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Időjárással kapcsolatos 

katasztrófák károkozása

Oxfam, 2022

Milliárd dollár



Fejlődő országok és a 

klímaváltozás

Mozambik – 6. legszegényebb ország

2019 – Idai és Kenneth ciklonok - 1,7 mha termőföldet mostak el

A közkiadások 1/3-a adósságszolgáltatás eleve



Karib tengeri országok és a 

klímaváltozás

Dominika – 2017 Maria

1,3 milliárd USD kár 

Világbank és más segély:

115 m USD

Barbuda – 2017 Irma

90%-át letarolta

150 m USD kár

IMF – megtagadta az 

adósságvisszafizetés 

felfüggesztését



Nők, gyermekek és a klímaváltozás

Nők és gyermekek sokkal nagyobb eséllyel halnak meg ökológiai 

katasztrófák következtében, mint a férfiak 

Banglades 1991 – ciklon és árvíz áldozatai 90%-a nő volt

USA 2005 – Katrina hurrikán áldozatai többsége nő volt



Becsült veszteségek 2050 – GDP%

- Afrika (legszegényebb része) 4,7%

- Latin-Amerika 3,8%

- Közel-Kelet 3,7%

- Kelet-Európa 3%

- Ázsia és Óceánia 2,6%

- Nyugat-Európa 1,7%

- Észak-Amerika 1,1%

Economist Intelligence

Unit, 2019

Odette szupertájfun,  2021. december



Globális karbonegyenlőtlenség

Oxfam, 2020



A karbonegyenlőtlenség növekszik

A kibocsátások növekedése a globális jövedelmi csoportok szerint

Oxfam, 2020



Karbonegyenlőtlenség az EU-ban

Az elmúlt 25 évben az EU 12%-kal csökkentette a kibocsátásait, a 

leggazdagabb 10% növelte, 90% csökkentette,

2030-ra 2,1 t/év szint eléréséhez a legszegényebb 50%-nak is felére 

kell csökkentenie a kibocsátást, a leggazdagabb 10 %-nak tizedére.

Oxfam, 2020



Karbonegyenlőtlenség az EU-ban

Oxfam, 2020



Fejlődő országok és a pénzügyi 

rendszer

Kétszer annyi tőke áramlik ki a harmadik világból, mint amennyi 

befektetés vagy segély érkezik



Mit lehet tenni a veszteségek és 

károk megelőzésére és kezelésére?

Megelőzés

A kibocsátások csökkentése globálisan és nemzeti szinten

Fejlődő országok segítése a karbon szegény fejlesztés terén

-> évi 100 milliárd dolláros támogatás vállalás teljesítése

Alkalmazkodás

Alkalmazkodási programok nemzeti és helyi szinten

Fejlődő országok alkalmazkodási támogatása - 50% szint

Új alap a katasztrófák azonnali kezelése érdekében

Veszteségek és károk finanszírozási mechanizmus

Különös figyelemmel kell lenni a nők és gyermekek helyzetére

Történelmi felelősség és jelenkori érdek



Veszteségek és károk

finanszírozási mechanizmus
Felhasználási célok

Katasztrófaelhárítás

Újjáépítés és társadalmi rehabilitáció

Pénzügyi kezelés eszközei

Migráció kezelése

Nem pénzügyi veszteségek kezelése

Az UNFCCC keretében új támogatási program 

Új alap a megelőzési és alkalmazkodási forrásokon felül

Vészhelyzetekben gyors elérés lehetősége

Kölcsönök helyett támogatások

Meg kell egyezni erről az egyiptomi COP27 találkozón

Összedőlt iskola - ugandai áradások, 2020



Levél a COP27 döntéshozóknak

Elizabeth Wathuti

27 éves kenyai klímaaktivista

15 éves kora óta aktív, helyi mozgalom

Levél a COP27 döntéshozóihoz

A kenyai vidék helyzete és a globális szükség

Veszteségek és károk mechanizmus 

támogatására hív fel

Már 96.000 támogató világszerte

www.mtvsz.hu/peticiok



Mit lehet tenni?

Globális és regionális társadalmi igazságtalanság

A jelenlegi környezetpolitika nem kínál megoldást

A nyugat-európai társadalmi út nem alternatíva

Életigenlő társadalmat és gazdaságot!

➢ Természeti erőforrásaink fenntartható használatát!

➢ Globalizáció helyett lokalizáció!

➢ Felelős vállalatokat és pénzrendszerváltást!

➢ Gondolkodási és erkölcsi megújulást!

www.mtvsz.hu/eletigenlo



Mit lehet tenni?

A gazdasági szabályozóknak tükrözniük kell a természeti erőforrások 

véges voltát

A fosszilis energia felhasználását kell csökkenteni

Éghajlatvédelmi ösztönzőrendszer

➢ Fossziliserőforrás-fogyasztási-jog kereskedelmi rendszer

➢ Zöld piac

➢ Visszatérülő alap

➢ Támogató szolgálat



Köszönöm a figyelmet!

www.mtvsz.hu


