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Acționează asupra CO2 

 

Societatea încă nu s-a realizat ca o singură familie, care trăiește într-o singură casă cu 
resurse limitate și amenințări reale. Trăiește fără grija zilei de mâine ca și cum ar avea o planetă 
de rezervă.  Atunci cine duce responsabilitatea pentru cerul înstelat care se reflectă în apele 
Nilului ? 

Apa Nilului hrănește toată partea nord-estică a continentului African.  În cursul superior al 
acestei impunător râu și afluenții săi sunt amplasate provincii fertile și extinse ale  Sudanului 
egiptean.  Aflându-se aproape în central continentului, aceste zone îndepărtate din toate 
laturile sunt înconjurate de munți, mlaștini și deșerturi, care se extind pe cinci sute de mile. 
Râul simbolizează un centru cosmic pentru continent. Nilul leagă Sudanul cu Egiptul precum și 
tubul de aer care leagă daiverul cu suprafața apei: este nevoie doar sa-l blochezi și urmează 
sufocarea.  Mai mult decât atât, idea centrală  a modelului dat fiind demonstrarea dependenței 
oamenilor  de mediu ambiant . 

Ca o jurnalistă încerc prin schițare să abordez problema bazată pe relația pământ-cosmos 
cea a schimbărilor climaterice. 

Clima planetei noastre s-a schimbat de a lungul a miliarde și milioane de ani. Mai exact 
am avut ere glaciare, intercalate de faze  mai calde,  iar in ultimii două milioane și jumătate de 
ani am avut parte de o instabilitate accentuată a climei, cu suișuri și coborâșuri, însă 
nesemnificative  in comparație cu acțiunile omului asupra planetei din secolul acesta. 

Problema este că acum , sub influența omului, se pare că planeta, se va încălzi mult mai 
rapid decât oricând în cursul ultimelor milioane de ani, fiind ceea ce numim schimbări climatice 
provocate de om.  Care este cauza ?  Emisia de gaze cu efect de seră, in urma proceselor 
industriale, din exploatarea solului.  Când gazele cu efect de seră sunt continuu expulzate în 
atmosferă, planeta se încălzește tot mai mult și este exact ce se întâmplă acum. 

Combinația de cuvinte “schimbări climatice” pentru savant înseamnă un motiv de a bate 
alarma, însă pentru cetățeni acest subiect pare incomod. Ca societate am pierdut încrederea în 
știință.  Acțiunile de scoatere a maselor din întunericul superstițiilor, prin răspândirea 
adevărului științei modern se răsfrânge de obicei cu tăcerea tristă a odăii. Revoluționarii sunt 
convinși  că nu sunt ei  cei care trebuie se interpreteze spectacole oratorice. Mai mult cred ca 
din partea lor e de ajuns doar șoapte. 

Este o mare provocare care ne va afecta pe toți. Primul efect, evident este creșterea 
temperaturii la suprafața planetei.  Unul din efectele cu adevărat importante este că încălzirea 
atmosferei duce și la încălzirea oceanelor. Dacă încălzești apa, ea se dilată: o mică dilatare 
înseamnă un metru în plus la nivelul mării.  Mai apoi, firește, urmează schimbarea tiparelor 
meteorologice externe. E suficient să ne uităm la statisticile domeniul asigurărilor.  Vom vedea 
că evenimentele legate de climă cauzează pagube uriașe.  Alte diverse motive de îngrijorare 
sunt: secete , inundații. 

În final avem de ales, iar obstacolul din calea noastră suntem noi înșine. Pentru atenuarea 
schimbărilor climaterice este important educarea omului și a uneltelor sale în așa mod , încât să 
facă față cerințelor ecologice.  O transformare fundamental atât la nivelul societății în 
ansamblu, cât și la nivel individual, în toate sectoarele de activitate și aspect ale vieții private : 
transport, locuințe, alimentație, consum.  E necesară și implicarea în companiile de voluntariat 



în vederea protejării mediului . Un exemplu în acest sens  Wangari Maathai, care a fost o activă 
luptătoare africană pentru protecția mediului înconjurător. În 1911 înființează mișcarea 
ecologistă “Centura verde”, cu scopul de a proteja pădurile din Kenya, amenințate de tăierile 
necontrolate , care duc la schimbarea climei și eroziunea solului. În cadrul acestei mișcări a 
reușit să planteze 20 de milioane de arbori, mobilizând la această acțiune în special femeile.  

Această obligațiune o are întreaga omenire. Trebuie să ne schimbăm sistemul energetic 
cât mai curând cu putință, trecând de la combustibili fosili, gaz, țiței, cărbune în particular,  la 
surse fără emisii de carbon, cum ar fi energia eoliană, solară,  in biomasă.  Avem nevoie de 
voință politică pentru a schimba vechiul sistem economic bazat pe combustibilii fosili pe un nou 
sistem care este mult mai durabil și nu are efecte adverse asupra mediului. 

Republica Moldova a aderat la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite pe 9 iunie 
1995. Una dintre realizările pe care statul nostru le-a înregistrat imediat după aderarea la 
această convenție a fost elaborarea Primei Comunicări Naționale , obiectivul principal al căreia 
a fost inventarierea gazelor cu efect de seră  și întocmirea unui plan de acțiuni privind 
atenuarea schimbărilor climaterice asupra diferitelor component ale mediului ambiant și 
asupra activităților socio-economice. 

Ecologie și economie sunt sinonime cu cuvintele medicament si otravă. Azi misterioasa 
maladie a contaminat totul: “Bolnav e omul , bolnavă piatra,/se stinge pomul, se sfarmă vatra” 
Limba este unica metodă de luptă cu moartea, însă greu e totul, timpul, pasul.  

 


