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Wersja polska biuletynu Climate Action Network
http://climatenetwork.org/eco. Wydawana przez Koalicję Klimatyczną
http://koalicjaklimatyczna.org w trakcie COP14/MOP4

Polska Skamieliną Dnia !
Wczoraj, 1 grudnia, Polska ogłoszona została Skamieliną Dnia. Ta anty - nagroda (Fossil-of-theday) od 9 lat przyznawana jest w trakcie negocjacji klimatycznych przez Climate Action Network międzynarodową społeczność organizacji pozarządowych zajmujących się zmianami
klimatycznymi. Doceniając gościnność i dobre przygotowanie organizacyjne Polski jako
gospodarza Konferencji Klimatycznej, organizacje ekologiczne w ten sposób zaapelowały o
konstruktywną postawę naszego kraju w trakcie negocjacji.W swoim wczorajszym przemówieniu
premier Tusk zawarł poruszające wezwanie do globalnej solidarności w działaniach na rzecz
ochrony klimatu. Jednocześnie jednak nie zdecydował się na potwierdzenie celu krajowej polityki
klimatycznej – zobowiązania, że do 2020 roku Polska ograniczy emisję gazów cieplarnianych
o 40%.
Wzywamy pana Premiera Donalda Tuska do podjęcia działań w duchu przywołanej przez niego
globalnej solidarności. W ostatnich tygodniach to właśnie polski rząd istotnie podważał solidarność
w działaniach na rzecz ochrony klimatu hamując negocjacje unijnego Pakietu klimatycznoenergetycznego, pakietu o zasadniczym znaczeniu dla wyniku szczytu w Kopenhadze i dla
przyszłości świata. Z tego względu brak potwierdzenia celu dla działań na rzecz ochrony klimatu w
przemówieniu Premiera RP podważa wiarygodność Polski jako gospodarza i lidera negocjacji
klimatycznych.
Żywimy nadzieję, że nagroda Skamieliny Dnia nie zostanie odebrana jako nagana, ale raczej jako
wyzwanie – Polska w ciągu najbliższych dwóch tygodni ma okazję zmienić swój kurs
i współtworzyć globalną solidarność na rzecz ochrony klimatu. Solidarność, o której mówił w
swoim wystąpieniu Pan Premier Donald Tusk.

Czym jest Skamielina Dnia (Fossil-of-the-day)?
Podczas Konferencji Stron Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu członkowie światowej sieci
zajmującej się ochroną środowiska – Climate Action Network (CAN) głosują na kraje, które ich
zdaniem są hamulcowymi procesu negocjacyjnego. Kraje te otrzymują nagrodę Fossil-of-the-day –
“Skamieliny Dnia”. Standardowo trzy takie nagrody prezentowane są każdego dnia konferencji,
czasami zaledwie dwie lub jedna – zależnie od liczby krajów podejmujacych znaczące wysiłki w
blokowaniu postępów.
Nagrody dla wyróżnionych krajów są różnorakie: od małych kaktusów przyznanych na ósmym
CoP-ie w New Delhi w 2002 r., po brykiety wysokiej jakości węgla na spotkaniu Organów
Pomocniczych Konwencji (SB) w czerwcu 2000 roku w Bonn. Z kolei w Lyonie, we wrześniu
2000 roku ceremonia przeprowadzana została z udziałem lyońskich lalkarzy – Guigignol. Występ
kukiełek parodiował i podsumowywał negocjacje. Na szóstym CoP-ie w Hadze w listopadzie 2000
roku pod flagami poszczególnych krajów spiętrzone zostały worki z piaskiem. Poza nagrodami dla
krajów, szczególne nagrody bywają przyznawane osobom i instytucjom.
Po zsumowaniu pojedynczych nagród wyłoniony zostaje zwycięzca całej sesji negocjacyjnej. Na
ósmym CoP-ie w New Delhi Stany Zjednoczone zwyciężyły z dziewięcioma nagrodami. W ciągu
ostatnich dwóch dni negocjacji objęły prowadzenie nad Arabią Saudyjską i utrzymały je, mimo
desperackich prób Saudyjczyków usiłujących odzyskać trofeum. W Hadze w 2000 roku to Kanada
otrzymała najwięcej nagród Fossil-of-the-day za swoje zawstydzające interwencje.
Nagrody Skamieliny Dnia po raz pierwszy były prezentowane na piątym CoP-ie w 1999 r. w Bonn.
Od tego czasu ceremonia rozdania nagrody Fossil-of-the-day zyskała rozgłos i szacunek podczas
negocjacji, wzbudzając znaczne zainteresowanie mediów. W Poznaniu ceremonia przyznania
nagród odbywa się każdego dnia negocjacji o godzinie 18:00, przed stoiskiem CAN,
w korytarzu A.
http://www.fossil-of-the-day.org/go/
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Czym jest biuletyn informacyjny ECO?
Od wielu lat organizacja CAN, każdego dnia
negocjacji w sprawie zmian klimatu (zarówno
podczas Konferencji Stron Konwencji, jak
również w trakcie spotkań grup roboczych),
publikuje niezależny biuletyn informacyjny
ECO. W biuletynie prezentowane są opinie
i komentarze organizacji pozarządowych do
obrad w dniu poprzedzającym wydanie.
Newsletter publikowany jest zarówno w
języku angielskim, jak i francuskim. Zdarza
się, że z inicjatywy lokalnych organizacji
pozarządowych, jest on również tłumaczony
na język kraju goszczącego konferencję
Biuletyn informacyjny ECO, drukowany jest
w nakładzie ponad 2000 egzemplarzy i chętnie
czytany zarówno przez delegatów na
konferencje, jak i obserwatorów procesu
negocjacji.

