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Klimatyczne migracje europejskich przywódców
Ostatnie klimatyczne migracje europejskich
polityków po Europie nie wróżą dobrze
pakietowi klimatyczno – energetycznemu.
Z pozoru wszystko wygląda wspaniale, ale, jak
wiemy, pozory mylą…
Bo przecież skoro każdy z każdym się zgadza
i każdy rozumie każdego tak dobrze, jak
deklarują to politycy po ostatnich spotkaniach,
to możemy sobie zadać pytanie: po co
odwiedzają się w takim pośpiechu tuż przed
najbliższym europejskim szczytem? Przecież
ogrom wzajemnego zrozumienia i podzielane
przez wszystkich poczucie solidarności nie
muszą być deklarowane co dzień w innym
europejskim mieście. W rzeczywistości brak
konkretów i fasadowe uśmiechy europejskich
przywódców są powodem do poważnego
zaniepokojenia.
Wczorajsze spotkanie kanclerz Angeli Merkel
z
premierem Donaldem Tuskiem także

zakończyło
się…
niczym.
Jednakże
w tym przypadku milczenie to bardzo zły znak
i znaczy więcej niż mogłoby się wydawać. A to
dlatego, że „nic” jest jednoznaczne z ciągłym
brakiem porozumienia pomiędzy europejskimi
stolicami w kwestii pakietu. Oznacza też dalsze
wojaże polityków, a szczególnie prezydenta
Nicolasa Sarkozego, który nie ma czasu do
stracenia, gdyż prezydencja francuska kończy
się lada moment. Możemy domyślać się, że
pakiet jest systematycznie osłabiany, by
zadowolić gusta wszystkich w zamian za jego
poparcie.
Nasze obawy znajdują swoje odzwierciedlenie
w najnowszych doniesieniach „Le Monde”,
który - cytowany z kolei przez polskie media –
ogłasza, że prezydent Sarkozy zgodził się na
zwiększenie z 10 do 12 % liczby praw do
emisji oddawanych biedniejszym państwom
Unii przez zachodnich kolegów aż do 2020 r.

Systematycznie pojawiają się także informacje
dotyczące
planów
wsparcia
rozwoju
energetyki
atomowej
w
Polsce
z
funduszu
solidarnościowego
czy
zwiększenia puli darmowych praw do emisji
dla sektora energetycznego do roku 2013.
Takie spekulacje nie służą atmosferze
negocjacji w Poznaniu, gdzie Unia
Europejska powinna pełnić rolę lidera w
rokowaniach i zapowiadając redukcję swoich
emisji, zachęcić inne kraje, by poszły jej
śladem.
Zacietrzewienie
europejskich
przywódców w „przepychance o pakiet
energetyczno - klimatyczny” znacznie osłabia
pozycję Unii Europejskiej i spowalnia
proces podejmowania decyzji w Poznaniu.
O następstwach dotychczasowych wycieczek
europejskich prominentów do Warszawy
wciąż cisza. Czyżby cisza przed burzą?

Zamki na piaskach Bali*
Rok temu na plażach wyspy Bali zawarto nowe
porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy
krajami Aneksu I i spoza Aneksu I, a tym
samym wytyczono nowy kierunek postępu. Co
istotne, za cel przyjęto zredukowanie emisji o
25-40% do roku 2020 w stosunku do poziomu z
1990 roku. I chociaż takie zobowiązanie nie
wystarcza, by utrzymać wzrost temperatury
poniżej niebezpiecznego poziomu 2˚C, dało
ono przynajmniej początek negocjacjom celów
nowego porozumienia klimatycznego.
Jednak w Poznaniu wiele krajów Aneksu I
najwyraźniej straciło chęć kontynuowania
procesu w oparciu o wcześniejsze uzgodnienia.
Zobowiązania przyjęte na Bali powinny być
jedynie punktem wyjścia, a głównym
przedmiotem rozważań – przesunięcie celu
redukcyjnego do górnej granicy 40 procent, a
nawet wyżej, o co apelowało Tuvalu powołując
się na nowe dowody naukowe, przedstawione
od czasu Czwartego Raportu IPCC.
Do ECO docierają informacje, że kraje, które
niezbyt
entuzjastycznie
przyjęły
skalę
redukcyjną zaproponowaną na Bali – w tym
Australia, Kanada, Japonia i Rosja – nie są
zainteresowane
postępem
w Poznaniu.

