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Woda prawem człowieka [1/2]
Jedną z przesłanek 7. Milenijnego Celu Rozwoju ONZ było zmniejszenie o połowę ilości osób nie
posiadających stałego dostępu do czystej wody pitnej oraz podstawowej infrastruktury sanitarnej
do roku 2015. W kwestii wody pitnej cel ten został osiągnięty już w 2010 roku, co nie oznacza
jednak, że w wielu regionach świata problem wody nie występuje.
Dzielenie się zasobami, których nie starczy dla wszystkich, a od których zależy życie ludzi jest bardzo
trudnym wyzwaniem. Woda jednak nie jest towarem ani dobrem luksusowym i nie może byd
nikomu odmawiana – jest prawem każdego człowieka.
W 2010 roku z inicjatywy Boliwii ONZ wydała rezolucję, według której dostęp do czystej wody i
urządzeo sanitarnych jest fundamentalnym prawem człowieka. Za rezolucją opowiedziały się 122
paostwa, 42 kraje wstrzymały się od głosu (w tym Polska), nikt nie głosował przeciw.
W 1990 roku 76% światowej populacji miało dostęp do wody pitnej, a 20 lat później już 89%
(prawie połowa tego postępu miała miejce w Chinach i Indiach). Jednak prawie 800 mln ludzi
nadal nie ma dostępu do wody pitnej, szczególnie na obszarach wiejskich. Najbardziej widoczne
jest to w Afryce Subsaharyjskiej. Społeczności borykające się z tym problemem są w sytuacji bez
wyjścia – bez wody umrą, zaś pijąc wodę z niesprawdzonych źródeł narażają życie swoje i swoich
dzieci. Wiele paostw jest właśnie w takiej sytuacji, nie tylko kraje globalnego Południa. Jednak to
w nich utrudniony dostęp do wody pitnej jest o wiele poważniejszym zagrożeniem dla ludności.
Las Vegas sprowadza wodę z kurczących się zasobów Kolorado, Johannesburg zależy od dostaw
wody z Lesotho, do Pekinu wodę transportuje się 2000 km z rzeki Jangcy.
Skutki zmian klimatu przez to, że mają bezpośredni wpływ na dostęp do wody, oddziałują pośrednio
także na prawo do rozwoju.
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Odsetek populacji z dostępem do czystej wody pitnej w 2010 roku (WHO/UNICEF).
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Czym są zmiany klimatu
Przez zmiany klimatu rozumiemy istotne długotrwałe zmiany w przeciętnej strukturze pogody.
Przeciętnej, czyli ustalonej na podstawie uśrednionej analizy czynników pogodowych na
przestrzeni kilkudziesięciu czy kilkuset lat. Klimat nie jest pogodą. Nie jest też i nigdy nie był
stały, wpływają na niego elementy takie jak promieniowanie słoneczne i aktywnośd wulkanów.
Naturalne zmiany klimatu dokonywały się przez wieki i tysiąclecia. Obecnie jednak klimat zmienia
się z prędkością wielokrotnie odstającą od normy. Główną tendencją, której szczególne
nasilenie obserwuje się w ostatnich 30 latach, jest globalne ocieplenie. Zachodzi ono przy
pomocy zjawiska efektu cieplarnianego.
Efekt cieplarniany jest naturalnym zjawiskiem, polegającym na utrzymywaniu stałej temperatury
na Ziemi dzięki obecności gazów cieplarnianych w atmosferze. Gazy te występują naturalnie w
przyrodzie. Są również wynikiem działalności człowieka. Należy do nich para wodna, dwutlenek
węgla, metan, freony, podtlenek azotu i gazy przemysłowe. Pokrywają one planetę ułatwiając
kumulację ciepła z promieniowania słonecznego. Gdyby nie to na świecie panowałaby
temperatura -18 C. Szczęśliwie jednak średnia temperatura notowana przy powierzchni Ziemi
wynosi 15 C i dzięki temu możliwe jest życie.
Aktywnośd ludzi jest przyczyną emisji gazów cieplarnianych, które nie są ujęte w naturalnym
obiegu węgla w przyrodzie – są dodatkowe. Dlatego pojawia się kłopot z ich zrównoważeniem.
Mimo, że naturalnych emisji jest więcej niż antropogenicznych, to kluczowym problemem jest
fakt, że antropogeniczne są „nadprogramowe“. Wraz z rozwojem przemysłu systematycznie
zwiększa się stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, szczególnie dwutlenku węgla. Im
więcej tych gazów, tym większy efekt cieplarniany. W wieku XX średnia globalna temperatura
wzrosła o 0,8 C. Wydaje się, że to mało, ale w skali globalnej taka zmiana może mied bardzo
poważne skutki.