Unia Europejska – zgoda na +4˚C?*
W tym samym czasie co COP14 trwają
negocjacje unijnej polityki energetycznoklimatycznej. Ich wynik będzie miał
decydujący wpływ na kształt porozumienia w
Kopenhadze w 2009 roku. Podpisanie
„pakietu”
nastąpi
najprawdopodobniej
podczas Szczytu Europejskiego 11 - 12
grudnia br. Niestety spotkanie to może stać
się dla Unii Europejskiej powodem
międzynarodowego zażenowania.
Według IPCC, aby wzrost temperatury nie
przekroczył 2˚C, kraje uprzemysłowione
muszą ograniczyć emisje o 25-40% do 2020
roku. W 2007 roku przywódcy UE
zobowiązali
się
do
automatycznego
zwiększenia celu redukcji do 30%, jeżeli uda
się uzyskać międzynarodowe porozumienie w
Kopenhadze. Po dwudziestu miesiącach
jedynie pięć z 27 państw członkowskich
nadal popiera to zobowiązanie.
Oznacza to, że pakiet klimatyczny przyjmuje
rozwiązania, które doprowadzą do wzrostu
temperatury o 4-6˚C. To żadne przywództwo,
to zgoda na katastrofę. Ponieważ poziom
redukcji w UE wynosi obecnie -9% w
stosunku do roku 1990, cel na rok 2020 może
zostać osiągnięty z pomocą kilku ciepłych
zim. Tymczasem jedyną instytucją, która dąży
do zwiększenia wysiłków na rzecz redukcji
emisji jest Parlament Europejski.

Mechanizm aukcji w ramach systemu handlu
ma przynosić dziesiątki miliardów euro
wpływów
do
budżetów
państw
członkowskich.
Mimo
iż
Parlament
Europejski zobowiązał się do przeznaczania
połowy z tych przychodów na adaptację
i przeciwdziałanie zmianom klimatu w
krajach rozwijających się, wiele z krajów
członkowskich UE całkowicie sprzeciwia się
finansowaniu tego celu.
Ponadto negocjacje UE są zagrożone przez
protekcjonistyczne zachowania takich krajów
jak Włochy, Polska, czy też samozwańczy
champion klimatyczny – Niemcy. Premierzy
Berlusconi i Tusk grozili publicznie
blokowaniem postępów w celu otrzymania
preferencyjnych warunków dla własnych
państw. Darmowych pozwoleń na emisję
zanieczyszczeń dla sektora produkcyjnego
i energetycznego domagają się Niemcy.
Jako odpowiedzialny partner i dobry
gospodarz dwóch Szczytów Klimatycznych:
w Poznaniu i Kopenhadze, UE musi ponieść
konsekwencje historycznej i obecnej
odpowiedzialności za zmiany klimatu.
Zapewnienie takiego celu redukcyjnego,
który zagwarantuje, że wzrost temperatury
nie będzie wyższy niż 2˚C, stanowi minimum
oczekiwań ECO. Europo, potrzebujemy
twojego przywództwa właśnie teraz!

