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Nimeni nu poate supravieţui măcar o zi fără să folosească un produs care provine dintr-
o padure. Într-o măsură mult mai mare decât îşi dau seama cei mai mulţi oameni, hârtia pe care 
scriem, apa pe care o bem, medicamentele care ne vindecă, lemnul din care sunt făcute casele şi 
mobila, toate provin din păduri. Tot pădurile asigură aerul pe care îl respirăm şi habitatul pentru 
speciile aflate pe cale de dispariţie. De asemenea, pădurea ne asigură spaţii recreative, deosebit 
de importante în lumea de astăzi. Aproximativ 1,5 miliarde din săracii planetei depind, în mod 
direct, de păduri pentru elemente fundamentale, cum ar fi hrana şi lemnul combustibil. Şi totuşi, 
despăduririle continuă. În fiecare an pierdem 14,6 milioane de hectare de pădure - o suprafaţă de 
aproape patru ori cât aceea a Elveţiei. Administrarea iresponsabilă a pădurilor, fenomen majorat 

de legi proaste şi piaţa care răsplăteşte 
tăierile ilegale, toate conspiră la dezgolirea 
lumii de păduri. O dată ce pădurile vor 
începe să dispară, se vor declanşa efecte de 
mediu, sociale şi economice, care ne vor 
afecta pe toţi, într-un fel sau altul. Un 
hectar de pădure distrus ar însemna 300 
păsări şi 400 mamifere anihilate. Insula 
Sumatra din Indonezia este un bun 
exemplu. Companiile producatoare de 
hârtie au declanşat o uriaşă distrugere 
ilegală a unor păduri care conţin cea mai 
mare diversitate de plante din lume. Este 
foarte probabil că specii de  plante, care nu 

au fost încă descoperite, să dispară cu această ocazie, ca şi specii de animale pe cale de 
disparitie, cum ar fi elefantul şi rinocerul de Sumatra, sau urangutanul. Când vor dispărea 
pădurile din Sumatra, comunităţi umane întregi vor rămâne fără un spaţiu de viaţă, fără a avea 
posibilitatea de a duce o viaţă decentă. Mai mult, distorsionarea pieţelor globale, cauzată de 
comerţul ilegal al unor produse ieftine, va duce la dezavantaje pentru cetăţeni. Ţările în curs de 
dezvoltare pierd anual 15 miliarde de dolari din cauza defrişărilor ilegale. Pentru a înrăutăţi 
situaţia, a crescut cererea de lemn pentru reconstrucţia zonelor afectate de tsunami anul trecut, 
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această cerere uriaşă fiind acoperită tot de pădurile din Sumatra. Ameninţări similare la adresa 
pădurilor există în bazinele fluviilor Congo şi Amazon. Recenta evaluare ONU a ecosistemului 
(MEA) arată că pădurile din aceste regiuni se află într-un declin serios, datorită proastei 
administrări. Informaţii emise de guvernul Braziliei indică faptul că despădurirea teritoriilor din 
bazinul Amazonului, datorită unor factori ca reconversia agriculturii, a atins 2,6 milioane de 
hectare în cursul anului trecut, ridicând procentul zonei amazoniene despadurite la 17%. Însă, 
lupta împotriva despăduririi nu este pierdută. Diverse organizaţii, ecologişti şi corporaţii 
îngrijorate de situaţia pădurilor din întreaga lume, îşi unesc forţele pentru a îmbunătăţi 
administrarea pădurilor. De exemplu, World Wide Fund for Nature (WWF) şi Banca Mondială 
au asistat guvernul Braziliei într-o iniţiativă de înfiinţare noi parcuri naţionale pe o suprafaţă de 
17 milioane de hectare, prevenindu-se astfel distrugerea lor. Alianţa WWF/ Banca Mondială a 
motivat partenerii pentru a înfiinţa un fond de administrare a acestor zone protejate. În mod 
similar, un summit al liderilor ţărilor din bazinul fluviului Congo a dus la o cooperare 
extraordinară, trans-frontalieră pentru conservarea pădurilor şi administrare responsabilă. 
Această iniţiativă a primit un ajutor financiar de 53 milioane de dolari din partea 
Departamentului de Stat al SUA.  

 
De la prima întâlnire din 1999, au fost înfiinţate în bazinul fluviului Congo zone 

protejate, care însumează 3,5 milioane de hectare de pădure. În orice caz, date fiind efectele 
valurilor tsunami din Asia, de anul trecut, dovezile zdrobitoare emise de MEA şi statisticile 
privind despădurirea din anumite regiuni cheie ale lumii, astfel de iniţiative trebuie să continue. 
Banca Mondiala şi WWF au lansat recent o iniţiativă de unificare a eforturilor pentru a oferi 
asistenţă în domeniul reducerii procentului despăduririi globale la 10% până în 2010 şi pentru a 
activa alături de instituţii din sectorul public şi privat în urmărirea ţintelor ambiţioase de 
conservare a pădurilor. Studiile efectuate de WWF arată că în cazul în care pădurile mondiale 
vor avea parte de un mod de folosire complex - incluzând arealuri protejate, păduri comerciale 
administrate în mod responsabil, ca şi zone în care pădurile să fie refăcute - vom reuşi să 
asigurăm nevoile lumii de produse forestiere, conservând concomitent valorile importante 
sociale şi de mediu. Oameni de afaceri, oameni politici şi organizaţii ale societăţii civile trebuie 
să-şi joace rolul pentru realizarea acestei viziuni. 


