KOMUNIKAT PRASOWY
Świat stoi w obliczu potężnego wyzwania, a tymczasem rozmowy w sprawach ochrony klimatu na
razie nie przynoszą efektu
12 grudnia 2008 r.
Komentując kończący się w Poznaniu szczyt ONZ w sprawie zmian klimatycznych, dyrektor
Friends of the Earth, Andy Atkins, powiedział: „Rozmowy klimatyczne spaliły na panewce, nie
nastąpił żaden postęp w zakresie najważniejszych decyzji. Właściwie odliczamy czas do ogólnej
katastrofy klimatycznej – a jednak tzw. świat rozwinięty ignoruje tykanie zegara.”
„Nauka jasno pokazuje, że kraje rozwinięte muszą zredukować swoje emisje gazów cieplarnianych
co najmniej o 40% do roku 2020, lecz sprawy tej unikano podczas rozmów.”
„Dawno temu kraje bogate uzgodniły dofinansowywanie krajów biednych, aby mogły budować
ekologiczne systemy gospodarcze działające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i
adaptować się do niszczących skutków zmian klimatycznych. Lecz pieniędzy tych nadal nigdzie nie
widać”.
„W tej chwili jest plan, aby podjąć ważne decyzje w 2009 roku, lecz pilnie potrzebne jest radykalne
przyspieszenie tempa działania.”
„Kraje bogate mogą podróżować pierwszą klasą, lecz gdy statek uderzy w skałę i tak będą tonąć.”
***
LISTA WYNIKÓW ROZMÓW PODCZAS SZCZYTU KLIMATYCZNEGO ONZ W
POZNANIU
Zrobiono postęp jedynie w dwóch obszarach:
1. Założono pewien harmonogram prac rozpoczynający się od teraz, a kończący się na szczycie
klimatycznym ONZ w Kopenhadze pod koniec przyszłego roku.
2. Uruchomiono Fundusz Adaptacyjny mający na celu przekazywanie biedniejszym krajom
środków finansowych na dokonywanie adaptacji do skutków zmian klimatycznych. Fundusz ten nie
ma jednak nadal praktycznie żadnych pieniędzy.
KWESTIA: Cele emisyjne krajów uprzemysłowionych
CO? Kraje uprzemysłowione, które podpisały protokół z Kioto, są prawnie zobowiązane do
wyznaczenia nowych celów w zakresie redukcji emisji na okres po roku 2012, wykorzystując
najnowsze ustalenia nauki. Nauka pokazuje, że kraje bogate muszą przeprowadzić co najmniej 40%
redukcje emisji do 2020 roku.
CO STAŁO SIĘ W POZNANIU? Kraje uprzemysłowione poniosły fiasko uzgodnienia propozycji
nowych celów, a nawet okazują mniej ambicji w tym zakresie niż podczas szczytu klimatycznego
ONZ na Bali w zeszłym roku.

Unia Europejska równolegle dyskutuje w Brukseli na temat własnego planu dla ochrony klimatu, w
tym na temat propozycji, aby dwie trzecie poziomu celów redukcyjnych emisji mogły być
zaspokojone poprzez kupowanie kredytów z innych krajów pozaunijnych. Osłabienie stanowiska
UE w tym zakresie zniweczyło niewielki postęp poczyniony w Poznaniu.
CO TERAZ? Kraje uprzemysłowione muszą do czerwca 2009 roku złożyć propozycje co do
poszczególnych własnych nowych celów emisyjnych, lecz hipotetyczny postęp w Poznaniu
ułatwiłby znacznie podjęcie porozumienia w następnym roku.
CO POWIEDZIAŁA WIELKA BRYTANIA? Wielka Brytania trzyma się stanowiska UE
polegającego na zobowiązaniu się do redukowania do 2020 roku emisji o 20% lub 30% w
konkteście międzynarodowego porozumienia. Wielka Brytania mogłaby zainspirować
międzynarodowy poziom ambicji poprzez jednostronne zadeklarowanie zredukowania swoich
emisji o 40% do 2020 roku. Brytyjski Komitet Krajowy ds. Zmian Klimatu zarekomendował 42%
ograniczenie do 2020 roku w przypadku osiągnięcia globalnego porozumienia.
