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19-9-09 

Τν Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζα γίλεη ζπλάληεζε ησλ βαζηθώλ κειώλ ηνπ ΟΗΔ ζηε 

Κνπεγράγε, κε ζηόρν ηε ζύλαςε κηαο ζζελαξήο ζπκθσλίαο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο παγθόζκηαο ζέξκαλζεο, ζε ζπλέρεηα ηνπ πξσηνθόιινπ ηνπ Κηόην. Τα βιέκκαηα 

όινπ ηνπ θόζκνπ είλαη ζηξακκέλα πξνο ηα εθεί, δεδνκέλνπ όηη ην ζέκα είλαη 

ζνβαξόηαην γηα ην θιίκα ηνπ πιαλήηε θαη γηα ηελ ίδηα ηε δσή. Με αγσλία επίζεο 

αλακέλεη ε δηεζλήο θνηλόηεηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δπν «γηγάλησλ» ηεο ξύπαλζεο, 

ησλ ΗΠΑ1 θαη ηεο Κίλαο. 

 

Η ζπλάληεζε ηνπ Γεθεκβξίνπ αθνινπζεί κηα ζεηξά δηαπξαγκαηεύζεσλ, ππό ηελ 

αηγίδα νξγαληζκνύ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate 

Change), πνπ μεθίλεζαλ ην 1992 ζην Rio θαη ην 1997 θαηέιεμαλ ζην Πξσηόθνιιν 

ηνπ Κηόην2, πνπ απνηειεί ζήκεξα ηε κνλαδηθή παγθόζκηα ζπλζήθε γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο Παγθόζκηαο Θέξκαλζεο. Η πξώηε θάζε ηνπ Κηόην εθπλέεη ην 

2012 θαη δελ ππάξρεη αθόκα ηίπνηα λα ην αληηθαηαζηήζεη. Οπσζδήπνηε γξήγνξα 

πξέπεη λα ζπκθσλεζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα, δεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε ηνπο 

εηδηθνύο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο Π.Θ., νη εθπνκπέο πξέπεη λα 

κεησζνύλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% κέρξη ην 2050. Τν πνζνζηό απηό ζεκαίλεη κείσζε 

80% γηα ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο! Να ζεκεησζεί όηη ε Δπξώπε έρεη ζέζεη ήδε 

ζηόρνπο κείσζεο 25 – 40% γηα ηηο πινύζηεο ρώξεο ηεο.   

 

Έλα θαπηό ζέκα πνπ αλακέλεηαη λα ζπδεηεζεί ζηε Κνπεγράγε, είλαη ε κείσζε ησλ 

ξύπσλ κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ. Η θαηαζηξνθή ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ γηα 

μπιεία κεηξάεη γηα ην 1/5 ησλ εηεζίσλ ξύπσλ (δειαδή αλ δελ θόβνληαλ ηα δάζε 

ζα ζπγθξαηνύζαλ ην 1/5 ησλ αεξίσλ ηεο παγθόζκηαο ζέξκαλζεο). Τν ζέκα απηό 
                                                         
1 Οι ΗΠΑ ςυμμετείχαν ςτισ ςυηθτιςεισ του Κιότο (1997) αλλά θ Αμερικάνικθ Γερουςία ουδζποτε 

ενζκρινε τθν επιβολι των μζτρων. 
2 φμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο, το ςφνολο τθσ Ευρϊπθσ πρζπει να μειϊςει τισ εκπομπζσ 

αερίων κερμοκθπίου κατά 8%, οι ΗΠΑ (που δεν ακολοφκθςαν) κατά 7% και θ Ιαπωνία κατά 6% μζχρι 

το 2012, ςε ςχζςθ με τα επίπεδα 1990.  

http://www.cryologic.gr/Contents.aspx?CatId=54
http://unfccc.int/2860.php
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κπήθε πξώηε θνξά ζην ηξαπέδη ην 2005 από ηε Κόζηα Ρίθα θαη ηε Παπνύα Νέα 

Γνπηλέα θαη αλακέλεηαη λα ζπδεηεζεί ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ην Γεθέκβξε.  

 

Δλ κέζσ ζύειιαο αληηθξνπόκελσλ ζπκθεξόλησλ, όινη δηεξσηώληαη ηη ειπίδεο 

ππάξρνπλ γηα κηα επηηπρή έθβαζε ηεο Κνπεγράγεο. Καηά ηελ άπνςε ησλ 

Βξεηαλώλ, γηα λα πεηύρεη κηα λέα ζπκθσλία, πξέπεη αθελόο λα δεζκεπηνύλ γηα 

κεγάιεο βρατσπρόθεζμες κεηώζεηο όιεο νη αλεπηπγκέλεο ρώξεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΗΠΑ, θαη αθεηέξνπ νη ηαρέσο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, 