Wezwij polityków Unii do pełnienia tej roli na www.timetolead.eu.

Obraz Wspólnej Wizji ochrony klimatu:*

Czy w Poznaniu powstanie szkic
porozumienia?*
Koalicja Klimatyczna z uwagą przygląda się
przebiegowi COP14. Wczoraj na konferencji
prasowej przedstawiła oczekiwania polskich
organizacji pozarządowych co do rezultatów
szczytu. Wyjaśniła też krótko zastrzeżenia
NGO-sów do polskiej polityki energetycznoklimatycznej.
Zdaniem Koalicji szczególnie istotne jest,
żeby UE zajęła w poznańskich negocjacjach
pozycje lidera i potwierdziła plany
wprowadzenia
skutecznych
narzędzi
służących do redukcji emisji. Polska jako
odpowiedzialny gospodarz COP nie powinna
tego blokować.
Polskie organizacje pozarządowe były
zdziwione tym, że w wystąpieniu Premiera
RP nie było deklaracji potwierdzającej chęć
prowadzenia przez Polskę aktywnej polityki
klimatycznej. Zdaniem Koalicji znacznie
pogorszyło to wizerunek Polski na arenie
międzynarodowej. Powinniśmy potwierdzić
cel krajowej polityki klimatycznej z 2003
roku, tj. 40% redukcji emisji gazów
cieplarnianych do roku 2020 w porównaniu z
rokiem bazowym.
Żeby nowe porozumienie zostało zawarte w
Kopenhadze, w Poznaniu powinien powstać
jego szkic. Koalicja postuluje, by kraje
rozwinięte zobowiązały się do redukcji emisji
na poziomie co najmniej 40% do roku 2020
oraz by wszyscy delegaci zaakceptowali
długoterminowy cel globalnej redukcji emisji
na poziomie 80% do 2050.
W Poznaniu powinny powstać zasady
finansowania Funduszu Adaptacji oraz
kryteria
transferu
technologii,
które
jednocześnie
umożliwiałyby
poprawę
warunków życia w najbiedniejszych krajach
świata.
Koalicja Klimatyczna zaplanowała na czas
COP jeszcze trzy konferencje prasowe, w
dniach 5, 10 i 12 grudnia.

Narody Zjednoczone
Czym jest CAN?
CAN (Climate Action Network) jest globalną
siecią zrzeszającą ponad 300 organizacji
pozarządowych
zajmujących
się
promowaniem
działań
ograniczających
zmiany
klimatu
pochodzenia
antropogenicznego zarówno na poziomie
państw, jak również indywidualnych
użytkowników. Organizacje członkowskie
CAN pracują nad osiągnięciem tego celu
poprzez koordynację wymiany danych
klimatycznych o wymiarze regionalnym,
krajowym i międzynarodowym. CAN
posiada
siedem
biur
regionalnych
zajmujących się koordynacją

proekologicznych wysiłków w Afryce,
Europie, Ameryce Łacińskiej, Ameryce
Północnej, Azji Południowej i Azji
Południowo-Wschodniej. Współpracują z
nim bardzo różnorodne grupy ekologiczne:
od wielkich organizacji międzynarodowych
jak WWF czy Greenpeace, przez sieci
organizacji krajowych takich jak Polski Klub
Ekologiczny, po małe lokalne grupy z krajów
rozwijających się jak Terre Vivante w
Mauretanii i Zielona Koalicja z Filipin. Wizją
CAN-u jest chronić atmosferę, równocześnie
umożliwiając
globalnie
równoprawny
i zrównoważony rozwój.
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* Artykuły tłumaczone z ECO nr 2 (vol.CXVI)
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