W miejsce skumulowanych
i
ilościowych
zobowiązań redukcyjnych, niektóre z tych
krajów forsują słabsze podejście sektorowe lub
oddolne (ang. bottom-up), ignorując zalecenia
naukowców i konieczność zdefiniowania
spójnych, całościowych celów.
Nie zapominajmy, że im słabsze zobowiązanie
do zapobiegania zmianom klimatu, tym większa
potrzeba wsparcia adaptacji, zwłaszcza że
istnieją granice, poza którymi adaptacja jest
niemożliwa. Nie zapominajmy również, że
koszty związane z brakiem działań są większe,
niż koszty działania i że opóźnienia przełożą się
na wzrost kosztów – ludzkich, środowiskowych
i gospodarczych.
Kraje rozwijające się zdają się przejmować
przywództwo. I choć ich aktywność jest wielce
pożądana,
wyraźnie
uwidacznia
brak
przywództwa ze strony krajów rozwiniętych,
które są przecież historycznie i gospodarczo
predestynowane do roli lidera. Dodatkowo,
kraje rozwinięte zobowiązały się na Bali do
wsparcia finansowego, transferu technologii
oraz
budowania
potencjału
krajów
rozwijających się w zakresie przeciwdziałania
zmianom klimatycznych oraz adaptacji. Od
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tego czasu wiele z tych państw publikuje
szczegóły aktualnie podejmowanych działań
a także propozycje działań, które można by
wdrożyć
przy
zwiększonym
międzynarodowym poparciu. Jednak poza
kilkoma chwalebnymi wyjątkami, takimi jak
Norwegia i Szwajcaria, odpowiedź ze strony
krajów
rozwiniętych
jest
szokująco
nieadekwatna
i
oddala
perspektywę
pomyślnego zakończenia negocjacji w
Kopenhadze.
Za niespełna dwanaście miesięcy, by zapobiec
kryzysowi klimatycznemu, państwa muszą
podpisać globalne porozumienie. By pchnąć
ten proces naprzód, Prezydent COP 14 musi
zostać jak najszybciej upoważniony do
stworzenia szkicu tekstów negocjacyjnych.
Brak postępu oznacza pasywne przyglądanie
się największej w historii eskalacji ludzkiego
cierpienia,
destrukcji
ekosystemów
i wymierania gatunków. Kraje Aneksu I muszą
potwierdzić wolę rozwiązania tego kryzysu i
zaproponować indywidualne cele najpóźniej w
trakcie sesji marcowej. Niespełnienie tego
minimum będzie oznaczać porażkę w
Kopenhadze.
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Czy Polsce potrzebna jest energetyka jądrowa?
W projekcie dokumentu “Polityka energetyczna
Polski do 2030 r.” rząd proponuje budowę dwóch
elektrowni
jądrowych.
W
rozmowach
prowadzonych przez premiera Donalda Tuska,
najpierw Koreańczycy, a ostatnio w ramach
negocjacji
nad
Pakietem
klimatycznoenergetycznym również Francuzi, zaproponowali
nam pomoc w wybudowaniu elektrowni
jądrowych. Rozwiązanie to niesie ze sobą bardzo
poważne
konsekwencje
ekonomiczne,
gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Budowa
elektrowni jądrowych jest bardzo kosztowna
i pierwsze efekty można będzie uzyskać dopiero
po roku 2020. Wydawanie środków na budowę
elektrowni jądrowej może ograniczyć możliwość
realizacji tańszych, szybszych, społecznie
akceptowanych i korzystnych dla rozwoju
lokalnego rozwiązań, zmniejszających emisję
gazów
cieplarnianych
i
zwiększających
bezpieczeństwo energetyczne kraju.

