
Exemples d'insostenibilitat ambiental. L'escalfament global

1. Introducció

 

L’atmosfera del planeta Terra conté tot un seguit de gasos que absorbeixen i retenen la radiació infraroja terrestre i fan que la temperatura superficial mitjana

(TSM) sigui d’uns 15 ºC, la qual cosa permet la vida.

 

A partir de la Revolució Industrial (al voltant de 1850), però molt especialment a partir de la segona meitat del segle XX, la crema massiva de combustibles

fòssils ha augmentat de tal forma que ha sobrepassat la capacitat de fixació del carboni que tenen els sistemes naturals i, a més, s’han emès gasos d’efecte

hivernacle que no són presents de forma natural a l’atmosfera. El resultat de tot això ha estat un increment espectacular de la concentració de CO2 i altres

gasos. Durant els darrers 150 anys, la concentració de metà s’ha duplicat i l’òxid nitrós ha augmentat un 15 %. Les alteracions del balanç natural dels

gasos d’efecte hivernacle, en particular el cicle del carboni, ha provocat l’inici de l’escalfament global.

 

 

 

Figura 1. La disminució de la superfície de les glaceres és un fet visible en molts indrets del món i un símptoma clar de l'escalfament global. Font: Ecofoam

         

        

http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/1.introduccio/co2%20ppm.jpg
http://cdiac.esd.ornl.gov/pns/current_ghg.html
http://cdiac.esd.ornl.gov/pns/current_ghg.html
http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/1.introduccio/variacions%20concentracions%20darreres%20dades%202007.png
http://ecofoamireland.com/page7.htm


     

1.1 Objectius de la unitat

 

L’escalfament global del planeta Terra és un fenomen complex en el qual intervenen tant factors d’origen natural com antropogènics. Pel que fa als factors

d’origen humà, convé destacar els models de desenvolupament, consum energètic, usos del sòl, mobilitat, tecnologies per a l’edificació, climatització, automoció,

aviació, producció d’energia, etc.; en definitiva, les pautes de producció i consum vinculades al model de desenvolupament insostenible liderat pels països del

nord.

 

 

   

 

  

 

 Figura 2. Activitats humanes que contribueixen a l'escalfament global

 

 

L’objectiu d’aquesta unitat no és demostrar l’existència, o no, de l'escalfament global, ni tan sols explicar detalladament els darrers estudis que s’han fet

sobre aquesta qüestió. Partim de la base que és un fet demostrat i acceptat abastament pel món científic i ens centrarem a estudiar els principals

problemes, dilemes i reptes que ens planteja aquesta nova realitat des de la perspectiva sostenibilista.

 

També veurem les principals respostes que els humans hem estat capaços de donar fins ara a aquest fenomen.

 

 

 

 Figura 3. L'efecte hivernacle i l'escalfament global. Font: vivalared.com

 

        

: 

http://www.vivalared.com/wp-content/uploads/2009/02/calentamiento_global.jpg
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2. La veu dels experts

 

El primer científic que va parlar sobre la qüestió del canvi climàtic va ser Svante Arrhenius, un químic i físic suec guardonat amb el premi Nobel. L’any 1896,

Arrhenius va presentar una comunicació en què argumentava que una reducció o un augment del 40 % de la concentració de diòxid de carboni (CO2), un gas

present en concentracions molt petites a l’atmosfera, podia provocar pertorbacions en el funcionament del clima que explicarien l’avançament o el retrocés de les

geleres.

 

 

 

Figura 4. Svante Arrhenius, investigador suec. Font: chemistryexplained.com

 

 

Arrhenius no s’equivocava: des del punt de vista quantitatiu, les seves prediccions són molt semblants als resultats obtinguts mitjançant els sofisticats models

climàtics actuals. Així, per exemple, les concentracions de CO2 a l’atmosfera es mesuren des de l’any 1958, quan es va instal·lar l’observatori de Mauna Loa, a

Hawaii. Si s’observa la corba de Keeling a la guia de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCC) i el Protocol de Kyoto es

comprova que, sens dubte, la quantitat de CO2 (en parts per milió per volum) a l’atmosfera augmenta any rere any.

