
 

Polsko a evropská banka podkopaly klimatickou 
konferenci, nevládní organizace odmítly dělat stafáž  

Ani Česko nesnižuje závislost na fosilních palivech

čtvrtek 21. listopadu 2013

Klimatickou konferenci podkopalo polské ministerstvo průmyslu, když v pondělí uspořádalo 
uhelný truc-summit za účasti těžařů a jejich sponzorů. Například Evropské banky pro obnovu a 
rozvoj, která do uhelného byznysu investuje každý rok miliardy [1]. Včera premiér Tusk dokonce 
odvolal ministra životního prostředí, který konferenci řídí.
 
Prohlášení nevládních organizací k jejich dnešnímu opuštění konference říká: „Klimatická 
konference ve Varšavě, která měla být důležitým krokem v přechodu k udržitelné budoucnosti,  
je na cestě k nesplnění ničeho. V skutečnosti aktivity mnohých bohatých států tu ve Varšavě  
přímo škodí probíhajícím jednáním.“

Nevládní organizace – včetně největší globální sítě ekologických organizací Friends of the 
Earth – jehož českým členem je Hnutí DUHA nevěří, že letošní klimatická konference má za 
této situace nějaký smysl a odmítly dělat politikům stafáž [2].

Politici dali najevo, že je jim jedno jestli budou jejich země dál závislé na fosilních palivech a tím 
pádem kolik budou rodiny platit za teplo nebo benzín do aut. Přitom klimatická konference měla 
udělat důležitý krok ke snižování emisí skleníkových plynů – tedy právě spotřeby dražší ha 
dražších fosilních paliv. 

Události posledních dnů opět ukazují, že Česko nesmí ekat na OSN, EU, č Spojené státy ič  
ínuČ  a musí u init nejd ležit jší krok sama. A podobn  jako progresivní Británie p ijmou zákonč ů ě ě ř , 

který stanovil závazné tempo snižování závislosti na fosilních palivech.  

ČSSD slíbila zákon – podobný tomu britskému – ve volebním programu. ANO se právě v těchto 
dnech a hodinách rozhoduje, zda se přidá a prospěšná legislativa se tak objeví v koaliční 
smlouvě nové vlády. Přitom zákon chce i (pravděpodobně) opoziční TOP 09 a spolupráci na 

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme 
rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Našich výsledků bychom 
nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.



přípravě avizují komunisté [3]. Slabým článkem závazku k přípravě zákona je nyní hnutí ANO, 
které zatím pouze obecně vzkazuje, že podporu fosilního zákona zvažuje.

Jiří Koželouh, energetický expert z Hnutí DUHA, řekl:

„Politici ve Varšavě prostě selhali a nevládní organizace jim nechtějí dělat stafáž. Situace znovu  
ukazuje, že kritickou závislost české ekonomiky na fosilních palivech za nás světoví politici  
nevyřeší. V Británii to pochopili už před pěti lety. “

„Hnutí ANO by mělo přestat přešlapovat na místě a při koaličních jednáních říci skutečné ANO  
novému zákonu k omezení fosilních paliv a modernizaci ekonomiky. Čeká na to český průmysl i  
domácnosti.“

„Ve Velké Británii se na podobném zákoně shodli labouristé s konzervativci a je velmi úspěšný.  
Posílil ekonomiku a oživil průmysl.“

Kontakty: 
Jiří Koželouh, program Energie, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Lobbisté uhlobaronů škodí na klimatické konferenci ve Varšavě: 
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/lobbiste-uhlobaronu-skodi-na-klimaticke-konferenci-ve-
varsave

[2] Více informací: http://www.foeeurope.org/climate-justice

[3] Rozložení sil vzhledem k fosilnímu zákonu je popsáno zde: 
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vetsinu-ve-volbach-ziskal-fosilni-zakon-ma-109-kresel
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