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Wszyscy na pokład! Kurs na Kopenhagę!*
Zapewne delegaci słyszeli ostatnie przypuszczenia, że osiągnięcie silnego porozumienia w sprawie
ochrony klimatu będzie w Kopenhadze niemożliwe. Wśród przyczyn wymienia się fakt, że Stany
Zjednoczone nie zdążą do tego czasu przygotować pakietu legislacyjnego w sprawie ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych, ponieważ program działań na rok 2009 jest zbyt ambitny.
Dodatkowo krążą plotki, jakoby horoskopy w ten weekend wskazywały, że „Jowisz w ascendencie
Saturna w 2009 roku utrudni walkę ze zmianami klimatu”.
ECO przypomina delegatom, że Plan Działań z Bali nie bez powodu zobowiązuje strony do
zawarcia porozumienia na przyzwoitym poziomie do końca 2009 roku. Nie może być przerwy
pomiędzy pierwszym okresem zobowiązań Protokołu a kolejnym. Zawarcie porozumienia później
niż podczas konferencji w Kopenhadze opóźni również moment, gdy globalne emisje zaczną
maleć (po osiągnięciu maksymalnego poziomu). Moment ten musi nastąpić jak najszybciej, by
utrzymać wzrost temperatury poniżej dwóch stopni.
Niektórzy sugerują, że Stany Zjednoczone nie zobowiążą się do osiągnięcia konkretnego celu,
dopóki nie utworzą własnego systemu handlu emisjami. Zabawne, ale tak właśnie postąpiła Unia
Europejska w pierwszym okresie zobowiązań Protokołu. Nie ma potrzeby przekonywać delegatów,
że Obama zamierza podjąć szybkie działania. Zadeklarował, że niezwłocznie zacznie pracować z
czołowymi członkami Kongresu nad stworzeniem ustawy klimatycznej, a także przyspieszy
przyjęcie pakietu inwestycyjnego, zawierającego szereg dużych, nowych inwestycji w efektywność
energetyczną i odnawialne źródła energii.
Nie ma powodu, by Stany Zjednoczone lub inne kraje rozwinięte opóźniały prace nad
wewnętrznymi politykami klimatycznymi i skąpiły środków finansowych na adaptację, czyste
technologie i REDD, które są niezbędne, by zabezpieczyć w grudniu przyszłego roku w
Kopenhadze ambitne i sprawiedliwe porozumienie w sprawie ochrony klimatu.
Wszystko jest kwestią woli polityków. Zauważmy, jak sprawnie politycy na całym świecie
wdrażają pakiety odnowy gospodarczej, o łącznej wartości kilku bilionów dolarów. Zważywszy
olbrzymie koszty związane z wpływem zmian klimatu na gospodarki całego świata, mocne
porozumienie w Kopenhadze, nasza broń w walce o ochronę planety, jest tak samo wykonalne – a
znacznie cenniejsze.
Ministrowie, którzy w przyszłym tygodniu przyjadą do Poznania, muszą potwierdzić zobowiązania
przyjęte na Bali i wyrazić stanowczą wolę wynegocjowania mocnego porozumienia w sprawie
działań po roku 2012 w trakcie COP 15 w Kopenhadze.
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Skamielina Dnia
(Fossil-off-the-day)
W kolejnej edycji „Fossil of the day”
Skamieliny przyznano za wypowiedzi z
warsztatu AWG-KP dotyczącego potencjału
ograniczenia emisji. Pierwszą nagrodę
dostały trzy kraje: Kanada, Japonia
i Rosja. Żaden z nich był w stanie
przedstawić najbardziej fundamentalnego,
pilnego i istotnego dla krajów Aneksu I celu
ograniczenia emisji dwutlenku węgla do
roku 2020 w stosunku do roku 1990.
Kanada nie wspomniała o swoich celach, bo
byłoby to dla niej kłopotliwe. Zwykle chwali
się nimi, pomijając fakt, że ich rokiem
bazowym jest 2006 i nie spełniają one
wymogów Protokołu z Kioto. To tak jakby
próbowała ona grać w hokeja wykałaczką.
Japonia obiecała ogłosić swoje cele w
przyszłym roku – chyba nie zauważyła, że
negocjacje toczą się TERAZ. A Rosja w
ogóle nie ma celu na 2020 – przynajmniej
stawia sprawę jasno i nie próbuje mydlić
nikomu oczu.
Bohaterem dnia została Kanada, która
dzięki innym swoim stwierdzeniom zajęła
również drugie i trzecie miejsce.
Powiedziała, że powinno się ją zwolnić
z dotrzymania celów, bo nie pozwalają jej
na to emisje spowodowane przez eksport
paliw kopalnych. Czy farsą nie jest, że chce
zwolnienia z odpowiedzialności ze względu
na wydobywanie piasków roponośnych,
najbardziej
destrukcyjny
ekologicznie
projekt na planecie? Twierdzi, że
mieszkańcom Kanady grozi „obniżenie
poziomu życia” – bo będą musieli przesiąść
się do mniejszych samochodów. Ponadto
zaznaczyła, że jej zobowiązania redukcyjne
zapisane w protokole z Kioto powinny być
o 30% niższe, ze względu ma warunki
geograficzno-klimatyczne – bo jest za duża
i za zimna. Co ciekawe od 1990 roku
Kanada,
ani
nie
zmieniła
swojej
powierzchni, ani jej klimat nie zmienił się
tak
drastycznie,
żeby
redukować
zobowiązania aż o 30%.