KWESTIA: Zapewnienie środków finansowych dla krajów rozwijających się
CO? Konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu podpisana w 1992 roku zobowiązuje prawnie kraje
uprzemysłowione do zapewnienia dofinansowywania biednych krajów, aby mogły budować
ekologiczne systemy gospodarcze działające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i radzić
sobie ze zwiększającą się częstotliwością i intensywnością huraganów, powodzi, susz i klęsk głodu,
które mają u nich miejsce z powodu globalnych zmian klimatycznych. ONZ szacuje, że krajom
biednym potrzebne jest co najmniej 200 miliardów dolarów rocznie na pokrycie kosztów stąd
wynikających.
CO STAŁO SIĘ W POZNANIU? Kraje bogate nie poczyniły żadnych propozycji co do wielkości
środków finansowych, jakie miałyby przekazywać, pomimo kilku przedłożonych przez kraje
rozwijające się szczegółowych propozycji dotyczących mechanizmów transferów finansowych. UE
ma jedynie na wiosnę przyszłego roku uzgodnić stanowiskio w sprawie środków finansowych dla
krajów rozwijających. Ten brak działań spowodował frustrację podczas rozmów na szczycie wśród
krajów rozwijających się.
CO TERAZ? Kraje uprzemysłowione mają przewidziane na długi okres zobowiązania w zakresie
pokrywania kosztów dostosowania i technologii związanych ze zmianami klimatu, zobowiązania,
które pozostają niespełnione. Kwestia zapewnienia finansowania jest najistotniejsza z punktu
widzenia wyjścia z impasu potrzebnego do osiągnięcia globalnego porozumienia w sprawie zmian
klimatycznych w Kopenhadze w przyszłym roku, którego kraje rozwijające się nie będą w stanie
podpisać, dopóki finansowanie nie będzie zagwarantowane. Postęp w zakresie finansowania musi
być wyraźnie przyszpieszony w ciągu 2009 roku.
CO POWIEDZIAŁA WIELKA BRYTANIA? Wielka Brytania nie określiła nawet w przybliżeniu
ilości pieniędzy, jaką jest gotowa wyłożyć na potrzeby związane ze zmianami klimatycznymi.
Jednak w swoim przemówieniu ministerialnym w Polsce, minister ds. zmian klimatycznych, Ed
Miliband, uznał potrzebę udzielania znaczących i stałych źródeł dofinansowywania krajom
rozwijającym się.
KWESTIA: Deforestacja
CO? 20% emisji gazów cieplarnianych spowodowane jest przez deforestację (masowe wycinanie

lasów). Przedmiotem debaty podczas rozmów klimatycznych ONZ w Poznaniu była propozycja
włączenia lasów do systemów handlu emisjami dwutlenkiem węgla, które pozwoliłoby bogatym
krajom offsetować (rekompensować) własne emisje poprzez kupowanie kawałków lasów.
Friends of the Earth sprzeciwia się tej propozycji – najnowsze badania dowodzą, że kraje bogate
muszą ograniczać swoje własne emisje, a lasy muszą być chronione, więc oba te działania nie mogą
podlegać wzajemnej substytucyjności. Próby przeciwdziałania deforestacji poprzez sprzedawanie
lasów na kawałki może mieć również dewastujące oddziaływanie na prawa 1,6 miliarda ludzi,
którzy żyją z zasobów leśnych.
CO STAŁO SIĘ W POZNANIU? Nie doszło do żadnego porozumienia co do tego, czy propozycja
zawierająca włączenie lasów do handlu emisjami powinna otrzymać zielone światło.
W wyniku nacisków ze strony Kanady, Australii, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii z tekstu
propozycji skasowany został fragment uznający prawa ludności tubylczych. To rodzi poważny
niepokój o to, że społeczności tubylcze będą narażone na eksploatację, jeśli propozycja dostanie
zielone światło.
CO TERAZ? Propozycja będzie rozważana ponownie w czerwcu 2009 roku. Poza ONZ planowane
są różne inne inicjatywy włączenia lasów do handlu emisjami gazów cieplarnianych, m.in. poprzez
dwustronne porozumienia i przez mechanizmy Banku Światowego. Projekty te także niosą ze sobą
ryzyko gwałcenia praw ludności tubylczych.
CO POWIEDZIAŁA WIELKA BRYTANIA? Wielka Brytania popiera włączenie lasów do
systemów handlu emisjami poprzez ONZ, lecz nie była jednym z krajów, które naciskały na
usunięcie fragmentu o prawach ludności tubylczych.
