COP24 - Marte nu poate fi un "plan B" pentru omenire, avertizează un fost astronaut american
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Fostul astronaut american Mae Jemison a lansat marţi un apel public la conştientizarea
pericolului reprezentat de schimbările climatice, subliniind într-o alocuţiune susţinută la
Katowice, cu ocazia Summitului ONU pentru Climă COP24, că planeta Marte nu poate
deveni "planul B" al omenirii, transmite AFP.
Chiar dacă lupta împotriva schimbărilor climatice este "poate cea mai importantă problemă" cu
care s-a confruntat vreodată omenirea "noi avem datoria să o rezolvăm şi este cu adevărat
important să înţelegem că este o problemă care ne priveşte pe toţi", a declarat prima femeie
astronaut afroamericană care a zburat în spaţiu.
"Cei care îndeamnă să salvăm Pământul se înşeală. Nu este vorba să salvăm Pământul ci să
ne asigurăm că nu vom continua să-l pustiim până când nu va mai putea să ne susţină", a mai
susţinut ea, evocând "incredibila planetă albastră, puternică şi rezistentă", pe care a văzut-o de
la hubloul unei navete spaţiale în 1992.
"Trebuie să fim foarte clari, este vorba de un examen de conştiinţă: Terra nu are nevoie de noi,
noi avem nevoie de Terra. Şi în pofida dorinţei mele de a merge pe Marte, această planetă nu
reprezintă un plan B pentru civilizaţia noastră, pentru specia noastră", a mai avertizat ea.
Acest summit al ONU are drept obiectiv negocierea modalităţilor concrete prin care să poată fi
pus în aplicare Acordul COP21 de la Paris, din 2015. Conform Acordului de la Paris, 184 de ţări
au convenit să implementeze măsuri pentru reducerea poluării astfel încât media temperaturilor
globale să nu depăşească cu mai mult de 2 grade Celsius, ideal cu doar 1,5 grade Celsius,
nivelul înregistrat înainte de Revoluţia Industrială.AGERPRES
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