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Apel do zaprzestania wsparcia górnictwa głębinowego
Szanowny Panie Ministrze,
Piszemy do Pana, aby wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie udziałem Polski w rozwoju górnictwa
głębinowego. Apelujemy o: 1) zaprzestanie sponsoringu eksploracji w obszarach poza krajową
jurysdykcją, 2) nie popieranie wniosków o przyszłe zezwolenia na eksploatację; oraz 3) o pomoc
w zagwarantowaniu ostrożnościowego podejścia przez Międzynarodową Organizację Dna Morskiego
(International Seabed Authority).
Polska finansowała już jedną umowę z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego na eksplorację
głębinową, a obecnie ubiega się o podpisanie kolejnego kontraktu. Tym samym Polska należy do
nielicznych krajów aktywnie promujących górnictwo głębinowe na arenie międzynarodowej. Mamy
nadzieję, że Polska ponownie rozważy kwestie udzielanie dalszego wsparcia dla górnictwa głębinowego,
stając się krajem przodującym w ochronie morza głębinowego.
Górnictwo głębinowe stwarza poważne zagrożenie dla globalnego zrównoważonego rozwoju, a także
jest sprzeczne z celami zrównoważonego rozwoju ustanowionymi przez Organizację Narodów
Zjednoczonych (tj. z celami dot. ochrony oceanów, mórz i zasobów morskich, a także z celem dot.
odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji). Liczne badania naukowe sygnalizują pilną potrzebę szybkiego
i trwałego zastosowania podejścia ostrożnościowego w celu ochrony morza głębinowego przed tym
nowym sektorem przemysłu jakim jest górnictwo głębinowe.
Ponadto, ocena okresowa Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przeprowadzona w 2016 roku
wykazała poważne niedociągnięcia strukturalne tej organizacji pod względem przejrzystości
i wierzytelności, tym samym podważając jej zdolność do efektywnego zarządzania obszarami morza
głębinowego.
Dlatego też, podczas niedawnej konferencji ONZ nt. Oceanów, organizacja Seas At Risk wezwała
społeczność międzynarodową do powstrzymania górnictwa głębinowego i do skupienia się na
wykorzystaniu zrównoważonych rozwiązań alternatywnych, które mogą w pełni przyczynić się do
osiągnięcia zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Inicjatywa ta jest w pełni popierana przez Fundację
MARE oraz 37 innych organizacji pozarządowych z całego świata.
Górnictwo głębinowe nie jest potrzebne w celu zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania na minerały,
a jest jedynie spowodowane względami geopolitycznymi. Dostępne są zrównoważone alternatywy.
Kluczem do rozwiązania jest zmniejszenie zapotrzebowania na surowce poprzez lepszy design
produktów, ponowne użytkowanie, naprawę, recykling oraz opracowanie nowych tworzyw. Równie
istotne jest wprowadzanie zmian w codziennym stylu życia na bardziej zrównoważone. Co roku w Unii

Europejskiej, 100 milionów telefonów komórkowych pozostaje nieużytkowanych, natomiast mniej niż
10% jest poddawanych recyklingowi. Stanowi to olbrzymią ilość zmarnowanego złota i innych metali
szlachetnych. Te dane wskazują na ogromny potencjał strategii zwiększających efektywność
wykorzystania zasobów na całym świecie.
W załączeniu do niniejszego listu przesyłamy pełną treść oświadczenia wygłoszonego przez Seas At Risk
w czasie konferencji ONZ i zwracamy się z uprzejmą prośbą o jego rozważenie.
W sierpniu państwa członkowskie Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego wezmą udział
w głosowaniach mających na celu ustalenie zaleceń dotyczących przeglądu Międzynarodowej
Organizacji Dna Morskiego oraz nowej procedury opracowywania regulacji środowiskowych
dotyczących eksploatacji. Mamy nadzieję, że Polska będzie broniła silnego podejścia ostrożnościowego
popieranego przez licznych naukowców i organizacje pozarządowe.
Według Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, zasoby morza głębinowego są wspólnym
dziedzictwem ludzkości. Ufamy, że Polska poprzez dobre zarządzanie tymi zasobami, w znaczny sposób
przyczyni się do ochrony tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.
Mamy nadzieję, że zgodzą się Państwo na spotkanie z nami w celu dokładniejszego omówienia naszej
prośby.
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Załączniki:

Oświadczenie wydane w ramach Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Oceanów,
Nowy Jork, 5-9 czerwca 2017: Górnictwo głębinowe nie powinno mieć miejsca w
przyszłości ukształtowanej przez zrównoważony rozwój w ramach Agendy 2030.
(załącznik w języku angielskim: Deep-sea mining has no place in a future shaped by the
2030 Agenda for sustainable development).