Poza ONZ rząd Wielkiej Brytanii ogłosił dziś (w piątek, 12 grudnia), że zobowiązuje się
przeznaczyć pewne kwoty pieniężne na oddzielny projekt Banku Światowego służący zatrzymaniu
deforestacji poprzez włączenie lasów do handlu emisjami gazów cieplarnianych. Friends of the
Earth wyraża obawę, że projekt ten może również oddziaływać negatywnie na prawa ludów
tubylczych i może przeszkodzić w osiągnięciu ogólnych celów klimatycznych. Rząd Wielkiej
Brytanii naciska, aby wszelkie projekty zajmujące się problemem emisji spowodowanych
deforestacją umożliwiały jej offsetowanie pewnej części własnych zobowiązań w zakresie redukcji
emisji przemysłowych, czego Friends of the Earth zupełnie nie popiera.
KWESTIA: Fundusz Adaptacyjny
CO? Fundusz Adaptacyjny został w końcu ustanowiony rok temu podczas szczytu klimatycznego
ONZ na Bali w celu finansowania adaptowania się krajów biedniejszych do skutków zmian
klimatycznych. Fundusz Adaptacyjny mógłby zacząć działać już teraz – w przeciwieństwie do
równoległych dyskusji w sprawie finansowania, które koncentrują się na finansowaniu w zakresie
ochrony klimatu po roku 2012.
ONZ oceniło, że potrzeba rocznie 86 miliardów dolarów amerykańskich na działania adaptacyjne w
krajach rozwijających się. Fundusz Adaptacyjny posiada obecnie jednak tylko 300 milionów
dolarów i nie wyłożył jeszcze pieniędzy na rozpoczęcie żadnych działań.
CO STAŁO SIĘ W POZNANIU? Problemy biurokratyczne, które wstrzymują dostarczenie
jakichkolwiek pieniędzy przez Fundusz Adaptacyjny, zostały rozwiązane. Nastąpiło globalne
porozumienie co do propozycji przedłożonej przez kraje rozwijające się, że wnioski o
dofinansowanie projektów adaptacyjnych będą składały bezpośrednio do Funduszu Adaptacyjnego,
zamiast do Banku Światowego pełniącego główną funkcję zarządczą.
Zablokowana została propozycja opodatkowania handlu emisjami i przekazywania wpływów na
finansowanie adaptacji w krajach rozwijających się – jeśli przeszłaby wtedy, zwolniłoby to

natychmiast do wolnej dyspozycji nawet 7 miliardów dolarów amerykańskich. Na ostatniej sesji
plenarnej Indie i Kolumbia wyraziły oburzenie, że pieniądze te są wstrzymywane.
CO TERAZ? O wiele większe kwoty potrzebne są w Funduszu Adaptacyjnym do zaspokojenia
potrzeb krajów stojących w obliczu skutków zmian klimatycznych. Podczas szczytu w Kopenhadze
w grudniu 2009 roku spodziewane są decyzje o dalsze strumieniach finansowania adaptacji.
CO POWIEDZIAŁA WIELKA BRYTANIA? Wielka Brytania jest póki co niechętna
przekazywaniu pieniędzy na Fundusz Adaptacyjny ONZ, chociaż obiecała pewne kwoty na
dofinansowanie działań adaptacyjnych wykonywanych przez Bank Światowy. Pieniądze te
jednakże oznaczane są jako środki na pomoc rozwojową, więc nie są one przeznaczone na
dodatkowe dofinansowanie. Konwencja ONZ w sprawie zmian klimatycznych wymaga, aby kraje
uprzemysłowione dostarczały dodatkowych funduszy na działania adaptacyjne do zmian
klimatycznych w krajach ubogich.
- KONIEC KOMUNIKATU 1. Dyrektor Wykonawczy FoE, Andy Atkins i Tom Picken, koordynator ds. międzynarodowej
kampanii na rzecz ochrony klimatu, są do Państwa dyspozycji na potrzeby ewentualnych
wywiadów medialnych podczas Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych w Poznaniu.
Koordynator kampanii na rzecz energii i ochrony klimatu, Robin Webster jest do dyspozycji
mediów w Londynie.
2. Szczegółowy briefing medialny na temat konferencji ONZ-owskiej w sprawie zmian
klimatycznych dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
http://www.foe.co.uk/resource/media_briefing/un_climate_talks_poland.pdf
3. Friends of the Earth uważa, że środowisko jest dla każdego. Chcemy zdrowej planety i dobrej
jakości życia dla wszystkich istot, które na niej żyją. Inspirujemy ludzi do wspólnych działań na
rzecz rozkwitającego środowiska. Prowadzimy kampanie dotyczące wielu kwestii, w tym ochrony
klimatu, bioróżnorodności, odpadów, transportu i żywności. Więcej informacji znajduje się na
naszej stronie internetowej pod adresem: www.foe.co.uk

