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TEZE pro Debatní dny 

Vyspělé země by měly svoji pomoc rozvojovým zemím vázat na podmínku ochrany 

životního prostředí 

 

Oblast: Člověk a příroda - environmentální studia 

Popis: 

Vyspělé země poskytují rozvojovým zemím skrze organizace typu Světová banka a 

Mezinárodní měnový fond rozsáhlou pomoc. Je však otázkou, zda by taková pomoc neměla 

být podmíněna dodržováním určitých ekologických standardů, jako například omezováním 

emisí oxidu uhličitého či freonů. Tyto restrikce by se samozřejmě netýkaly humanitární 

pomoci v případě nouzových situací (přírodní katastrofy, hladomor apod.), ale pouze 

rozvojové pomoci. S takovým návrhem je však nutno prokázat, že snižování emisí 

v rozvojových zemích je opravdu tak potřebné a že tato metoda k tomu skutečně povede. 

Nabízí se totiž otázka – měly by být prioritami rozvojových zemí ekonomický růst, prosperita 

a vyšší životní úroveň? Nebo by se mělo upřednostňovat spíše objevování takových způsobů 

rozvoje, které jsou přátelské k našemu životnímu prostředí? A jakou potom v této otázce 

hraje roli ekonomicky a politicky silnější země vyspělého světa? 

http://www.lidovky.cz/tiskni.asp?r=ln_noviny&c=A080530_000074_ln_noviny_sko 

http://veda.fsv.cuni.cz/konf_sem/globalni_svet/GS_prispevky/gs_env_novacek.htm 

http://www.noramb.cz/About_Norway/ivotni-prostedi/ivotni-prostedi/cooperation/ 

 

 

PRO       PROTI 

Mnohými vědeckými skupinami ekologů je 

dokázáno, že emise opravdu vážně poškozují 

naše životní prostředí. A změna klimatu je 

rozhodně nejzávažnějším výsledkem takových 

Ekologové v otázce existence globálního 

oteplování jen zbytečně přehánějí. I kdyby 

změna klimatu opravdu probíhala, nemusí být 

nutně zapříčiněna znečištěním ovzduší. Může se 

http://www.lidovky.cz/tiskni.asp?r=ln_noviny&c=A080530_000074_ln_noviny_sko
http://veda.fsv.cuni.cz/konf_sem/globalni_svet/GS_prispevky/gs_env_novacek.htm
http://www.noramb.cz/About_Norway/ivotni-prostedi/ivotni-prostedi/cooperation/
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činností a hrozbou, které nyní musíme čelit. 

Mezi projevy globálního oteplování patří např. 

nárůst desertifikace, zvyšující se hladiny vodních 

ploch a frekventovanější výskyt fenoménu typu 

„El Niño“. Pokračování takových procesů by 

mělo značný dopad na naše životní podmínky, 

proto je nutno proti jejich příčině bojovat všemi 

možnými prostředky. 

 

jednat o přirozené změny, které, jak ukazují 

fosílie, proběhly již v minulosti. 

 

Vše, co již bylo zmíněno v prvním argumentu, 

bylo způsobeno průmyslovou činností vyspělých 

zemí. Stejnou nesledovanou industrializací 

rozvojových zemí, které ale mají asi pětkrát více 

populace než vyspělý svět, by efekt změny 

klimatu dosáhl katastrofálních rozměrů. Hladina 

moří by se například zvýšila natolik, že by byla 

schopná zaplavit miliony domovů v níže 

postavených oblastech velikosti stejné jako 

Bangladéš. Ale zatímco vyspělé země mají 

prostředky, kterými se mohou ochránit před 

takovými důsledky, rozvojové země podobné 

možnosti nemají. Rozvojový svět se zatím sám 

nijak nezapojil do ochrany životního prostředí, a 

proto je to úkolem vyspělých zemí, které musí 

zasáhnout a zabránit budoucím katastrofám. 

 

Povinné limity pro emise by byly stanoveny 

dostatečně vysoko, aby nebránily žádné 

rozvojové zemi v plnění jejího hospodářského 

plánu. A navíc, pokud bude rozvojová pomoc 

prováděna rozumně, rozvojové země budou mít 

možnost se industrializovat ekologicky „čistou“ 

cestou. Systém poskytování extra odměn pro 

úspěšné země a sankcí pro ty neúspěšné by jistě 

také napomohl zdárnému průběhu 

navrhovaného plánu. 

 

Povinné limity pro emise by byly stanoveny 

dostatečně vysoko, aby nebránily žádné 

rozvojové zemi v plnění jejího hospodářského 

plánu. A navíc, pokud bude rozvojová pomoc 

prováděna rozumně, rozvojové země budou mít 

možnost se industrializovat ekologicky „čistou“ 

cestou. Systém poskytování extra odměn pro 

Je značně pokrytecké ze strany vyspělých zemí, 

že se snaží omezovat rozvojové země ve 

vypouštění emisí, když ony samy tak činí také. 

Spojené státy americké, které jsou stále 

největším znečišťovatelem na světě, neustále 

odmítají přijmout ekologicky zaměřené zákony 

z důvodu jejich vlastního ekonomického 
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úspěšné země a sankcí pro ty neúspěšné by jistě 

také napomohl zdárnému průběhu 

navrhovaného plánu. 

 

prospěchu. Proč by tedy měly mít vyspělé země 

právo kázat rozvojovému světu, jak se chovat 

k našemu životnímu prostředí? 

 

 