Wcześniejsze Boże Narodzenie w Europie*
Wygląda na to, że Bruksela zorganizowała
wcześniejsze Święta Bożego Narodzenia...
Nicolas S. (obecny unijny Święty Mikołaj) –
prawie nierozpoznawalny za swoją długą,
białą brodą i wielkim workiem prezentów –
wędruje po ulicach. Już dał Angeli M.
ślicznego, żrącego paliwo mercedesa, którego
może używać do 2015 roku, a pewnie i
później. W Szwecji zostawił duży worek
offsetów dla swojego przyjaciela, Fredericka
R. W tym czasie Gordon B. siedzi sobie
wesoło w swojej szkockiej piwnicy do
przechowywania
dwutlenku
węgla,
sfinansowanej przez UE...
Lecz najlepszy podarunek Nicolas zachował
na koniec. Europejski przemysł wytwórczy, w
ramach Systemu Handlu Emisjami (ETS)
uruchamianego po 2012, będzie dostawał za
darmo prawie wszystkie pozwolenia na emisję
CO2 przynajmniej do 2020 roku. Święty
Mikołaj S. najwyraźniej
przyjął zasadę
„zanieczyszczającemu się płaci”.
Dla kogo był ten ostatni prezent? ECO wpadło
na ślad. Wiemy, że Angela M. dręczyła o to
Mikołaja dniami i nocami, ale on już
wcześniej wybrał dla niej ten samochód…
Może miał on przypaść belgijskiemu Yves'a L.
pseudonim „Chemiczny Yves”? Lub Silvio B.,

królowi veta z Włoch?
Nie, największy prezent przeznaczony był dla
rodziny z Pól Elizejskich w Paryżu. Mało kto
zdaje sobie sprawę, że sektor energetyczny
będzie jedynym rodzajem przemysłu, który
nadal będzie płacił za swoje emisje (Mikołaju,
nie chcesz chyba tego także rozdać, prawda?).
Nie zmienia to jednak sposobu podziału
wpływów pieniężnych. Jest to bardzo złożony
system,
obejmujący
zagadnienia
fizyki
nuklearnej i teorii względności, na których
opisanie w tym numerze ECO nie ma czasu, ani
miejsca. Rezultat jest jednak jasny – kraje takie
jak Francja zyskają najwięcej.
Nicolas S. jest najwyraźniej dumny ze swojego
‘pakieciku’ i uważa, że należy mu się
wcześniejsza przerwa świąteczna. Ale – zaraz –
czy przypadkiem nie zapomniał o kimś po
drodze do Kopenhagi? Czy zostały jeszcze
jakieś świąteczne drobiazgi dla wspomagania
adaptacji i ograniczania zmian klimatu w
krajach rozwijających się? Jego torba musi być
już całkiem pusta...
Może jego GPS popsuł się i zmylił go po tym,
jak wyjechał z Bali? W każdym razie wciąż ma
szansę odnaleźć właściwą drogę. Będzie jednak
musiał poprawić swój kurs szybko, ponieważ
zszedł z niego o więcej niż 2 stopnie Celcjusza..

