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Incendiile din Amazon, posibila tema a
summitului G7
Presedintele francez Emmanuel Macron a transmis ca numarul record de
incendii de vegetatie izbucnite in Padurea Amazoniana sunt „o criza
internationala”, care trebuie discutata in cadrul summitului G7, conform BBC,
scie Mediafax.
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„Padurea Amazoniana- plamanul care produce 20% din oxigenul de pe planeta noastraeste in flacari. Membri ai summitului G7, haideti sa discutam aceasta urgenta cu prioritate!”,
a transmis Macron prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.
Presedintele brazilian Jair Bolsonaro l-a acuzat pe omologul sau francez ca foloseste o problema
domestica a Braziliei pentru castig politic propriu si a respins apelul acestuia de a discuta
problema in cadrul summitului G7, din care Brazilia nu face parte.
„Sugestia presedintelui francez conform careia problema amazoniana trebuie discutata la
G7, fara participarea tarilor din regiune, evoca o mentalitate coloniala, care nu isi are locul
in secolul XXI”, a transmis Bolsonaro.
De asemenea, si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis ca este profund

ingrijorat de incendiile din Padurea Amazoniana.
„in mijlocul unei crize climatice globale, nu ne permitem sa distrugem o sursa majora de
oxigen si biodiversitate. Amazonul trebuie protejat”,a transmis Guterres prin intermediul unei
postari pe Twitter.
Presedintele brazilian a transmis ca tara sa nu are echipamentele necesare pentru a combate
incendiile de vegetatie din Padurea Amazoniana.
„Amazonul este mai mare decat Europa, cum puteti combate incendiile criminale intr-o
asemenea zona? Nu avem resursele necesare”
, a declarat Bolsonaro, sugerand ca incendiile
de vegetatie au fost provocate de ONG-uri, in semn de razbunare pentru faptul ca le-au fost
taiate fondurile.
Incendiile de vegetatie din Padurea Amazoniana afecteaza o suprafata de aproximativ 7,4
milioane de kilometri patrati, majoritatea focarelor fiind inregistrate in Brazilia si Venezuela.
Peste 2.500 de focare sunt active doar in Brazilia, in crestere cu 85% fata de aceeasi perioada a
anului trecut, conform Agentiei Spatiale Braziliene.
Printre tarile afectate se numara si Venezuela, cu 26.000 de incendii de vegetatie, Bolivia, cu
peste 17.000, Columbia si Peru.
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