Co powoduje zmiany klimatu [1/3]
W ciągu ostatnich 100 lat liczba ludności na świecie wzrosła z 2 do 7 mld. Większa ilośd ludzi
zużywa więcej zasobów i wywiera większy wpływ na środowisko naturalne. Antropogeniczne,
czyli powodowane działalnością człowieka, zmiany klimatusą rezultatem uwalniania
dodatkowych ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. To zjawisko ma kilka przyczyn.
Przemysł
Wszyscy ludzie na świecie chcą się rozwijad i bogacid, produkowad i konsumowad. W tym celu
rozwija się wiele gałęzi przemysłu, które do funkcjonowania wykorzystują energię. Zużycie
energii jest warunkiem wyprodukowania każdej rzeczy. Rozwój przemysłu wiąże się ze zużyciem
dużej ilości prądu oraz paliw podczas transportu materiałów, a potem gotowych produktów. To
powoduje emisje CO2 wykraczające poza ilośd, jaka do tej pory była równoważona w
naturalnym obiegu węgla w przyrodzie. Większe stężenie gazów nasila efekt cieplarniany i w
ten sposób zmienia się klimat na Ziemi.
Produkcja cementu
Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na ten surowiec, przemysł cementowy odpowiada za 4%
globalnych emisji CO2. Do jego produkcji potrzeba wysokiej temperatury, którą uzyskuje się
spalając paliwa kopalne. Prócz tego emisje pochodzą z transportu miliardów ton cementu oraz
wykorzystania dużej ilości energii elektrycznej podczas eksploatacji maszyn w cementowni.
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Rolnictwo
Zwiększona produkcja rolna i przemysłowe hodowle zwierząt przyczyniają się w dużym stopniu do
emisji gazów cieplarnianych. Masowy rozwój tych gałęzi, tak jak rozwój każdej innej produkcji,
sprawia, że rosną emisje CO2 powodowane zużyciem coraz większych ilości energii w procesie
produkcji oraz paliwa podczas transportu. Emisje są wynikiem zwierzęcych procesów trawienia
i wydalania, składowania obornika, użycia nawozów (np. nawozów azotowych), transportu
pasz. W krajach globalnej Północy spożywa się ogromne ilości mięsa, stąd zwiększone emisje z
rolnictwa i hodowli zwierząt.
Transport
Współcześnie człowiek jest o wiele bardziej mobilny, niż był w przeszłości. Populacja ludzi na
świecie zwiększa się radykalnie. Prognozy mówią, że pod koniec XXI wieku będzie wynosid co
najmniej 10 miliardów. Systematycznie zwiększa się ilośd samochodów oraz dotępnośd
podróżowania samolotami. Oprócz emisji ze spalania paliw, jakimi są one napędzane, gazy
cieplarniane uwalniają się w czasie produkcji tych środków lokomocji oraz budowy
infrastruktury transportowej. Transport drogowy to 1/5 wszystkich emisji w Unii Europejskiej.
Podczas lotu z Europy do Nowego Jorku uwalnia się ilośd węgla wystarczająca na ogrzanie
domu przez cały rok. Warto podkreślid, że na świecie tylko mała grupa ludzi posiada samochody
i lata samolotami - ta mała grupa odpowiada za bardzo duże emisje.
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Wylesianie
Rośliny mają zdolnośd wchłaniania dwutlenku węgla. Dlatego lasy pełnią znaczącą rolę w
równoważeniu obiegu węgla. Obecnie 17% globalnych emisji jest wynikiem wylesiania i
degradacji powierzchni leśnych (w szczególności lasów tropikalnych). Wszystkie lasy na świecie
zajmują 4 mld ha powierzchni (128 x terytorium Polski), a rocznie znika z powierzchni Ziemi 5
mln ha. Deforestacja ma na celu przygotowanie pastwisk dla hodowli zwierząt, ziemi do upraw
lub infrastruktury drogowej, a także pozyskiwanie drewna.
Energetyka
Spalanie paliw kopalnych to główna droga pozyskiwania energii. W ten sposób spala się wielkie
ilości węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej. Spalanie węgla odpowiada za 40% globalnych
emisji. Służy zapewnieniu dostępu do elektryczności oraz ogrzewania. W elektrowniach spala
się także biomasę, głównie drewno, co pogłębia zjawisko wylesiania.
Odpady
Poważnym źródłem emisji gazów cieplarnianych są odpady komunalne. Podczas ich składowania
uwalniają się różne gazy - głównie metan, jako efekt beztlenowej fermentacji. Gaz ten może byd
używany do produkcji energii i chemikaliów, lub jako paliwo. Jednak firmy często chcąc
zaoszczędzid, wysyłają odpady do krajów globalnego Południa, a tam gazy wysypiskowe nie są
wykorzystywane.

