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IFLA DECLARĂ STARE DE URGENȚĂ PRIVIND  
CLIMATUL ȘI BIODIVERSITATEA 

 

Recunoscând dovezi clare provenite de la Grupul Interguvernamental pentru 
Schimbările Climatice (IPCC), Platforma Interguvernamentală de Politică Științifică 
privind Biodiversitatea și Serviciile Ecosistemice (IPBES) și Uniunea Internațională 
pentru Conservarea Naturii (UICN), Consiliul Mondial al IFLA declară o urgență 
globală pentru climat și biodiversitate. 

De ce declarăm o urgență? 

Pe 10 octombrie 2018, Grupul de lucru pentru schimbarile climatice al IFLA a emis următoarea 
declarație, ca răspuns la Raportul special privind încălzirea globală de 1,5° C

1
 emis de către Grupul 

Interguvernamental pentru Schimbările Climatice (IPCC): 

Raportul IPCC avertizează că dacă nu se reușește reducerea semnificativă a emisiilor înainte 
de 2030 creșterea temperaturii medii globale va depăși 1,5° C. Întrucât deja în sistemele 
naturale și umane experimentăm consecințele ca urmare a creșterii temperaturii cu 1° C, sunt 
necesare tranziții rapide și de anvergură pentru terenuri, energie, industrie, clădiri, transporturi 
și orașe, dacă trebuie să limităm încălzirea suplimentară la 1,5 ° C. IPCC a concluzionat că 
societății i-au mai rămas doar 12 ani pentru a face aceste modificări pentru a evita riscurile 
anticipate și unele mai severe prognozate de o schimbare de 2° C. 

Peisagiștii înțeleg că cele mai mari contribuții ale noastre la asigurarea unui viitor prosper sunt 
investite în crearea societăților umane caracterizate printr-o capacitate sporită de reziliență, 
disponibilitatea de transformare pentru o stare mai bună și angajamentul de a asigura 
sustenabilitatea pe termen lung a mediului, culturii și bunăstării. Împreună cu profesioniștii în 
planificare și design, oameni de știință naturaliști, sociologi și economiști, vom continua să 
pledăm pentru abordări inovatoare în dezvoltarea și gestionarea comunităților cu emisii 
scăzute de carbon, precum și pentru protecția și îmbunătățirea sistemelor naturale cu accent 
pe integrarea mediului natural în comunitățile umane prin proiecte de infrastructură 
verde/albastră și pentru îmbunătățirea calității mediului urban. Putem și trebuie să acționăm la 
nivel local, național și internațional. 

Astăzi, aproape un an mai târziu, pământul a continuat să înregistreze recorduri ale temperaturilor la 
nivel global și local, pierderi rapide ale calotei glaciare, secetă, incendii și evenimente meteorologice 
extreme repetate. 

Schimbările climatice au afectat deja în mod semnificativ majoritatea ecosistemelor și speciilor 
terestre, de apă dulce și marine. 

IPBES
2
 raportează că a existat deja un declin fără precedent în natură cu peste 1 milion de specii 

aflate acum în risc crescut de dispariție. Dacă societatea nu va face schimbări transformatoare, vom 

                                                 
1
 Intergovernmental Panel on Climate Change. Special Report on Global Warming of 1.5 °C available at: www. ipcc.ch/sr15/ 

2
 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. www.ipbes.net/news/ Media-Release-

Global-Assessment 
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continua să erodăm bazele economiilor noastre, a mijloacelor de trai, a securității alimentare, a 
sănătății și a calității vieții la nivel mondial. 

IUCN
3
 notează că ritmul în care încălzirea globală și acidifierea oceanelor se întâmplă deja limitează 

sever capacitatea de adaptare a speciilor și ecosistemelor, iar pentru a evita impactul catastrofal 
asupra biodiversității este necesară o acțiune urgentă pentru reducerea emisiile de CO2, protejarea 
ecosistemelor, sporirea rezistenței speciilor și menținerea rezervoarelor naturale de carbon. Pe întreg 
globul, comunitățile umane sunt din ce în ce mai amenințate de evenimente meteorologice severe, cu 
impact major asupra indivizilor si populației, si costuri ridicate pentru societate și economie.  

Până în prezent, răspunsul nostru pur și simplu nu a fost suficient. 

Suntem inspirați de acțiunile recente ale acelor membri care deja au făcut astfel de declarații, care își 
asumă responsabilitatea de a acționa în interesul public și de a proteja peisajul și mediul natural în 
beneficiul generațiilor actuale și viitoare - și anume Asociația Peisagiștilor din Anglia (Landscape 
Institute – LI

4
) și Institutul Australian pentru Arhitectura Peisajului (Australian Institute of Landscape 

Architecture – AILA
5
).  

