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Ne nyeljen el a víz – írd alá a petíciót! 
 
Képzeld el, hogy emelkedik körülötted a tenger, miközben az országod szó szerint eltűnik a 
lábad alól, a só tönkretesz mindent, ahol a termények nőnek, és ihatatlanná teszi a vizet, 
amit eddig ittál. Az utolsó esélyed pedig az, hogy menedéket találj más tájakon, ahol az ég-
hajlatváltozás miatt menekülőknek nincs hivatalos menedékjoga. Ez nem egy álom, ez egy 
félelmetes valóság emberek milliói számára, akik szigeteken élnek szerte a világon, a 
Maldív-szigetektől Pápua Új-Guineáig. 
 
Ezért terveznek egy példátlan lépést ezek a kis szigetek. A 2008. szeptember 8-i héten kez-
dődő ENSZ Közgyűlésén fel fogják kérni a Biztonsági Tanácsot, hogy kimondja: az éghajlat-
változás elsőrendű fenyegetés a nemzetközi béke és biztonság számára, amely határozott 
intézkedéseket követel. 
 
Ez egy kényszerűségből született kreatív megmozdulás, egy kihívás a világ vezetőinek, hogy 
túllépjenek az önelégültségükön és hozzálássanak ennek a halálos válságnak a megoldásá-
hoz, egy háborúhoz hasonló sürgősséggel. Ez az erőfeszítés segíthetne a világméretű vita 
jellegét megváltoztatni. A szigetállamok mozgalma azonban a világ legnagyobb szennyezői-
nek heves ellenzésébe fog ütközni, ezért a segítségünkre van szükségük. Írd alá a petíciót 
most, hogy hangosítsd a világkórust, akik ezért az ügyért kiáltanak – az aláírásainkat az 
ENSZ-nek fogják bemutatni a szigetek nagykövetei, amikor előterjesztik határozati javasla-
tukat (angol nyelven ld.: http://islandsfirst.org/draftres.pdf). 
 
Az emberiség történelmében először az Északi-Sark körbehajózható – a sarki jég olvadásá-
nak sebessége szinte mindenkinek a várakozását felülmúlta. Most a kis szigetek államai – 
ahol leggyakrabban csupán méterekkel a tengerszint felett állnak az otthonok – kiürítési ter-
veket készítenek, hogy biztosítsák a népeik túlélését. Ők állnak az arcvonalban, annak az 
elsöprő hatású éghajlatváltozásnak az első hullámait tapasztalva, mely hamarosan 
mindannyiunkat fenyegetni fog. 
 
Egy Csendes-óceáni kis sziget, Palau elnöke, Remengesau nemrég kijelentette: „Palau el-
vesztette a korallzátonyainak legalább egyharmadát az éghajlatváltozással kapcsolatos idő-
járási tényezőknek köszönhetően. Szintén elvesztettük a mezőgazdasági termények nagy 
részét a szárazság és a szélsőséges tengerjárás miatt. Ezek nem elméleti, tudományos vesz-
teségek – ezek a készleteink és megélhetésünk veszteségei. A szigetállamok nem futnak ki 
hamarosan az időből. Már kifutottak. A mi példánk nagyon jó rálátást biztosít a te saját jö-
vődre és a bolygónk jövőjére.” 
 
A szigeteken kívül olyan országok, mint Banglades (150 milliós népesség) várhatóan a terü-
leteik jelentős részét fogják elveszteni. A legsebezhetőbb országok tapasztalata figyelmezte-
tésül szolgál a világnak: mindannyian ki vagyunk téve az egyre szélsőségesebb időjárásnak, 
a vízzel és az élelemmel kapcsolatos konfliktusoknak, az eltűnő vízpartoknak és menekültek 
millióinak.  
 
Minél több aláírást tudunk gyűjteni, hogy elvihessük az ENSZ-nek, annál hamarabb tudunk 
tenni valamit a közös jövő megóvásának az érdekében. Írd alá a petíciót itt: 
 
http://www.avaaz.org/en/sos_small_islands  
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Az AVAAZ-ról: 
 
Az Avaaz.org egy világméretű non-profit mozgalom, amelynnek munkája abból áll, hogy az 
egész világot érintő döntések  meghozatala előtt eljuttassa az emberek véleményét a dön-
téshozókhoz. (Az avaaz sok nyelven „hang”-ot jelent.) Az Avaaz nem fogad el pénzügyi tá-
mogatást sem államoktól, sem vállalatoktól. Tagjai egy egész Földet behálózó csapat, szék-
helyei: London, Rio de Janeiro, New York, Párizs, Washington DC és Genova. 
 
http://www.avaaz.org  
 