Antropogeniczne zmiany klimatu
Wymienione wcześniej czynniki, z powodu których rośnie poziom emisji gazów cieplarnianych,
sprowadzają się do jednej głównej przyczyny zmian klimatu – niepohamowanej konsumpcji
ludzi, głównie w krajach globalnej Północy. Oto przykłady tego, jak zwiększamy swój ślad
węglowy:
• jeździmy samochodami i często latamy samolotami
• posiadamy wiele urządzeo, które stale pobierają energię elektryczną (nie zawsze używamy ich
w rozsądny, energooszczędny sposób, np. nie wyłączamy trybu stand-by)
• kupujemy dużo i częściej niż potrzebujemy (np. nowy telefon co roku czy ubrania) przez co
przyczyniamy się do produkowania zwiększonej ilości odpadów
• jemy coraz więcej, chod bliższe prawdy jest powiedzenie, że kupujemy coraz więcej żywności,
bo pokaźna jej częśd ląduje zmarnowana w śmietniku
• nie oszczędzamy wody
• marnujemy papier, np. nie wykorzystując kartek z obu stron i nie lubimy papieru z recyklingu
• nie wymieniamy żarówek na najbardziej energooszczędne
• podczas zakupów nie szukamy rzeczy wyprodukowanych lokalnie
• ustawiamy zbyt wysoką temperaturę ogrzewając dom

Antropogeniczne zmiany klimatu –
dowiedz się więcej
*po kliknięciu na obrazek+

Historie ludzi dotkniętych
negatywnymi skutkami zmian
klimatu. Fragmenty filmów Gaëla
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Spot kampanii „Dla Klimatu = Przeciw
Ubóstwu”, Polska Zielona Sied, 2010

Najwięksi emitenci CO2
W roku 2009 emisje spadły o 1%, w 2010 wzrosły o 5%, zaś w 2011 roku zanotowano 3% wzrostu
globalnych emisji CO2 – ich suma w 2011 wyniosła 34 mld ton.
Poniżej porównanie największych emitentów w 2011 roku.
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11%

7,5

3,8

- 3%
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6%
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5%
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+ 3%
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4%

9,8

1,2

- 2%

Skutki zmian klimatu
W obliczu rosnących emisji, prognozuje się, że globalna temperatura na Ziemi pod koniec XXI
wieku może wzrosnąd o 1,1 - 6,4 C. Naukowcy ostrzegają, że wzrost powyżej 2 C grozid będzie
nieodwracalnymi skutkami zmian klimatu. Żeby tego uniknąd musielibyśmy utrzymad globalne
emisje na poziomie 1000-1500 mld ton w latach 2000-2050. Bardziej opłaca się inwestowad w
przeciwdziałanie pogłębiającym się zmianom klimatu, niż w przystosowanie się do nich i
zmaganie się z ich efektami. Charakterystyczne dla zmian klimatu jest to, ze ich skutki odczują
(już odczuwają) wszyscy ludzie na świecie, jednak najbardziej dotkliwe są one dla mieszkaoców
globalnego Południa, którzy nie dysponują środkami potrzebnymi, aby sobie z nimi poradzid.
Poza tym, zmiany klimatu stawiają ich w podwójnie trudnej sytuacji, gdyż społeczeostwa te już
teraz zmagają się z wyzwaniami ponad swoje możliwości (głód, brak dostępu do wody, pomocy
medycznej, prądu, konflikty itd.). Faktem jest, że zmiany klimatu pogłębiają ubóstwo w krajach
globalnego Południa.
Poprzez niezrównoważoną konsumpcję
dóbr oraz mało ambitną politykę
klimatyczną przyczyniamy się do
pogorszenia warunków życia ludzi na
świecie, zwłaszcza w krajach
najbiedniejszych.