 

 

 

 

Figura 5. Concentració de CO2 atmosfèric mesurat a l'observatori de Mauna Loa (Hawaii). Corba de Keeling. Font: Wikipedia

 

 

 

Ja cap als anys setanta del segle passat, en el món científic va sorgir la hipòtesi que l’activitat humana podia contribuir a la generació de gasos d’efecte

hivernacle i, per tant, influir en els canvis climatològics. L’any 1988 es va crear el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (GIECC) (IPCC

en anglès), que avalua els aspectes científics del clima i del canvi climàtic. El GIECC també avalua, d’una banda, les qüestions relatives a la vulnerabilitat dels

éssers humans i els sistemes naturals davant el canvi climàtic, les seves conseqüències i la possible adaptació a aquests canvis; i, de l’altra, les possibilitats de

limitar les emissions de gasos d’efecte hivernacle i mitigar el canvi climàtic en general.

 

 

 Figura 6. Logotip del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC en anglès; GIECC en català)

 

 

A principis de la dècada de 1990, es va començar a qüestionar la base científica de la teoria de l’efecte d’hivernacle, pel fet que no hi havia dades científiques

del tot fiables i es disposava de models numèrics del clima escassos. Al mateix temps, el GIECC publicava el seu primer informe d’avaluació (1990), en què

confirmava que l’amenaça del canvi climàtic era real. Com a conseqüència d’aquest informe, l’Assemblea General de les Nacions Unides va decidir preparar, a

escala internacional, la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic (CMCC), que es va celebrar l’any 1992.

 

Ara ja no hi ha cap dubte: “l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc”. Així ho va anunciar el GIECC en el IV Informe (any 2007), basant-se en les 

observacions dels increments de les temperatures mitjanes atmosfèriques i oceàniques globals, la fusió generalitzada de la neu i del gel, i l’augment del nivell

http://www.chemistryexplained.com/A-Ar/Arrhenius-Svante.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/


mitjà del mar a tot el planeta. Així mateix, el GIECC estableix, amb un 90 % de certesa, que l’escalfament del sistema climàtic és atribuïble a l’activitat humana.

Aquest darrer informe va ser definitivament adoptat per les Nacions Unides a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic que va tenir lloc a

Bali el desembre de 2007.

 

Una de les principals activitats del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (GIECC) és fer una avaluació periòdica dels coneixements sobre el

canvi climàtic. El GIECC elabora, així mateix, informes especials i documents tècnics sobre temes en què es consideren necessaris la informació i

l’assessorament científics i independents, i dóna suport a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMCC) mitjançant la tasca sobre les

metodologies relatives als inventaris nacionals de gasos amb efecte d’hivernacle.

 

 

      
 

Figura 7. Informes del GIECC. Font: IPCC

 

 

El GIECC ha elaborat quatre informes d’avaluació (1990, 1995, 2001 i 2007), que consten de diferents volums i proporcionen tot tipus d’informació científica,

tècnica i socioeconòmica sobre el canvi climàtic, les causes, els possibles efectes i les mesures de resposta corresponents. En el quart informe, publicat l’any

2007, el GIECC estableix una sèrie de conclusions. A continuació se’n detallen les més importants:

 

 

- L’escalfament del sistema climàtic és inequívoc i atribuïble, amb més d’un 90 % de certesa, a l’activitat humana.

 

- En les pròximes dues dècades es preveu un escalfament aproximat de 0,2 °C per dècada en una sèrie d’escenaris hipotètics d’emissió de l’Informe

especial sobre escenaris d’emissió (SRES, Special Report on Emissions Scenarios). Aquest informe estima que a finals del segle XXI, si no hi ha cap

canvi de tendència, es produirà un escalfament superficial mitjà a la Terra entre 1,8 °C i 4 °C, i un increment del nivell del mar entre 18 cm i 59 cm.

 

- Fins i tot mantenint constants tots els agents de forçament actiu als nivells de l’any 2000, es produiria una nova tendència a l’escalfament en les

properes dues dècades a un ritme aproximat de 0,1 °C per dècada, principalment a causa de la resposta lenta dels oceans.

 

- Amb més d’un 66 % de probabilitat, els canvis produïts en molts sistemes físics i biològics estan vinculats a l’escalfament provocat per l’emissió

antròpica de gasos d'efecte hivernacle.