analizę ze względu na: koszty inwestycyjne,
czas wprowadzania rozwiązań, tworzenie miejsc
pracy, zwłaszcza na terenach wiejskich
(energetyka rozproszona oparta o źródła
odnawialne). Scenariusz ze znacznym udziałem
energetyki jądrowej oznacza przede wszystkim
ograniczenie inwestycji w górnictwie węglowym
i energetyce opartej na węglu oraz import energii
elektrycznej (do czasu wybudowania kilku
elektrowni jądrowych), sięgający w połowie lat
dwudziestych skali produkcji Elektrowni
Bełchatów.
Konieczna
będzie
również
kosztowna budowa linii przesyłowych. Bardzo
poważnymi problemami w energetyce jądrowej,
jak do tej pory nierozwiązanymi, a dotyczącymi
bezpieczeństwa, są:

Przykładowo
wymiana
w
polskich
gospodarstwach domowych 26 mln żarówek
o mocy 100W na świetlówki energooszczędne (tj.
po dwie na każdą rodzinę) pozwoliłaby uniknąć
budowy elektrowni o mocy 2000 MW i byłaby 20
razy tańsza niż budowa elektrowni jądrowej. Wg
badań prowadzonych w Instytucie na rzecz
Ekorozwoju, spośród 7 przeanalizowanych
scenariuszy rozwoju energetyki do 2030 roku,
najbardziej korzystny jest scenariusz z dominacją
znacznej poprawy efektywności energetycznej
oraz istotnego rozwoju odnawialnych źródeł
energii wsparty technologią czystego węgla.
Wybór optymalnego scenariusza obejmował

●

●

brak bezpiecznej koncepcji zagospodarowania
odpadów radioaktywnych, co oznacza
przerzucenie problemu na następne pokolenia;
wysokie ryzyko związane z atakiem
terrorystycznym na sam obiekt lub na
transport paliwa i odpadów radioaktywnych.

Ze względu na poważne konsekwencje, jakie
niesie ze sobą energetyka jądrowa przed
podjęciem ostatecznej decyzji niezbędna jest
debata publiczna poprzedzona przygotowaniem
pogłębionych, niezależnych i wielokryterialnych
studiów, oceniających te konsekwencje. Co
więcej, decyzja o budowie elektrowni jądrowej
powinna zapaść w oparciu o referendum. Za
niedopuszczalne należy uznać sprowadzanie do
Polski elektrowni jądrowych w taki sam sposób,
jak biogazowni do gminy.