Kampania społeczna TckTckTck.

Skutki zmian klimatu - rolnictwo
Nasilenie się głodu na świecie
Na świecie jest ok. 2,6 mld rolników. Rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania najuboższej
części świata i przewrotnie, to właśnie rolnicy w krajach globalnego Południa są jedną z grup
społecznych najbardziej narażonych na głód. W 2010 roku na świecie głodowało 925 mln ludzi.
Wzrost globalnej temperatury odbija się drastycznie na plonach, ale także na zasobach rybnych.
Coraz częstsze susze lub powodzie odbierają środki do utrzymania całym społeczeostwom.
Ocieplenie klimatu zmienia naturalne cykle roślin i przyczynia się do namnożenia oraz
powiększenia terenów występowania wielu szkodników, chorób i chwastów. W ten sposób
zwiększa ilośd osób głodujących.
Pustynnienie
W związku ze zmianami klimatu, a także niezrównoważoną eksploatacją terenów, wylesianiem i
pożarami, jesteśmy świadkami głębokiej przemiany ekosystemów naturalnych. Pustynnieniem
nazywamy degradację ziemi na suchych, półsuchych i okresowo suchych obszarach, co oznacza
zmniejszenie lub utratę biologicznej lub ekonomicznej produktywności oraz kompleksowości
ziem uprawnych, pastwisk, lasów. Zjawisko to ma przyczynę w zwiększonym parowaniu oraz
zmniejszonych opadach. Pustynnienie bezpośrednio skutkuje pogłębianiem ubóstwa i co gorsze
jest zjawiskiem samonapędzającym się (brak roślinności powoduje zaleganie suchych mas
powietrza na danym obszarze i zmniejsza jeszcze bardziej opady). Problem ten dotyczy głównie
Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, jednak jest zauważalny też w południowej Europie.
Ekstremalne susze występują w Chinach, Indiach, Pakistanie czy Australii.

Skutki zmian klimatu - dostęp do wody
i klęski naturalne
Problemy z dostępem do wody
Ocieplenie klimatu i efekt pustynnienia znacząco wpływają na obieg wody w przyrodzie. Zmiany te
dotyczą ilości opadów, poziomu wód w rzekach i jeziorach, wilgotności gleb oraz procesów
zasilania pokrywy śnieżnej. Sprawia to, że miliony ludzi zostają pozbawione dostępu do wody. 880
milionów ludzi nie ma dostępu do wody pitnej. Wiąże się to również z brakiem podstawowych
urządzeo sanitarnych. Nawet w Europie są miejsca, do których importuje się wodę dla
mieszkaoców, np. Barcelona, Cypr. W niektórych stanach USA woda już od dawna jest
racjonowana. Przykładem może byd też Jezioro Czad w Afryce Środkowej, które od 1960 roku
zmniejszyło swoją powierzchnię o 95%. Poszczególne kraje chronią swoje zasoby przed sąsiadami,
zdarzają się kradzieże wody, a także zawłaszczanie (np. poprzez budowanie tam czy zawracania
rzek, co praktykują Chiny, utrudniając dostęp do wody w Wietnamie, Kambodży, Laosie, Tajlandii).
Ograniczony dostęp do wody jest jednym z najniebezpieczniejszych skutków zmian klimatu.
Ekstremalne zjawiska pogodowe
Chociaż nie sposób połączyd konkretnej anomalii pogodowej ze zmianami klimatu, to faktem jest, że
częstotliwośd i nasilenie powodzi, huraganów i susz wzrasta dramatycznie z roku na rok oraz
obejmuje kolejne rejony Ziemi. Zjawiska te zagrażają życiu ludzi i zwierząt, niszczą uprawy,
infrastrukturę oraz powodują olbrzymie straty ekonomiczne. Wyższa temperatura oceanów
powoduje większe parowanie, czyli większe i intensywniejsze opady. Klimatolodzy w najbardziej
radykalnych wizjach skutków zmian klimatu mówią nawet o powstaniu tzw. hiperkanów (wiatry
wiejące z prędkością 600-800 km/h) w wyniku skrajnie wysokich temperatur oceanów.