 

- Les emissions de gasos d'efecte hivernacle han augmentat un 70 % entre els anys 1970 i 2004. De fet, amb les polítiques actuals de mitigació del

canvi climàtic i les pràctiques associades de desenvolupament sostenible, les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle continuaran creixent

durant les pròximes dècades, per la qual cosa cal fer un esforç afegit per estabilitzar la concentració atmosfèrica d’aquests gasos.

 

 

Aquest informe va ser ratificat a València i definitivament adoptat per les Nacions Unides a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic que

va tenir lloc a Bali el desembre de 2007 com a base científica comuna per a la presa de decisions.

 

 

 

   

 

Figura 8. El CIECC va rebre el 2007 el premi Nobel de la Pau en reconeixement als seus esforços per construir i divulgar el coneixement sobre el fenomen del

canvi climàtic. Font: IPCC

 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_technical_papers.htm
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/
http://www.ipcc.ch/7g0_nobel_popup.htm
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3. La resposta humana: els tractats sobre el clima

 

El primer reconeixement internacional d’aquest problema i de la necessitat d’actuar es produeix l’any 1992, en el marc de la Cimera de la Terra celebrada a Rio

de Janeiro, en la qual s’aprova el Conveni marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, el qual, però, no va entrar en vigor fins al 21 de març de 1994.

A data d'avui ha estat ratificat per un total 194 països.

 

 

     

Objectius: 

Estabilització de les concentracions de gasos d'efecte hivernacle a l’atmosfera a un nivell que eviti interferències antropogèniques perilloses en el sistema

climàtic. Aquest nivell s'hauria d'aconseguir dins un termini suficient perquè els ecosistemes s'adaptin naturalment al canvi climàtic, per assegurar que la

producció d'aliments no sigui amenaçada i per permetre que el desenvolupament econòmic continuï de manera sostenible.

Principis: 

El Conveni admet que hi ha unes responsabilitats comunes però diferenciades dels diferents estats, així com diferents capacitats per combatre el problema: els

països desenvolupats, que són els principals causants del canvi climàtic, han d'assumir l'avantguarda en la lluita contra les seves causes i mitigar-ne els efectes

negatius. Així mateix, en cas d'amenaça de dany greu o irreversible, la manca de certesa científica absoluta no s'hauria d'utilitzar com a raó per ajornar aquestes

mesures. D'altra banda, els països en vies de desenvolupament, si bé tenen dret a créixer econòmicament i socialment com ho van fer al seu dia els països

avançats, cal que ho facin en el marc d'un desenvolupament sostenible, amb l'ajut dels països més desenvolupats.

Compromisos: 

- Elaborar i presentar inventaris de les emissions del gasos hivernacle i la seva absorció pels embornals. - Formular programes per contrarestar el canvi. -

Promoure pràctiques i processos que disminueixin l’emissió de gasos hivernacle. - Conservar i reforçar els embornals i dipòsits de tots els gasos hivernacle. -

Integrar la prevenció del canvi climàtic en les polítiques sectorials. - Promoure la recerca, l’educació i la capacitació sobre el canvi climàtic.

Annex I: 

Llista de països que, a més d’aquest compromís general, s’obliguen a restablir el nivell de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle, per al 2000, als

nivells que emetien l’any 1990.

Annex II: 

Llista dels països que assumeixen l’obligació especial d’ajudar els països en vies de desenvolupament amb recursos financers i tecnològics.

Mecanismes financers: 

Els mecanismes financers previstos a l’annex II preveuen un fons en forma de subvenció o en condicions favorables que funcionarà sota la direcció de la

Conferència de les Parts; el funcionament es podrà encarregar a una o més entitats internacionals (fins ara, el Fons Mundial per al Medi Ambient).

La Conferència de les Parts: 

És l’òrgan superior del Conveni. Inclou tots els estats que han ratificat el Conveni i es reuneix un cop l’any per examinar-ne els progressos de l’aplicació. La

darrera Cimera de Copenhaguen n’és un exemple.

3.1 El protocol de Kyoto

 

El Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic preveia que la Conferència de les Parts podria aprovar "protocols de conveni" en qualsevol

període ordinari. Això és el que va succeir el 1997 a Kyoto, on per primer cop els països industrialitzats aproven objectius de reducció jurídicament vinculants.

