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Tárgy: Az Európai Uniónak meg kell védenie az afrikai elefántokat

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény 
(CITES) 18. konferenciájára augusztus közepén, Genfben kerül sor. 

Az elefántok helyzete különösen aggasztó. A világ elefántpopulációjának több mint egynegyedét 
mészárolták le az elmúlt évtizedben! 

Az EU tagállamai által támogatott számos állam – köztük kilenc afrikai ország – szeretné felsorolni az 
összes afrikaielefánt-populációt az egyezmény I. függelékében. Egyelőre kizárólag a közép-afrikai 
országokban található elefántpopulációk vannak felsorolva az I. függelékben, így biztosítva számukra 
teljes körű védelmet. A fennmaradó elefántpopulációkat (amelyek Afrika déli részén találhatók) 
jelenleg a II. függelék sorolja fel (amely erős védelmet nyújt számukra, azonban lehetővé teszi az 
elefántcsont-kereskedelmet). Ez a kettős besorolás a közép-afrikai országokban történő elefántcsont-
kereskedelmet ösztönző hatással bír.

1. Mi lesz az EU közös álláspontja a konferencián?

2. Megóvja-e az afrikai elefántok magas szintű védelmét azáltal, hogy az elefántcsont-
kereskedelem megakadályozása érdekében támogatja a 12. javaslatot az I. függelék szerinti 
összes afrikaielefánt-populáció teljes felsorolása tekintetében? 

Az afrikai elefántok védelme kulcsfontosságú a Föld biológiai sokféleségének megőrzésében, és az 
EU-nak jó példával kell elöl járnia.