Skutki zmian klimatu - topnienie
lodowców i zmarzliny
Topnienie lodowców
W wysokich górach, takich jak Himalaje czy Andy, podwyższona temperatura przyspiesza
topnienie lodowców, których zadaniem od lat było zaopatrywanie mieszkającej u podnóży
ludności w wodę pitną. Lodowce przez częśd roku magazynują opady, a potem zaopatrują rzeki.
Jednak przyspieszone topnienie sprawia, że rzeki w pewnych okresach czasu wylewają, a w
innych nie dostarczają wystarczającej ilości wody. Niektóre rzeki wręcz wysychają i tylko przez
częśd roku płynie w nich woda.
Rozmarzanie wiecznej zmarzliny
Roztapia się również wieczna zmarzlina (obszary, na których temperatura wierzchniej warstwy
jest minusowa przynajmniej przez 2 lata), która zajmuje ok. 20% wszystkich lądów na Ziemi.
Istnieją na świecie miejsca zamarznięte od setek tysięcy lat. Oznacza to, że przez te wszystkie
lata odkładały się tam metan i dwutlenek węgla. Naukowcy szacują, że wraz z rozmarzaniem,
obszary te mogą uwolnid dwa razy więcej węgla niż jest w atmosferze. Od lat 70. obserwuje się
ich rozmarzanie, co skutkuje uszkodzeniem lokalnej infrastruktury: budynków, dróg,
rurociągów, kolei. Dzieje się tak na Syberii, Alasce, w Tybecie i Kanadzie. Wieczna zmarzlina
służyła dotąd za szlaki transportowe, lecz nie jest to już bezpieczne. Przed nasileniem się zmian
klimatu zamarznięte „drogi” na Alasce były przejezdne przez 7 miesięcy, a teraz tylko 3
miesiące. Jest to poważna zmiana w ekosystemie, na którą nie są przygotowane także rośliny i
zwierzęta.

Skutki zmian klimatu - powodzie
Podnoszenie się poziomu mórz i oceanów
Podwyższona temperatura sprawia, że woda powiększa swoją objętośd. Jednocześnie roztapiają
się lądolody Antarktydy i Arktyki (np. Grenlandia) oraz wieczna zmarzlina. W ten sposób
podnosi się poziom mórz i oceanów (o kilka metrów przy wzroście temperatury o 1 C). Średni
poziom oceanu w przeciągu ostatnich 3000 lat podnosił się o 0,1-0,2 mm rocznie, a od 1900
roku podnosi się o 1,5 mm rocznie. Prognozowany wzrost poziomu oceanów na koniec wieku to
20-70 cm. To poważne zagrożenie dla miast położonych na wybrzeżach, w których razem
mieszka ok. ¼ populacji światowej. Podtopione byłyby tereny południowej Azji, wybrzeża USA,
północnej Afryki, Holandii, a nawet Gdaosk. Zarówno paostwa biedne i bogate doświadczyłyby
niewyobrażalnych strat, a ilośd uchodźców przeszłaby najśmielsze oczekiwania.
Powodzie nie tylko niszczą infrastrukturę, ale zalewając tereny rolnicze słoną wodą sprawiają, że
przestają one byd użyteczne. W najtrudniejszej sytuacji już teraz są kraje wyspiarskie, które
pierwsze mogą zniknąd z mapy świata, np. Tuvalu, Samoa, Wyspy Cooka, Fidżi. W 2007 roku
mieszkaocy wyspy Tegua wchodzącej w skład paostewka Vanuatu na południowym Pacyfiku,
musieli opuścid swoje domy i jako pierwsi zostali uznani przez ONZ za ofiary globalnego
ocieplenia. Wyspy leżące blisko Nowej Zelandii mają podpisaną umowę, na mocy której 75
osób rocznie przenosi się na jej terytorium. To wyraz prawdziwej niesprawiedliwości, gdyż te
małe paostwa mają niemal zerowe emisje, a najbardziej cierpią wskutek zmian klimatu.