 

 

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.c4833b494d44967f9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=bf4f4006a83d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bf4f4006a83d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php
http://unfccc.int/cop3/home.html


    

 

                                      Figura 9. Foto de la Conferència de Kyoto. Foto obtinguda del web de la Conferència

 

 

 

Web oficial de la Cimera

 

Accés al web

Les propostes de partida 

(any 1977) 

 

Estats Units (amb el 4 % de la població mundial i responsable del 24 % de les

emissions a escala mundial), proposa arribar a emissions equivalents al nivell

de 1990, però fer-ho entre el 2008 i el 2012.

 Japó (responsable del 5 % de les emissions a escala mundial), proposa reduir

un 5 % les emissions respecte al 1990, però fer-ho entre el 2008 i el 2012.

 Unió Europea (responsable del 15 % de les emissions a escala mundial),

proposa reduir el 15 % les emissions respecte al 1990, però fer-ho abans del

2010.

G77 + Xina (grup molt heterogeni de països més Xina), no accepten limitacions

d’emissions i exigeixen als països rics (19 % de la població i 64 % de les

emissions) un esforç notable de reducció.

AOSIS + ONG (agrupació de països que ocupen illes del pacífic i que les

previsions d’increment del nivell del mar els faria desaparèixer del mapa, i ONG,

organitzacions no governamentals), exigeixen als rics una reducció del 20 %

respecte al 1990, abans del 2005.

 

 La controvèrsia

 

L'any 1977, el rànquing dels països emissors de carboni situava la Xina com a

segon país quant a emissions en valors absoluts a escala mundial. Els xinesos i

altres països consideraven, però, que s’havia de tenir en compte només les

emissions per capita, indicador que donava un valor 5 vegades inferior a les

emissions dels ciutadans dels EUA i molt per sota dels nivells d’altres països.

Avui en dia, la Xina és el primer país emissor de carboni al món però per capita

és unes 4 vegades inferior a les emissions per capita dels EUA.

 

 Acords bàsics

 

Es detallen polítiques i mesures que emprenen les parts incloses a l’annex A.

Es defineixen el gasos d'efecte hivernacle objecte de l’acord.

Es concreten els nivells de reducció d’emissions de gasos d'efecte

hivernacle per cada país, que es comprometen a assolir dins el període

2008-2012, respecte al nivell d’emissió de 1990 (annex B).

Es demana una utilització més eficient de l’energia.

Es demana una reforma dels sectors de l’energia, transport, promoció

d’energies renovables, supressió gradual de mesures fiscals i subvencions

contràries als objectius del Conveni. Limitacions de les emissions de metà, la

protecció dels boscos i altres embornals naturals de carboni.

 

 Variacions netes d'emissions

 

Les variacions d’emissions es calculen sobre la base de les “emissions netes”,

és a dir, les emissions produïdes per les fonts menys l’absorció dels embornals

(només se'n podran descomptar, de moment, les absorcions de carboni

resultants del canvi d’ús del sòl directament “induït pels humans” i d’activitats

forestals a partir de 1990) creats amb posterioritat al 1990.

 

 

 Acords per al  compliment conjunt

dels compromisos (la bombolla)

 

Les parts de l’annex I podran arribar a acords per complir conjuntament els seus

compromisos. Aquest és el cas de la Unió Europea, que es compromet a reduir

en conjunt un 8 % per bé que permet que alguns dels seus membres augmenti

les emissions —com és el cas d’Espanya, amb un increment del 15 %.

http://unfccc.int/cop3/home.html
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en|es&u=http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhi4nPzrC2YT8P3xqHb5cp9iZav-JA
http://canviclimatic.caib.es/www/llibre/canbal/1/1_4_3/index.html
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3145.php
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3145.php
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en|es&u=http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhi4nPzrC2YT8P3xqHb5cp9iZav-JA


 

El concepte de CO2 equivalent

(la cistella de gasos)

 

Consisteix a calcular les emissions conjuntes dels sis gasos o grups de gasos

hivernacle acordats a Kyoto (CO2, CH4, N2O, HCF, PFC i SF6), i reduir les de

CO2.

El comerç d'emissions

 

 

La idea és que si un país desenvolupa un projecte per reduir emissions (o

augmentar el nombre d’embornals), pot vendre les unitats de reducció

d’emissions (URE) aconseguides a un altre. L’esperit d’aquest mecanisme té un

caràcter complementari. En cap cas, la compravenda de drets d’emissió no pot

ser el principal sistema per assolir els compromisos.

