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Kraje bogate blokują negocjacje klimatyczne ONZ.
Stanowisko UE zmniejsza szanse na sprawiedliwe porozumienie klimatyczne.
*****
Bonn, 12 czerwca – Przez cały okres trwania negocjacji klimatycznych ONZ w Bonn
(1-12.06), administracja Stanów Zjednoczonych blokowała postęp rozmów. Unia
Europejska nie odgrywała aż tak negatywnej roli, tym niemniej nie zrobiła żadnych
postępów na drodze do znalezienia sprawiedliwych rozwiązań kryzysu
klimatycznego.
Administracja Obamy nie wywiązała się w Bonn z obowiązków, jakie nakłada na
Stany Zjednoczone fakt emitowania historycznie największej ilości gazów
cieplarnianych na świecie. Strategia USA oddala nas od osiągnięcia sprawiedliwego,
skutecznego
rezultatu kluczowej konferencji ONZ w grudniu tego roku w
Kopenhadze.
Unia Europejska, która również należy do największych światowych emitentów
gazów cieplarnianych, nie wywiązała się z roli lidera negocjacji, biernie przyglądając
się obstrukcji Stanów Zjednoczonych. Nie skrytykowała także niebezpiecznie
zaniżonej propozycji Japonii, która chce zredukować emisje o zaledwie 8% poniżej
poziomu z 1990 roku w stosunku do roku 2020 i stanowiska Stanów Zjednoczonych,
aby do roku 2020 osiągnąć poziom z 1990.
„Wybór Obamy na prezydenta USA dał całemu światu ogromną nadzieję, że państwo
to zacznie w końcu odgrywać rolę lidera w rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego, za
który jest najbardziej odpowiedzialne. Niestety stanowisko administracji Obamy jest
zatrważająco podobne do tego reprezentowanego przez George’a Busha, a Unia
Europejska nie chce bądź nie potrafi objąć roli lidera i pociągnąć USA do
odpowiedzialności” uważa Sonia Meister z Friends of the Earth Europe.
Obecne stanowisko negocjacyjne UE, zgodnie z którym ma ona obniżyć emisje o
20% do 2020 roku (lub o 30%, jeśli inne kraje uprzemysłowione poczynią
porównywalne wysiłki i jeśli główne kraje rozwijające się nałożą na siebie adekwatne
zobowiązania), nie pozwoli osiągnąć niezbędnego poziomu redukcji. Ponadto Unia
zamierza skompensować ponad połowę swoich zobowiązań, co obniży i tak zbyt
niskie cele redukcyjne. Tymczasem o możliwości uniknięcia katastrofalnych skutków
zmian klimatu będzie można mówić, jeśli kraje rozwinięte zredukują emisję gazów
cieplarnianych o co najmniej 40% do roku 2020, nie kompensując jej.

Delegacje wielu państw rozwijających się przyjęły mocne stanowiska negocjacyjne i
domagały się sprawiedliwego i uczciwego porozumienia klimatycznego. Kilka krajów
rozwijających się wezwało kraje uprzemysłowione do przyjęcia celu co najmniej 40%
redukcji. Boliwia domagała się zwrotu długu klimatycznego państw rozwiniętych.
Salwador i Paragwaj zdecydowanie broniły praw rdzennej ludności.
Troską napawa fakt, że krajom uprzemysłowionym nie udało się uzgodnić znacznego
transferu pieniędzy i technologii dla krajów rozwijających się. Jest niezbędny, aby
mogły one stawić czoła zmianom klimatu. Transfer środków finansowych musi
przebiegać oddzielnie w stosunku do zagranicznej pomocy rozwojowej, jako spłata
długu, które kraje rozwinięte zaciągnęły u krajów rozwijających się.
“Kraje uprzemysłowione muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności i spłacić
swój klimatyczny dług. Państwa rozwijające się powinny zdecydowanie domagać się
sprawiedliwości klimatycznej. Uczciwe i sprawiedliwe porozumienie jest jedynym
sposobem, aby świat poszedł do przodu” – mówi Sonja Meister.