Skutki zmian klimatu - konflikty i choroby
Konflikty
Malejące zasoby wody oraz ziem uprawnych są przyczyną konfliktów politycznych, które wraz z
pogłębiającymi się zmianami klimatu będą się nasilad. Coraz więcej terenów zamieszkiwanych
przez setki lat, przestaje nadawad się do życia. Ludnośd migrującą w poszukiwaniu obszarów
wolnych od negatywnych skutków zmian klimatu, nazywa się uchodźcami klimatycznymi. Indie
już teraz budują mur przed uchodźcami z Bangladeszu. Najbardziej konfliktogenny jest problem
dostępu do wody, bo trudno określid jaka częśd tych zasobów należy do kogo. Rzeki nie znają
przecież granic politycznych. Na tym przykładzie widad jak dalekosiężne skutki społeczne, a nie
tylko środowiskowe, pociągają za sobą zmiany klimatu.
Wzrost zachorowao
W wyższej temperaturze bakterie i owady rozwijają i rozmnażają się szybciej, a ocieplanie się
kolejnych rejonów świata sprawia, że powiększa się terytorium występowania bakterii i
owadów przenoszących choroby. Obszar występowania malarii, dengi, cholery, chorób
roznoszonych przez kleszcze zależy od klimatu. W Stanach Zjednoczonych już notuje się
zachorowania na Gorączkę Zachodniego Nilu. Komary zaczynają zasiedlad tereny wyżynne, na
których dotąd było dla nich zbyt zimno, np. w Tanzanii. Zmiany klimatu powodują, że bakterie,
owady i szkodniki tropikalne migrują w strefy klimatu umiarkowanego. To pokazuje, że zmiany
klimatu mogą skutkowad zwiększeniem zachorowao na niebezpieczne choroby tropikalne.

Skutki zmian klimatu - ubóstwo
Zmiany klimatu pogłębiają ubóstwo w i tak wciąż biednych krajach globalnego Południa.
Odbierają środki do życia, uniemożliwiając uprawę ziemi i rybołówstwo. Powodują choroby.
Utrudniają dostęp do wody, zabierają ziemię, niszczą infrastrukturę. Zmieniają i niszczą
bezpieczne ekosystemy. To wszystko znacząco utrudnia rozwój paostwom Południa.
Zmiany klimatu szczególnie uderzają w kobiety, które w krajach biedniejszych przeważnie są
osobami odpowiedzialnymi za pożywienie, zdobycie wody, dbanie o zdrowie rodziny. Kobiety
muszą pokonywad coraz większe odległości w poszukiwaniu wody i zajmowad się chorymi
członkami rodziny. Kiedy nie ma wystarczającej ilości pożywienia, to zazwyczaj kobieta je jako
ostatnia. W wielu krajach Południa prawa kobiet są ograniczone, co też utrudnia ich sytuację w
chwili zagrożenia. Na przykład niewygodny ubiór utrudnia szybkie poruszanie się, a zakaz
wychodzenia z domu bez mężczyzny często wyklucza kobiety z udziału w dwiczeniach przeciwko
klęskom żywiołowym.
Kraje globalnego Południa nie posiadają wystarczających środków na stworzenie systemu
ostrzegania przed kataklizmami, ani na zabezpieczenia. Nie posiadają rezerw i dlatego jeszcze
trudniej im się podnieśd z trudnej sytuacji. Wszystkie negatywne skutki zmian klimatu wiążą się
z milionowymi stratami finansowymi. Paostwa, które tracą swoich obywateli z tak prozaicznego
powodu jak wywoływana przez cholerę biegunka, bo nie są w stanie zapewnid im dostępu do
sanitariatów, nie mają jak radzid sobie z kosztami globalnego ocieplenia i wpadają w spiralę
ubóstwa.

Powstrzymywanie zmian klimatu –
polityka światowa
Adaptacja do skutków zmian klimatu oraz ich mitygacja (ograniczanie) jest globalnym wyzwaniem,
którego efekt będzie widoczny o ile wszystkie paostwa na świecie podejmą odpowiednie kroki.
Większośd paostw to robi, jednak nie wszystkie. Co gorsze powstrzymują się od tego największe
gospodarki, które jednocześnie są największymi emitentami. Kraje globalnego Południa często
podejmują odważniejsze kroki w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, niż paostwa rozwinięte,
ale one po prostu nie mają wyjścia - od tego zależy ich byd albo nie byd. Nie jest to proste dla
paostw Południa, gdyż zdolnośd do adaptacji zależy od poziomu materialnego, technologii,
wykształcenia społeczeostwa, informacji, infrastruktury i poziomu organizacyjnoinstytucjonalnego.
Platformą międzynarodowych działao w walce ze zmianami klimatu na świecie jest Ramowa
Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), powołana do życia w
1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro.
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Jej zadaniem jest budowad międzynarodową współpracę na rzecz ustabilizowania emisji gazów
cieplarnianych. Co roku przedstawiciele 194 paostw spotykają się na tzw. Konferencjach Stron
(COP) i szukają porozumienia. W 2009 roku taka konferencja odbyła się w Poznaniu.

