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Az Egyesült Nemzetek egyezménye a sivatagosodás elleni küzdelemről (United Nations
Convention to Combat Desertification – UNCCD) COP15-konferenciája 38 határozatot
fogadott el, egyebek között a birtokviszonyokról, a migrációról és a nemekről, amelyek
kiemelik a föld szerepét a válság kezelésében. A találkozón 196 ország és az Európai Unió
csaknem 7.000 képviselője vett részt.
A jelentés szerint az aszályos időszakok száma 2000. óta globálisan 29%-kal növekedett.
Az aszály okozta gazdasági károk csak 1998 és 2017 között 124 milliárd USD-t (117
milliárd EUR-t) tettek ki. Az aszályok által legsúlyosabban érintett terület Afrika, ahol az
elmúlt száz évben több mint 300 aszályos időszak következett be. Ez világviszonylatban
az aszályok 44%-a. Európában az elmúlt száz évben 45 nagyobb aszályos időszak
következett be, ami 27,8 milliárd USD kárt okozott. Az EU lakosságának területének 15%át és a lakosság 17%-át érintik aszályok. A gazdasági veszteségek az EU-ban és NagyBritanniában évente kilenc milliárd EUR-t tesznek ki. 2050-ben a világnépesség
háromnegyedét sújthatják aszályok, 4,8-5,7 milliárd ember fog olyan területeken élni, ahol
évente legalább egy hónapig vízhiány lép fel (jelenleg ez 3,6 milliárd embert érint).
A COP három nyilatkozatot fogadott el:
• A csúcstalálkozón részt vevő állam- és kormányfők Abidjani felhívása. Célja a hosszú
távú környezeti fenntarthatóság fokozása, amihez a következő öt évben 1,5 milliárd
USD mozgósítására lesz szükség.
• Abidjani Nyilatkozat a nemek közötti egyenlőségről a sikeres föld-helyreállítás
érdekében, amelyet a Dominique Ouattara elefántcsontparti First Lady elnökletével
létrejött nemzetközi testület kezdeményezett.
• A COP15 „Föld, élet és örökség” c. Nyilatkozata, amely az UNCCD jelentésének
következtetéseire reagál. A Global Land Outlook 2 egy ötéves tanulmány 21
partnerszervezettel és több mint 1.000 tudományos referenciával.
Az UNCCD következő üléseit Szaúd-Arábiában, Mongóliában és Üzbegisztánban tartják.