Wielka Brytania liderem negocjacji
Podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych Climate Action Network (CAN) komentowano
stanowisko rządu Wielkiej Brytanii na COP14. Sarah Shaw, przedstawicielka organizacji TearFund
i CAN stwierdziła, że Brytyjczycy mogą śmiało objąć przywództwo w negocjacjach
klimatycznych.
Zawdzięczają to deklaracjom opartym na zaleceniach Komisji ds. Zmian Klimatu - ciała
doradczego rządu. Na podstawie jej wskazań zadeklarowali ograniczenie emisji dwutlenku węgla o
42% do roku 2020 (o 34% jeśli nie będzie światowego porozumienia w sprawie przeciwdziałania
zmianom klimatycznym) oraz o 80% do roku 2050. Podkreślili także istotną rolę handlu emisjami,
z naciskiem na redukcję krajową przy ograniczonej roli zakupu uprawnień do emisji poza
granicami kraju.
Czy rząd brytyjski zaakceptował te zalecenia bez mrugnięcia okiem? Komisja ds. Zmian Klimatu
włożyła wiele wysiłku, by je przeforsować. Teraz jest mało prawdopodobne, by rząd chciał się z
nich wycofać i zanegować zalecenia własnej komisji. Spotkałoby się to z negatywnym odbiorem
społeczności międzynarodowej.
Lawina ruszyła – już teraz odbierane są pozytywne sygnały z innych krajów, które na wzór
Wielkiej Brytanii chcą działać progresywnie. Miejmy nadzieję, że za pierwszymi deklaracjami
pójdą konkretne zobowiązania tych krajów i przyjmą one na siebie ambitne cele ochrony klimatu.

Przejazd rowerowy
„Rowery dla klimatu”
sobota, godz. 11.00
ul. Św. Marcin przed Zamkiem.
Rower można wypożyczyć
od organizatorów
(za okazaniem dowodu tożsamości
i identyfikatora COP).

Chiny są dziś największym emitentem
gazów cieplarnianych na świecie. W 2007
roku wyprzedziły pod tym względem Stany
Zjednoczone. Blisko trzy czwarte energii w
tym kraju wytwarzane jest z węgla. Chińskie
władze zdają sobie sprawę, że oparcie
szybkiego wzrostu gospodarczego na energii
pochodzącej z węgla nie jest ani
ekologiczne, ani efektywne ekonomiczne.
Szansę dla własnej gospodarki dostrzegają
w
efektywności
energetycznej
oraz
odnawialnych źródłach energii.
W latach 1980-2006 energochłonność
chińskiej gospodarki spadła o ponad 90%, w
okresie 2006 – 2010 ma zostać obniżona o
20%. Dodatkowo, tysiąc najbardziej
energochłonnych firm w kraju ma
zmniejszyć zużycie energii w jeszcze
większym stopniu. W 2007 roku
zainwestowały one w czystą energię ponad
12 mld dol., tylko 2 mld dol. mniej niż
Niemcy, będące liderem w rankingu.
Według raportu The Climate Group, w 2009
roku Chiny staną się największym
inwestorem, a
zarazem głównym
producentem
i
eksporterem
turbin
wiatrowych oraz paneli słonecznych.
W 2008 roku Chiny przedstawiły własny
program ograniczania emisji gazów
cieplarnianych. Dotyczy on między innymi
ograniczenia zużycia energii, wprowadzania
tzw. zielonych technologii i akcji zalesiania.
Z założenia nie może być realizowany
kosztem rozwoju gospodarczego. Władze
chińskie uważają, że dalsza realizacja
zachodniego modelu industrializacji jest
niemożliwa do utrzymania. Podejmowane
przez Chiny działania zaprzeczają tezie o
braku aktywności krajów rozwijających się
w ochronie klimatu.
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