Svetovni dan boja
proti dezertifikaciji
2017

spremenimo načina upravljanja s kmetijskimi
površinami, se bo v naslednjih 30 letih več kot
milijarda ljudi soočala s situacijo, ko bodo
lahko izbirali le med tem, ali se na svoji zemlji
borijo za preživetje ali pa odidejo in zapustijo
svoj dom.

Naša tla. Naš dom. Naša prihodnost.

Praznovanje svetovnega dne boja proti
dezertifikaciji v letu 2017 zaznamuje dejstvo,
da daje rodovitna obdelovalna površina
ljudem moč in priložnost za preživetje na
domačih tleh.
Izguba obdelovalne zemlje sili ljudi k
tveganim življenjskim odločitvam. Na
podeželju, kjer so viri površin za obdelovanje
skromni, je degradacija tal ključen dejavnik, ki
prisili ljudi k migracijam. Afrika je glede tega
še posebej ranljiva, saj več kot 90% afriškega
gospodarstva temelji na naravnih virih,
povezanih s podnebnimi dejavniki, takšno je
na primer nenamakano kmetijstvo. Če ne

Število migrantov po vsem svetu se je v
zadnjih 15 letih močno povečalo – iz 173
milijonov leta 2000 na 222 milijonov leta 2010
in 244 milijonov leta 2015. Povečanje števila
migrantov
nakazuje
razvojne
izzive,
še posebno tiste, ki so posledica degradacije
okolja, politične nestabilnosti, nezadostne
preskrbe s hrano in revščine.
Povečanje količine pridelka in produktivnosti
na obdelovalnih površinah bo zagotovilo večjo
prehransko varnost in prihodek tako večjim
kmetijskim gospodarstvom kot tudi manjšim,
revnejšim kmetom. To bi lahko preprečilo
nepotrebne migracije ljudi in zmanjšalo
sedanje in potencialne konflikte, povezane s
pomankanjem
virov
na
degradiranih
območjih.

Trajnostno upravljanje z rodovitnimi tlemi
ponuja mladim številne priložnosti za
prihodek v sektorjih kot so kmetijstvo,
prehranska industrija in turizem.
Slogan »Naša tla. Naš dom. Naša prihodnost.«
poudarja
osrednjo
vlogo
rodovitnih
obdelovalnih površin v prihodnosti pri
umirjanju migracij iz nerodovitnih kmetijskih
območij na območja, ki so stabilna, varna in
trajnostna. Varovanje obdelovalnih kmetijskih
tal pred degradacijo je tako ključnega pomena.

O svetovnem dnevu
boja proti dezertifikaciji

O Konvenciji Združenih narodov o
boju proti dezertifikaciji in degradaciji tal

O vlogi Agencije RS za okolje kot nosilke
predstavništva UNCCD za Slovenijo

Leta 1994 je Generalna skupščina Združenih
narodov (Resolucija Generalne skupščine
A/RES/49/115) razglasila 17. junij za
»Svetovni dan boja proti dezertifikaciji in
suši«, obeležujemo pa ga že od leta 1995.
Njegov namen je dvigniti ozaveščenost
javnosti o problemih, povezanih z
dezertifikacijo, in o skupnem mednarodnem
prizadevanju na področju boja proti
dezertifikaciji v državah, ki se soočajo s hudo
sušo in/ali dezertifikacijo, še posebej v Afriki.

Konvencija Združenih narodov o boju proti
dezertifikaciji in degradaciji tal (UNCCD) je
edini
mednarodni
pravno
obvezujoč
sporazum, ki se ukvarja s tematiko zemljišč.
Konvencijo je podpisalo 195 držav, njen
končni cilj pa je zavarovati rodovitne
obdelovalne površine pred prekomernim
izčrpavanjem in sušo z namenom zagotoviti
zadostne količine hrane, vode in energije. S
trajnostnim upravljanjem rodovitnih površin
in prizadevanjem, da zdaj in v prihodnje ne bi
prihajalo do degradacije tal, lahko zmanjšamo
tudi vpliv podnebnih sprememb, ki povečujejo
težave na najbolj ogroženih območjih. S tem
se lahko izognemo konfliktom, ki imajo vzrok
v prilaščanju naravnih virov, in pomagamo
skupnostim k boljšemu življenju.

Žal pri negativnih vplivih podnebnih
sprememb na okolje Slovenija ni izjema. Kot
mnoge države po svetu se tudi Slovenija sooča
s problemi upadanja količin padavin in njihove
neprimerne razporeditve ter s tem vse
pogostejšimi in intenzivnejšimi kmetijskimi
sušami. Kljub škodi, ki jo le-ta povzroča, pa je
upravljanje s sušo še vedno pomanjkljivo. Z
namenom povečanja odpornosti družbe na
sušne dogodke in izboljšanja strategije
upravljanja s sušo je z januarjem 2017 zaživel
transnacionalni projekt DriDanube. Prispeval
bo k izboljšanju Strategije EU za Podonavje in
njenim prioritetnim področjem: zmanjševanje
okoljskih tveganj, obnavljanje obdelovalnih
površin in kakovosti voda ter krepitvi
zmogljivosti in znanj v Sloveniji ter širši regiji

17. junij tako predstavlja dan, ki nas opomni,
da se lahko učinkovito borimo proti
dezertifikaciji, da obstajajo rešitve in da je
ključ za dosego ciljev v vključevanju celotne
skupnosti in sodelovanju na vseh nivojih.

Podonavja.
Več o svetovnem dnevu boja proti
dezertifikaciji je na voljo na spodnji povezavi:
http://www.unccd.int/en/programmes/Eventand-campaigns/WDCD/Pages/default.aspx

Med podpisnicami Konvencije je tudi
Slovenija. Ratificirala jo je junija 2001, veljati
pa je začela 28.9.2001. Od leta 2006 dalje se
vse aktivnosti povezane s Konvencijo izvajajo
na Agenciji RS za okolje.

Več informacij o projektu DriDanube je na
voljo na uradni spletni strani projekta:
http://www.interreg-danube.eu/dridanube