Co zostało z Praw Człowieka?*
Czy osobom zaangażowanym w trudne negocjacje klimatyczne można wybaczyć, że nie pamiętali
o Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i zarazem 60. rocznicy podpisania Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka?
Coraz wyraźniej widać, że zmiany klimatu niosą poważne konsekwencje społeczne tj. migracje,
konflikty oraz łamanie praw człowieka. Główny Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka przyznaje, że
zmiany klimatu zagrażają „szerokiemu zakresowi uniwersalnie uznawanych praw, takich jak prawo
dostępu do odpowiedniego miejsca zamieszkania, jedzenia i czystej wody, a nawet prawo do życia”.
W 2009 roku ukaże się raport dot. zmian klimatu i praw człowieka. Poprzez nawiązywanie do
Deklaracji Sztokholmskiej , nawet UNFCCC potwierdza ten ścisły związek. W przypadku populacji
Arktyki, SIDS (Małych Rozwijających się Krajów Wyspiarskich), krajów nadbrzeżnych i innych,
zmiany klimatu zagrażają najbardziej podstawowemu z wszystkich praw – prawu do życia.
Zasada dziesiąta Deklaracji z Rio i Konwencja z Århus wyraźnie określają, że problemy
środowiskowe należy rozpatrywać z uwzględnieniem wszystkich stron. Jednak w przypadku
procesu negocjacji w ramach UNFCCC społeczeństwo pozostaje niejako na marginesie. Jest to
szczególnie prawdziwe w przypadku ludności tubylczych i innych często niezauważanych grup
społecznych. Wczorajsze protesty ludności tubylczych w korytarzach miały zasygnalizować ten
problem. W procesie negocjacji mechanizmu REDD ich
stanowisko zostało pominięte.
Rozwiązania takie jak REDD, CDM i biopaliwa zagrażają podstawowym prawom społeczności
lokalnych i tubylczych, w tym prawom do ziemi, zasobów, kultury i dorobku życia.
Negocjacje klimatyczne są często postrzegane jako techniczne, opierające się na podstawach
naukowych. Ich najważniejszym celem jest jednak zachowanie naszej przyszłej egzystencji. Za
dyskusjami na temat zasięgów i struktur, zmiany klimatyczne mają bardzo ludzką twarz i podczas
negocjacji nie powinno się o niej zapominać. Zmiany społeczne niezbędne do rzeczywistego
rozwiązania problemu nie mogą być opracowywane lub wdrażane bez rozpoznania ich ludzkiego
wymiaru. Prawa człowieka muszą być traktowane jako kluczowe w definiowaniu problemów oraz
rozwiązań. Jednocześnie wszelkie zobowiązania przyjęte w ramach przyszłego porozumienia będą
mogły być spełnione tylko pod warunkiem, że światowe społeczeństwo będzie uczestniczyć w
kształtowaniu tych zobowiązań. Muszą powstać efektywne mechanizmy uczestniczenia
społeczeństwa w ich wdrażaniu na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Teraz, gdy odliczane są minuty do północy, jak długo możemy nadal oddzielać ludzi od planety?
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Lord Stern w Poznaniu
Równolegle do 14 Konferencji Klimatycznej
Narodów Zjednoczonych odbywa się inna
impreza zbliżona tematycznie – Econcern
Suistainable Energy Event. Wczoraj, 9 grudnia,
Lord Nicholas Stern okazał się być
najważniejszym gościem tej imprezy.
Dyskusja dotyczyła zrównoważonych inwestycji.
Lord Stern wypowiedział się m.in. na temat
oczekiwań względem Stanów Zjednoczonych.
Podkreślił, że „Stany Zjednoczone się zmieniły”,
a chwilę później, podczas indywidualnej
konferencji, dodał: „Goodbye, George!”.
Odniósł się również do celów Unii Europejskiej,
która w jego oczach powinna wieść prym wśród
innych. „Co najmniej 20% do 2020 i co najmniej
50% do 2050” – podkreślał. Według Sterna,
Wielka Brytania może śmiało podnieść
poprzeczkę do 80%.
Podczas indywidualnej prezentacji powiedział,
że świat w XXI wieku ma dwa wyzwania:
zwalczanie głodu i walkę ze zmianami
klimatycznymi.
„Naprawdę
potrzebujemy
światowej koalicji klimatycznej” - podkreślał.
Mówił o regionach zmagających się z
podnoszącym się poziomem wody morskiej i
niedostatkiem wody pitnej, kończących się
zasobach nieodnawialnych zasobów energii,
zachwianiu
światowego
rynku:
„braku
wszystkiego”.
„Mamy wiedzę, badania, technologie, znamy
rozwiązania, więc co zostało? Polityka i
globalne porozumienie”. Podkreślał, jak ważnym
jest, by nie odwracać się od krajów
rozwijających się – potrzebne jest im wsparcie,
pomoc w adaptacji i dzielenie się technologiami.
To na krajach rozwiniętych spoczywa
odpowiedzialność za zmiany klimatyczne i to nie
one najdotkliwiej je odczują. Lord Stern odniósł
się również do kryzysu ekonomicznego w
Stanach Zjednoczonych: „walka ze zmianami
klimatycznymi i z kryzysem gospodarczym nie
powinny ze sobą konkurować”. Ważne jest, by
wykorzystać ten czas na wprowadzanie zmian
małymi krokami, by zmieniać powoli skostniałe
przyzwyczajenia.
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