În acest scop, Consiliul IFLA World declară că există o urgență în ceea ce privește 
biodiversitatea și climatul global. Această declarație afirmă angajamentul nostru față de 
necesitatea unei schimbări semnificative și pe termen lung în gândire, conduită și politici.  

Planul IFLA ClimateACTION!  

IFLA reprezintă 77 de asociații naționale ale peisagiștilor care deja au făcut demersuri în promovarea 
unor acțiuni care vizează reducerea emisiilor, protejarea naturii și planificarea unui viitor schimbat. În 
2017, grupul de lucru pentru schimbările climatice al IFLA a dezvoltat și ratificat Acordul Global – 
adaptare pentru o lume în schimbare. Pornind de la principiile înglobate în Acord, grupul de lucru 
propune acum un Plan ClimateACTION! pe 2 ani, pentru a implica și ghida acțiunile organizațiilor 
profesionale și ale profesioniștilor din domeniu.  

Planul ClimateACTION! subliniază modul în care ne vom implica alături de membri, parteneri, firme și 
colegi cercetători și educatori din profesii conexe, pentru a elabora un program care să genereze 
schimbări reale. Înțelegem că deși această luptă necesită o implicare imediată nu va fi câștigată ușor 
și va necesita eforturi concertate în timp pentru a influența schimbarea comportamentului social; 
pentru a proteja, îmbunătăți și susține ecosistemele; pentru a crea comunități transformative care să 
asigura bunăstarea oamenilor și a naturii.  

Pe lângă IFLA ClimateACTION! Plan, IFLA și membrii săi se angajează: 

 Să susțină la nivel guvernamental global și în cadrul forumurilor cu putere decizională 
recunoașterea Urgenței, să acționeze pentru implementarea schimbărilor necesare la 
nivel politic și în practică și pentru alocarea de resurse suficiente pentru a reacționa în 
timp util și productiv. 

                                                 
3
 International Union for the Conservation of Nature. www.iucn.org/resources/issues-briefs/species-andclimate-change 

4
 Landscape Institute (LI) www.landscapeinstitute.org/policy/climate-change/ 

5
 Australian Institute of Landscape Architecture (AILA) www.aila.org.au/imis_prod/AILAWeb/AILA_News/2019/ 

Landscape_Architects_Declare%20_Climate_and_Biodiversity_Loss_Emergency.aspx?WebsiteKey=44fe2fe0- 5560-4283-
981a-c15fe691b1d1 

http://www.landscapeinstitute.org/policy/climate-change/


 
 

 

 

ASOCIAȚIA PEISAGIȘTILOR DIN ROMÂNIA - ASOP     
C.I.F: 17193712    Înch.civ.Nr. 576/03.12.2004 

Sediul central: Timișoara, Calea Aradului, Nr. 119, Pavil.Mec. cam.15, cod 300645, jud. Timiş 
Adresă corespondenţă: O.P.Nr.1, C.P.Nr.223, Timişoara, jud.Timiş 

IBAN: RO 60 BTRL 0360 1205 W931 44XX    Banca: Transilvania, Sucursala ‘Baroc’ Timişoara 
internet: wwww.asop.org.ro    e-mail: office@asop.org.ro    telefon: 0724 083 509 / 0744 879 191 

 

 Să colaboreze cu asociațiile naționale pentru a actualiza standardele etice și codurile de 
conduită pentru a se alinia cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU 2030

6
 și pentru 

utilizarea responsabilă față de mediu a resurselor. 

 Să realizeze parteneriate cu colegii din corporații, universități, ONG-uri în sprijinul 
eforturilor IFLA de a pleda pentru acțiune imediată. 

 Să realizeze parteneriate cu furnizorii pentru a îmbunătăți standardele și practicile 
industriei. 

 Să reducă amprenta de carbon prin schimbarea materialelor, a practicilor de proiectare, 
al modului de deplasare și al operațiunilor. 

 Să pună la dispoziție mijloacele pentru o mai bună înțelegere și acces la formare, 
instrumente și îndrumări privind științele emergente, design pozitiv pentru climă și câștig 
net pentru mediu. 

Declarația IFLA originală se poate descărca aici. 

                                                 
6
 United Nations Sustainable Development Goals. sustainabledevelopment.un.org/ 

https://static1.squarespace.com/static/5d16e42a3ae2ee0001a08d34/t/5d7fa3ebf7530f4d296dc970/1568646124158/Climate+Biodiversity+Emergency+Declaration_FINAL.pdf

