיה שיתוף פעולה בין אנשי
מקצוע שונים ,שמתכננים פיתוח וממונים
על ניהול שטחים ,לבין כלל הציבור -
תושבים ופעילי סביבה.

פליטות פחמן דו-חמצני בעולם כולו
בין השנים 2007-1959

מבצע ניקיון בחוף הים

מילון
אג'נדה 21
תכנית פעולה עולמית למאה ה ,21-שהתקבלה
על ידי מדינות שהשתתפו בוועידת כדור
הארץ .התכנית מיועדת לשנות את כיוון
ההתנהלות האנושית בעולם ,כדי לשפר את
המצב הסביבתי בכדור הארץ .לפיכך הוסכם
בתכנית על קווי פעולה משותפים בתחומים
שונים.
אמנת המגוון הביולוגי
הסכם בין מדינות שנוסח בוועידת כדור הארץ.
המדינות החתומות עליו מתחייבות להגן על
המגוון הביולוגי שבשטחן ובעולם כולו ,על ידי
מחקר ותיעוד וצמצום פעילות אנושית פוגעת.

קיימּות  -כי הכול קשור

ועידת כדור הארץ
כינוס בין-לאומי ביוזמת האו"ם שנערך
ב 1992-בריו דה ז'נירו שבברזיל .במרכז
הכינוס עמדה דאגה להמשך הקיום האנושי
בעולם לאורך זמן .בכינוס התקבלה אג'נדה 21
ונחתמה אמנת המגוון הביולוגי.

מדיניות סביבתית
החלטות ופעולות של מדינה הנוגעות
לסביבה שבתחומה ולהגנה עליה .מדיניות
סביבתית יכולה להתבטא במגוון דרכים:
בחקיקת חוקים ובאכיפתם ,בהקצאת
כספים הדרושים לשמירה על הסביבה,
בחינוך להגנתה ,בעידוד למחקר עליה
ובפעולות לשמירה על בריאותם ורווחתם
של האזרחים.
נחלת הכלל
דבר ששייך לכלל הציבור .בהקשר של
הסביבה מדובר בשטח ובמשאביו .במקרים
רבים אנשים אינם שומרים על מה ששייך
לכולם כפי שהם מקפידים לשמור על
רכושם הפרטי ,ולכן שטחים שהם נחלת
הכלל נפגעים מניצול-יתר של משאבים
ומזיהום.

עקרון "הזהירות המקדימה"
עיקרון בתכנון סביבתי:
אם לא יודעים  -נזהרים .במקרים רבים איננו
יודעים מה יהיו ההשפעות של פיתוח מסוים
על הסביבה ,ולכן יש להיזהר ולא להיחפז
בעשייה שתוצאותיה אינן ברורות.
פיתוח בר-קיימא
גישה סביבתית שדוגלת בשילוב בין פיתוח
לבין שמירה על הסביבה .היא מכירה בצורך
של האדם לפתח ולהתפתח כדי לשפר את
איכות חייו ,אך מדגישה שיש להטיל מגבלות
על פעילות כלכלית ובינוי  -למען הגנה על
הסביבה ולמען רווחת הציבור.
צדק סביבתי
רעיון שלפיו צריכה להיות חלוקה סביבתית
שוויונית בין קבוצות אנשים ועמים מצד
אחד בהנאה ממשאבי כדור הארץ ומצד
אחר בנטל הטיפול במפגעים בסביבה
ובנזקיהם.