όπσο ε Κίλα, λα εγθαηληάζνπλ αζθαιείο κεραληζκνύο κείσζεο. Πξάγκαηη, ε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε απέρεη καθξάλ ηεο επνρήο ηνπ Κηόην : Η Κίλα έρεη μεπεξάζεη 

ηηο ΗΠΑ ζηε πξώηε ζέζε ζηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο. Δπίζεο, ε νκάδα ησλ 

αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ έρεη αιιάμεη από ηόηε θαη ππάξρνπλ νηθνλνκίεο, εηδηθά 

ζηελ Άπσ Αλαηνιή, πνπ πξέπεη λα ζπλαηλέζνπλ ζηε ιήςε ησλ κέηξσλ γηα λα 

ππάξρεη ειπίδα όηη ζα ππάξμεη απνηέιεζκα, δεδνκέλνπ όηη εθεί έρεη πιένλ 

ζπγθεληξσζεί ηθαλόηαην πνζνζηό ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο (άξα θαη ηεο 

ξύπαλζεο). Δίλαη ζαθέο όηη ζα ππάξμνπλ έληνλεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμύ 

αλεπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ : Οη ηειεπηαίεο δύζθνια ζα δερζνύλ 

λα ππνζηνύλ έληνλεο ζπζίεο πεξηθνπήο ξύπσλ, αθνύ θάηη ηέηνην ζεκαίλεη κείσζε 

ηεο παξαγσγήο ηνπο θαη άξα επηβξάδπλζε ζην δύζθνιν δξόκν κείσζεο ηεο 

θηώρηαο. Η άπνςή ηνπο είλαη, όηη νη κεγάιεο ζπζίεο πξέπεη λα γίλνπλ από ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρώξεο, αθνύ ηζηνξηθά απηέο είλαη ππεύζπλεο γηα ηε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε3. Αθόκε, όηη νη αλεπηπγκέλεο ρώξεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθή 

βνήζεηα ζηηο αλαπηπζζόκελεο4. Ήδε ή Κίλα πξόηεηλε γηα ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο 

κείσζε 40% ησλ επηπέδσλ 1990 κέρξη ην 2020. Καηόπηλ απηώλ, παξόιν πνπ ζηε 

Κνπεγράγε ζα ζπκκεηάζρνπλ κεγάινη «παίρηεο», όπσο ε Ιλδία, αλακέλεηαη 

«ληέξκππ» κεηαμύ ΗΠΑ θαη Κίλαο. Οπνηαδήπνηε ζπκθσλία ρσξίο ηε ζπλαίλεζε 

απηώλ ησλ ρσξώλ είλαη πξαθηηθά άρξεζηε. Ιζηνξηθά, ε Ακεξηθάληθε Γεξνπζία είλαη 

αληίζεηε ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ζπκθσλίαο πνπ ζα βιάςεη νηθνλνκηθά ηηο ΗΠΑ, αλ 

δελ ππάξρεη ζύγρξνλε δέζκεπζε θαη γηα ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο (βιέπε Κίλα). 

                                                         
3 Οι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ υποδεικνφουν ότι οι ΗΠΑ εξζπεμψαν κατά τον 20ο αιϊνα 50% 

περιςςότερα αζρια κερμοκθπίου, από όςο εξζπεμψαν όλεσ μαηί οι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ.  
4 Πζρςι θ Κίνα ζβαλε ςτο τραπζηι τθ πρόταςθ τα ανεπτυγμζνα κράτθ να διακζτουν το 0,7% του ΑΕΠ 

τουσ προσ τθσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ για να βοθκθκοφν να εκπλθρϊςουν ςτόχουσ μείωςθσ ρφπων 
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Πάλησο, ν Πξόεδξνο Οκπάκα δελ επηζπκεί ηελ επαλάιεςε ηεο παιηλσδίαο ηνπ 

Κηόην θαη είλαη ζίγνπξν όηη ε Ακεξηθάληθε νκάδα δελ πξόθεηηαη λα ζπκθσλήζεη ζε 

νηηδήπνηε, αλ δελ είλαη ζίγνπξε όηη ζα πάξεη ηελ έγθξηζε ηεο Γεξνπζίαο. Απηό 

θαίλεηαη λα ην γλσξίδνπλ νη Κηλέδνη εγέηεο θαη θαη΄ ειπίδα ζα παξαρσξήζνπλ 

«πνιηηηθό έδαθνο» ζηνλ Οκπάκα. Μηα κέζνδνο γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθνύ θιίκαηνο 

ζπλνκηιηώλ κε ηε Κίλα ζηε Κνπεγράγε, είλαη ε ζπδήηεζε γηα ηε κείσζε ησλ ξύπσλ 

ζε ζρέζε κε ηα ζπλεζηζκέλα επίπεδα (γλσζηά ζαλ BAU = Business As Usual). Ήδε 

νη Δπξώπε έρεη πξνηείλεη γηα ηε Κίλα θαη άιιεο ηαρέσο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο 

κείσζε 15 – 30% ησλ επηπέδσλ BAU κέρξη ην 2020.    

 