Negocjacje klimatyczne
W 1997 roku Konwencja doprowadziła do podpisania Protokołu z
Kioto, pierwszego prawnego zobowiązania do redukcji emisji
gazów cieplarnianych w skali międzynarodowej. Protokół
wszedł w życie w 2005 roku ustalając różne limity emisji dla
poszczególnych paostw oraz zasady handlu emisjami.
Zobowiązanie polegało na redukcji do 2012 roku własnych
emisji o wynegocjowane wartości zestawione w załączniku do
protokołu (co najmniej 5% poziomu emisji z 1990).
Był to wielki sukces mimo, że nie wszyscy ratyfikowali Protokół z
Kioto. Częśd paostw rozwijających się nie redukuje emisji,
ponieważ uważa, że ma prawo rozwijad swój przemysł tak, jak
robiła to przez wiele lat bez ograniczeo bogatsza częśd świata.
Kraje Północy zaś często nie chcą podjąd zobowiązao w
pojedynkę i przyjmują strategię „wszyscy albo nikt”. W ten
sposób od lat trwa impas np. między Stanami Zjednoczonymi a
Chinami.
UNFCCC przez lata wypracowała wiele form adaptacji i mitygacji w zakresie zmian klimatu. Nie
są to proste zadania, wymagają bowiem działao w każdym sektorze (planowanie przestrzenne,
gospodarka wodna, rolnictwo i hodowla, leśnictwo, zdrowie publiczne, gospodarka
energetyczna, transport, budownictwo, turystyka, finanse itd.).

Konferencja klimatyczna COP15 w Kopenhadze, 2009

Kluczowe ciała UNFCCC
Najwyższym organem decyzyjnym Konwencji jest Konferencja Stron (COP). Jej dwa ciała
pomocnicze to Organ Doradczy ds. Naukowych i Technologicznych i Organ Doradczy ds.
Implementacji. Inne organy to różnego typu komitety, grupy robocze i eksperckie. Organizacja
UNFCCC odpowiada na takie wyzwania jak międzynarodowy transfer technologii służących
adaptacji i mitygacji, oraz finansowanie projektów na rzecz ograniczania emisji gazów
cieplarnianych w krajach rozwijających się z pomocą Zielonego Funduszu Klimatycznego (GFC).
Od 2020 roku wartośd wspieranych przez Fundusz projektów ma osiągnąd co najmniej 100 mld
dolarów. Na COP 18 w Doha (Katar) w grudniu 2012 roku ma byd podjęta decyzja dotycząca
siedziby GCF, o którą ubiega się między innymi Warszawa.
W 1988 powołano Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC),
który miał działad jako zaplecze naukowe dla Konwencji ONZ. Panel sam
nie prowadzi badao naukowych i nie zajmuje stanowisk politycznych.
Zbiera jednak i analizuje wyniki wszystkich badao naukowych na temat
zmian klimatu, a raz na kilka lat publikuje szczegółowy i obszerny
raport. W ostatnim, czwartym raporcie z 2007 roku, stwierdzono z
ponad 90% prawdopodobieostwem, że to antropogeniczna emisja
gazów cieplarnianych odpowiada za skalę i tempo obserwowanych
obecnie zmian klimatu. Raport przygotowuje ponad 600 autorów z 40
krajów i recenzuje 620 ekspertów oraz przedstawicieli rządów. Również
w 2007 roku IPCC wraz z byłym wiceprezydentem USA, Alem Gorem,
zostali uhonorowani Pokojową Nagrodą Nobla. Kolejny raport ma się
ukazad w 2014 roku.
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Polityka klimatyczna
Emisje gazów cieplarnianych stały się przywilejem, za który trzeba płacid. Handel emisjami jest
jednym z instrumentów międzynarodowej polityki klimatycznej. Podmioty objęte systemem
ubiegają się o wydanie pozwoleo na limitowane emisje gazów cieplarnianych. Wielkośd
przypisanych jednostek powinna pokrywad potrzeby emisyjne związane z rozwojem danego
kraju. Jeśli w wyniku modernizacji przemysłu częśd uprawnieo na emisje zostanie
zaoszczędzona, można odsprzedad ją innym podmiotom. System ten nie jest idealny. Wielu
krytyków zwraca uwagę na fakt, że o ile poszczególne kraje redukują emisje i zarabiają na
zaoszczędzonych uprawnieniach, to handel emisjami nie motywuje globalnych redukcji.
Nadwyżki nie zawsze są efektem proekologicznych działao. Np. Polska posiadała duże nadwyżki
emisji, na których sprzedaży bardzo skorzystaliśmy. Jednak powstały one w wyniku
transformacji gospodarczej na początku lat 90., a nie w wyniku planowej polityki klimatycznej.
Emisje w Polsce w latach 1988-2001 zmniejszyły się o 33%. Jednak Polska jest znana na forum
międzynarodowym ze swojego uzależnienia od węgla, oraz wetowania ambitnych celów
redukcyjnych Unii Europejskiej.
Wszystkie strony Konwencji zobowiązały się do stworzenia strategii i planów nisko-emisyjnego
rozwoju. Aby to zapewnid używa się zarówno metod zachęcających, jak i negatywnych, wśród
których można wymienid podatek węglowy wprowadzany w tym roku (2012) w Australii w
wysokości 23 dolary za 1 tonę emisji.
Unia Europejska dobrowolnie zobowiązuje się, że do roku 2020 zredukuje emisje o 20%
względem 1990, zwiększy udział energii odnawialnej do 20% w całkowitym zużyciu energii
finalnej i zwiększy efektywnośd energetyczną o 20%.

