
Tengervédelmi konferencia Berlinben 
 
A jövı évi Rio + 20 ENSZ fenntartható fejlıdési konferenciára felkészülés 
jegyében, a Bundestag CDU/CSU frakciója október 24-én kongresszust szervezett a 
tengerek védelme témakörben. A rendezvény célja az volt, hogy új lendületet 
adjanak a nemzetközi tengervédelemnek. A mintegy 200 fıs, szakpolitikusokból, a 
tudományos és a gazdasági terület képviselıibıl álló tanácskozáson beszédet mondott 
Angela Merkel kancellár, CDU elnök, valamint az EU Bizottság tengeri ügyekért és 
halászatért felelıs tagja, Maria Damanaki is. Aktív szerepet játszottak az elıadók 
között és a pódiumvita során a Greenpeace és a WWF képviselıi is. Nagy teret kapott 
a halászat, a hajózás-tengeri szállítás, a tengervédelem és a tengeri erıforrások 
hasznosításának, valamint a tengerkutatás kérdésköre.  
 
A konferencia alapján leszőrhetı volt, hogy a résztvevı szakemberek álláspontja 
szerint, a világtengerek és óceánok rossz állapotban vannak. A legfıbb okok között 
került említésre a túlhalászat, ill. illegális halászat, káros hatású, a halállományt 
pusztító halászati gyakorlat, valamint a tengerek ökológiai egyensúlyának 
megbomlása, a vizekbe jutó hatalmas mennyiségő káros anyag és különbözı tápanyag 
terhelés révén. Nagy kihívásokat jelent a klímaváltozás következtében a tengervíz 
hımérséklet emelkedése, a Föld légkör széndioxid koncentrációja miatt a túl-
savasodás és a korallzátonyok megsemmisülése. Mindezek alapján elengedhetetlen a 
tengerek átfogó, európai és globális szintő védelme etikai, ökológiai és gazdasági 
okokból egyaránt. Annak érdekében szükség van fenntartható tengerpolitikára, 
amelyhez hozzátartozik a környezetbarát halászat és az erıforrásokat kímélı 
hasznosítás, de az átfogó tengerkutatás és a környezetkímélı tengeri szállítás is. A 
rendezvényen is megállapítható volt, hogy komoly konfliktusok vannak az egyes 
érdekcsoportok között, így a környezetvédı szervezetek, valamint a gazdasági terület 
(halászat, tengeri szállítás) képviselıi között.  
 
Az is elhangzott többek részérıl, hogy Németország világszerte elismert 
tengerkutatási, tudományos kapacitással rendelkezik, ezért azzal, valamint az 
„innovatív gazdaságával” úttörı szerepet tud vállalni a globális tengervédelemben. A 
németek az elırelépésben közvetlenül is érintettek, mivel a Balti – tenger és az Északi 
– tenger térségében is fennáll a jelzett problémák nagy része. A szövetségi kormány ez 
évben elfogadott „Tengerfejlesztési Tervében” megfogalmazott legfıbb cél az, hogy 
az utóbbi két tenger a világon a legtisztább, a legbiztonságosabb és a leginkább 
fenntarthatóan hasznosított tengerei közé váljon. A német álláspont szerint, a jövı évi 
Riói ENSZ utókonferencián mindenképpen elıre kell lépni a tengerek védelme 
területén is. A végsı, ambiciózus cél az, hogy szülessen meg egy globális 
tengervédelmi egyezmény, „Tengerekre vonatkozó Kyoto- Egyezmény”.  
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