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EUROPA/ITÁLIA - “BIODIVERSIDADE E ALÍVIO DA POBREZA- DESAFIOS
PARA UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”, POR OCASIÃO DO DIA
MUNDIAL DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA
Roma (Agência Fides) – A UNEP, o Programa Ambiental das Nações Unidas, proclamou 22 de maio “Dia
Internacional da Diversidade biológica” com o objetivo de difundir o conhecimento e a consciência dos temas
relativos à biodiversidade. Para o ano de 2003, foi escolhido como tema “ Biodiversidade e alívio da pobreza –
desafios para um desenvolvimento sustentável”.
“A diversidade biológica é fundamental para a existência humana, declarou Kofi Annan, e desenvolve um papel
crucial no desenvolvimento sustentável e na superação da pobreza. A biodiversidade sustenta milhões de pessoas
com meios de subsistência, ajudas para assegurar a segurança dos alimentos, e é um rico recurso seja para a
medicina tradicional como para a moderna farmacêutica”.
A Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro em 1992 entrou me vigor em 1994 e foi
retificada por 186 países. Tem como objetivos principais a conservação da diversidade biológica; o uso
sustentável de seus componentes, a repartição justa e igualitária das vantagens derivantes da exploração dos
recursos genéticos. O “Summit” do rio e 1992 acentuou os aspectos ambientais do Desenvolvimento Sustentável.
Em 2002, ao “Summit” de Johannesburg, os governos se encontraram para traçar um balanço sobre o estado do
planeta e sobre as recaídas que o processo de globalização dos últimos dez anos teve sobre a definição e atuação
das políticas de desenvolvimento sustentável. Foram afrontados em maneira prioritária as problemáticas sociais e
econômicos. Três são as questões chaves sobre os quais se concentram a atenção do Plano de Ação desenvolvido:
luta contra a pobreza, consumo sustentável e recuperação dos ecossistemas (luta contra o desflorestamento e à
desertificação), enquanto que diversos são os temas transversais debatidos nos encontros preparatórios, tais como:
água, energia, saúde, agricultura, biodiversidade. (AP) (22/5/2003 – Agência Fides; linhas: 26; palavras: 303)
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