Zbiór kluczowych pojęd [1/2]
GHG (ang. greenhouse gases) – gazy cieplarniane.

OZE – odnawialne źródła energii (energia spadku wody, słoneczna, energia wiatru, biomasy,
biogazu, pływów morskich, geotermalna).
Ślad węglowy – całkowita wielkośd emisji gazów cieplarnianych spowodowana bezpośrednio i
pośrednio działalnością człowieka lub cyklem życia produktu wyrażona w kg ekwiwalentnego
CO2. Może byd liczony dla kraju, regionu, miasta, firmy, rodziny, poszczególnej osoby.
Carbon leakage – wyciek emisji ma miejsce, gdy energochłonne (a przez to kosztowne pod
względem emisji) gałęzie przemysłu przenoszone są do innych części świata, w których nie są
narażone na tak wielkie koszty, ani obostrzenia klimatyczne. Zmienia się wtedy tylko miejsce
emisji, a nie ilośd.
Oil peak – szczyt wydobycia paliw kopalnych, czyli moment, po którym poziom ich wydobycia
będzie już tylko spadad ze względu na kooczące się zasoby (kryzys energetyczny).
PPM (ang. parts per million) - jednostka stężeo zanieczyszczeo gazowych. Oznacza liczbę cząstek
danego zanieczyszczenia na milion wszystkich cząstek powietrza. Granica 350 ppm uważana jest
przez naukowców za bezpieczną zawartośd CO2 w atmosferze, do której powinniśmy dążyd.
Niestety obecnie stężenie dwutlenku węgla w atmosferze oscyluje w okolicach 400 ppm.

Zbiór kluczowych pojęd [2/2]
ETS (ang. emissions trading system) – system handlu emisjami oparty na odgórnym określaniu
wielkości dopuszczalnej emisji CO2 dla określonego kraju, sektora gospodarki lub firmy.
Wielkośd ta jest dzielona na jednostkowe uprawnienia do emisji, a one są rozdysponowywane
wg ustalonych zasad między podmioty. Jeśli dany podmiot zredukuje swoje emisje, ma prawo
do sprzedaży zaoszczędzonych AAU podmiotom, których emisje wychodzą ponad zezwolenia.
AAU’s (ang. assigned amounts units) – przyznane jednostki emisji są to umowne jednostki
przyznanych praw do emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu handlu emisjami. 1 AAU =
1 tona ekwiwalentu CO2.
BRICS – określenie paostw rozwijających się - Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej
Afryki, które powodują duże emisje gazów cieplarnianych, jednak argumentują, że mają do tego
prawo, bo chcą dogonid w poziomie uprzemysłowienia kraje rozwinięte.
REDD (ang. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) – program ONZ do
walki z emisjami związanymi z wylesianiem i degradacją powierzchni leśnych, szczególnie
skierowany do krajów Południa.
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