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פרס נובל לשלום בזכות הסביבה
"נאריך את חיינו ,נמצא חלופה לדלק המזהם וננקה את כדו"א" .הדובר? נתניהו.
אם ישכיל ללמוד מאובמה ,אולי גם יקבל פרס נובל לשלום סביבתי
אופירה אילון | 15:05 20/10/2009

פרס נובל לשלום כבר מזמן חורג מהגבולות הגיאופוליטיים .בעבר נהנו ממנו אנשים בעלי חזון,
שפעלו למען השלום והתגברו על מעגלי אלימות ,עימותים ,או דיכוי באמצעות הנהגה מוסרית .כמו
כן זכו בפרס היוקרתי מנהיגי מדינות ,שנטשו את דרך המלחמה והחליפו אותה במשא ומתן
במטרה להגיע לשלום .בשנים האחרונות נכנסה גם קטגורית הסביבה ,או יותר נכון ,קטגוריית
ה"מאבק למען שלום עם הסביבה" ,לגיטימית לקבלת הפרס.
בשנת  2004זכתה האפריקאית
וונגארי מאטאי בפרס נובל לשלום על
פעילותה לפתוח בר קיימא ,קידום
הדמוקרטיה והשלום בעולם .בנימוקי
ועדת הפרס נאמר במפורש כי שלום
בעולמנו תלוי ביכולת שלנו להגן על
הסביבה בה אנו חיים .מאטאי ,כך
נאמר ,חושבת גלובלית ופועלת,
במרץ ,לוקאלית.
בשנת  2007זכה סגן נשיא ארה"ב
לשעבר ,אל גור ,בפרס הנובל
לשלום ,יחד עם הארגון החוקר
ומטפל בשינויי האקלים )(IPCC
השייך לאו"ם ,בעבור מאמציהם
להילחם בתופעת ההתחממות
אל גור .אמת מטרידה צילום :רויטרס
הגלובלית .הפרס ניתן להם על
פועלם להפצת הידע הקיים ולהתריע
בפני הסכנות המאיימות על כדור הארץ בגלל שינויים אלה.

כוונות לשיפור איכות החיים

השנה זכה בפרס נובל הנשיא
האמריקאי המכהן ,ברק אובמה .גם
אם הורמו גבות רבות בעת ההודעה,
גם אם תוכניות הארוח באמריקה
צחקו על חשבון הנשיא וגם אם
לאובמה עדיין אין "קבלות" ,הרי שיש
בהחלטה זו עוד זריקת עדוד לשיפור
איכות החיים והסביבה בעולמנו
ולחיזוק הקשר שבין איכות סביבה
ושלום עולמי .לוועדת הפרס הספיקו
כוונותיו של אובמה לשיפור סביבת
העולם בכדי להעניק לו את הפרס.
הנשיא אובמה מצהיר ומתקצב את
פתוח הטכנולוגיות לאנרגיה נקייה
ברק אובמה .בזכות החזון צילום :אי-פי
)בהיקף של  80מיליארד דולר ,לפי
דבריו בפני מועצת האומות
המאוחדות ב  ,(24.9.09הממשל שלו מעניק ערבויות למשקיעים באנרגיה מתחדשת .תוכנית
התמריצים האמריקאית מתוכננת להכפיל בתוך שלוש שנים את כמות האנרגיה המופקת ממקורות
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אנרגיה מתחדשים ,מספר משרות הצוארון הירוק עומדות לגדול משמעותית ,תוכנית ההתיעלות
האנרגטית צפויה לחסוך שנח מיליארד דולר בשנה באמצעות ייעול השימוש באנרגיה במבנים
ממשלתיים.

הבטחה ירוקה
אובמה יקבל את הפרס בעשרה בדצמבר באוסלו .ועידת האקלים ה  15תערך בקופנהגן בין ה 7-ל
 18בדצמבר בקופנהגן .אין ספק כי אובמה ינצל את הטיסה במטוס הנשיאותי ,תוך שהוא חוסך
פליטות גזי חממה ,ויגיע גם לאוסלו וגם קופנהגן.
וכאן נכנס הסיפור הישראלי .מאז
מבצע עופרת יצוקה ,הרבה גבות
שליליות מורמות לעברה של ישראל.
ספק אם נצליח לשחזר את אותו פרס
נובל לשלום שקיבלו מנהיגי המדינה,
יצחק רבין ז"ל ושמעון פרס יבל"א ,
בשנת  1994בזכות מאמצם ליצור
שלום במזרח התיכון דרך חתימה על
הסכמי אוסלו .חזון השלום נראה
רחוק יותר מתמיד .אך אולי חזון
ישראלי אחר יכול להתגשם והוא
השלום עם הסביבה.
ראש ממשלת ישראל ,בנימין נתניהו,
בנאומו בפני העצרת הכללית של
בנימין נתניהו .רק אם יעיז צילום :אי-אפ-פי
האו"ם ב  24.9.09התגאה על כך
ש"מה שלפני כמה שנים נראה בלתי
אפשרי כבר נחשב היום למיושן ,וקשה לנו אפילו לדמיין את השינויים הצפויים לנו .נפצח את הקוד
הגנטי ,נרפא מחלות חשוכות מרפא ,נאריך את חיינו ,נמצא חלופה זולה לדלק מזהם וננקה את
כדור הארץ .אני גאה על כך שמדינתי ,מדינת ישראל ,נמצאת בחוד החנית של רבות מן
ההתפתחויות הללו – במדע וטכנולוגיה ,ברפואה וביולוגיה ,בחקלאות ומים ,באנרגיה ובאיכות
הסביבה .ההמצאות הללו במדינה שלי וברבות ממדינותיכם מעניקות לאנושות עתיד מזהיר ,עתיד
של הבטחה ללא גבולות" .אם אכן יממש ראש הממשלה את הבטחותיו אלה ,אולי נזכה לכך
שוועדת פרס הנובל תראה דווקא את את הרוחות הירוקות.
עדכוני חדשות לסלולרי שלך
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