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Bez komentarza

Bank Gospodarstwa Krajowego i PKO Bank Polski w “brunatnym ranking” banków finansuj!cych kopalnie w"gla w
Europie #rodkowej
Dwa polskie banki, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i PKO Bank Polski, znalaz$y si" w „brunatnym rankingu”
banków, które przyczyniaj! si" do ocieplania klimatu, niszczenia %rodowiska i szkód dla zdrowia i lokalnych
spo$eczno%ci, opublikowanym dzi% przez pozarz!dowe organizacje zajmuj!ce si" m.in. monitorowaniem
dzia$alno%ci banków: niemieck! organizacj" ekologiczn! Urgewald, mi"dzynarodowe sieci BankTrack i CEE
Banktwatch Network oraz Polsk! Zielon! Sie&.
Ranking pi"tnuj!cy banki prywatne, które w najwi"kszym stopniu
wspieraj! sektor w"glowy w Europie #rodkowej, poprzedza prezentacj"
raportu „Banking on Coal – Undermining our Climate” („W"glowa
bankowo%& – podkopywanie naszego klimatu”), która nast!pi 15.
listopada na szczycie klimatycznym w Warszawie.
Raport “Banking on Coal – Undermining our Climate” analizuje
finansowanie dziewi"ciu najwa'niejszych punktów na w"glowej mapie
%wiata udzielone przez 89 mi"dzynarodowych banków prywatnych od
2005 do po$owy 2013 roku. Opublikowana dzi% cz"%& raportu, na temat
jednego z tych punktów – Europy #rodkowej, obejmuj!ca Polsk",
Niemcy i Czechy, dotyczy finansowania udzielonego o%miu firmom
zajmuj!cym si" wydobyciem w"gla. S! to Vattenfall, RWE, Kompania
W"glowa, Polska Grupa Energetyczna, Ze Pak S.A., New World
Resources, Czech Coal i Litvinovska uhelna.
W!giel jest najwi!kszym "ród#em powoduj$cych zmiany klimatu emisji
CO2 – wyja%nia Heffa Schücking z organizacji Urgewald. Poniewa%
Niemcy i Polska zajmuj$ kolejno ósm$ i dziewi$t$ pozycj! na li&cie
najwi!kszych producentów w!gla na &wiecie, Europa 'rodkowa jest jednym z najwa%niejszych obszarów
&wiatowej produkcji w!gla. To dlatego chcieli&my si! bli%ej przyjrze( górnictwu w!gla w tym regionie i zbada(,
które banki prywatne wspieraj$ ten sektor.
Górnictwo w!gla kamiennego w Niemczech to wkrótce b!dzie ju% przesz#o&(, ale w Polsce nadal mamy plany
budowy nowych kopalni tego surowca na po#udniu kraju. Je&li chodzi o górnictwo w!gla brunatnego, to zarówno
niemieckie giganty energetyczne Vattenfall i RWE, jak i polskie PGE i ZE PAK maj$ plany ekspansji – mówi Kuba
Gogolewski z CEE Bankwatch Network. Realizacja tych planów b!dzie mia#a katastrofalne skutki dla klimatu,
przyrody i lokalnych spo#eczno&ci. Europejski Bank Inwestycyjny i Bank 'wiatowy ju% to zrozumia#y i wycofuj$ si! z
w!gla. Najwy%szy czas, %eby banki prywatne pod$%y#y ich &ladem.

1 von 4

15.12.13 13:53

W!glowa bankowo"# – kosztem ludzi, "rodowiska i klimatu | Dl...

http://dlaklimatu.pl/weglowa-bankowosc-kosztem-ludzi-srodowi...

Inwestycje w nowe kopalnie odkrywkowe spotykaj! si" ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony lokalnych
spo#eczno$ci, ruchów obywatelskich i organizacji ekologicznych. Protestuj! m.in. mieszka%cy gmin Gubin i Brody
w lubuskiem oraz Krobi i Miejskiej Górki w Wielkopolsce. Wbrew ich woli, w"giel chc! wydobywa& tam
odpowiednio PGE i ZE PAK. Równie' mieszka%cy gmin po#o'onych na z#o'u „Legnica” na Dolnym (l!sku
sprzeciwiaj! si" nowej kopalni na ich terenie. Oficjalnie na razie nie ma jeszcze zainteresowanego inwestora, ale
plany budowy odkrywki zapisane s! w dokumentach rz!dowych. Wymownym przyk#adem tego, z czym wi!'! si"
te inwestycje, s! d#ugofalowe szkody i wysiedlenie od 1945 roku nawet 110 000 osób, spowodowane wydobyciem
w"gla brunatnego i kamiennego w Niemczech.
W ca!ej Polsce z roku na rok coraz wi"cej ludzi protestuje przeciwko odkrywkowym kopalniom w"gla brunatnego –
mówi Tomasz Wa$niewski z Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój TAK- Odkrywki Nie”, który sam mieszka w gminie
zagro'onej budow! kopalni. Wiemy, jak ogromne szkody powoduje kopalnia odkrywkowa i #e gro#$ nam masowe
wysiedlenia, wyw!aszczenia, utrata maj$tku, miejsc pracy oraz niewyobra#alne szkody dla zdrowia i %rodowiska.
Nie chcemy, #eby ta katastrofa dotkn"!a naszych gmin.
Na pierwszym miejscu „brunatnego rankingu” banków Europy (rodkowej znalaz# si" Goldman Sachs. Za nim na
li$cie widnieje Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley i ING. Polskie banki s! w pierwszej dziesi!tce, je$li chodzi o
przyznane po'yczki.
Pi"tnujemy dzi% banki, których inwestycje w Europie &rodkowej powoduj$ ocieplenie klimatu, niszcz$ %rodowisko i
szkodz$ lokalnym spo!eczno%ciom – mówi Yann Louvel z BankTrack. Banki musz$ sobie zda' spraw", #e o ile nie
przestan$ finansowa' inwestycji w"glowych, b"d$ odpowiedzialne za cierpienie ludzi, których na ca!ym %wiecie
dotykaj$ skutki wydobycia w"gla i zmian klimatu.
wykresy z raportu

Wi"cej informacji:
Heffa Schücking, heffa@urgewald.de , Tel: +49 – 160-96761436
Yann Louvel, yann@banktrack.org, Tel: +33 – 688-907-868
Kuba Gogolewski, kuba.gogolewski@bankwatch.org , Tel: +48 – 721 44 01 19
Anna Dr!'kiewicz, annadrazkiewicz@zielonasiec.pl, Tel: +48 – 514 32 67 80
Lubi! to! Liczba osób, które to lubi!: 4.
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