Exemple: si un estat ha aconseguit reduir les emissions de CO2 15 milions de

tones més del que s’obligava en el Protocol de Kyoto, pot vendre

—literalment— el dret d’emetre 15 milions de tones per assolir el seu

compromís.

 

 

La ratificació del Protocol

 

 

Els protocols no són jurídicament vinculants mentre no siguin ratificats per un

nombre determinat d'estats (la ratificació requereix l’aprovació del Parlament o

d’algun altre òrgan legislatiu de cada país).

L’instrument de ratificació es lliura a un dipositari —en aquest cas, el secretari

general de les Nacions Unides.

El de Kyoto estarà obert a la signatura fins al 15 de març de 1999 i entrarà en

vigor 90 dies després d’haver estat ratificat com a mínim per 55 parts del

Conveni, entre els quals hi ha d’haver els països del l’annex I les emissions del

quals representin com a mínim el 55 % del total d’emissions de CO2 de l’any

1990 procedent d’aquest grup de països.

 

Veure a dia d'avui quants païssos han ratificat el protocol.

 

 La sensació final

 

"Amb la producció de CO2 acordada, l’efecte d’hivernacle es continuarà

incrementant,

encara que més lentament. En definitiva, l’escalfament global s’accentuarà."

Raúl Estrada, comissari de la Cimera.

 

 

     

: 

3.2 La Conferència de les Parts de Buenos Aires (1998). COP 4

 

El quart període de sessions de la Conferència de les Parts (COP 4) es va celebrar a Buenos Aires el novembre de 1998. Delegacions de 180 estats del món

es varen reunir per debatre i acordar els mecanismes concrets perquè els països desenvolupats tiressin endavant els compromisos que es detallen al Protocol

de Kyoto del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic.

 

http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/el-protocol-de-kyoto/emissions%20equivalents%20de%20carboni.pdf
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php
http://unfccc.int/cop4/


Figura 10. Acte d'inauguració de la COP 4. Foto obtinguda del web de la Conferència

 

Els punts clau del debat

 

Reglamentació i desenvolupament del mecanisme financer per a un

desenvolupament net i el comerç internacional dels drets d’emissions establerts

al Protocol de Kyoto.

 

 Exigència dels Estats Units que els països en desenvolupament també

adquireixin compromisos de reducció d’emissions.

 

 Les dificultats

 

Impossibilitat de conciliar els interessos del països pobres amb els dels països

industrialitzats.

 

 Les postures contraposades de la Unió Europea (com a segon contaminador

mundial, mantenia que l’acció per lluitar contra el canvi climàtic l’havien

d’assumir, en primer lloc, els països desenvolupats) i dels Estats Units (encara

que el 70 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle són imputables al

món desenvolupat, els Estats Units reivindicaven una acció comuna de totes les

nacions. Es negaven a ratificar el Protocol de Kyoto si els països en vies de

desenvolupament, com per exemple l’Índia i la Xina, no assumien compromisos

de limitació de les seves emissions).

 

Resultats aconseguits

 

 

Finalment, els Estats Units van signar el Protocol de Kyoto. Cal recordar la

diferència entre signar i ratificar.

S’aprova un pla d’acció de 2 anys per reduir els riscos del canvi climàtic. El Pla

estableix dates límit per finalitzar els detalls més remarcables del Protocol, de

manera que l’acord pugui ser completament funcional passat l’any 2000,

després del sisè període de sessions de la Conferència de les Parts.

S’insta els països rics a augmentar la transferència de tecnologies netes als

països menys desenvolupats.

Alguns països (Argentina, Corea del Sud, Xile i probablement Mèxic) en vies de

desenvolupament declaren que estarien disposats a considerar les restriccions

al carboni que imposen les Nacions Unides.

 

 

 

 

Podeu veure més detalls de la Conferència aquí.

 

 

A escala global i més enllà de la Conferència de les Parts, l'any 1998 la Unió Europea signa el Protocol de Kyoto. Espanya ho fa també a la seu de les Nacions

Unides a Nova York. A Espanya es crea el Consell Nacional del Clima.

 

 

  

3.3 La Conferència de les Parts de Bonn (1999). COP 5

http://www.iisd.ca/climate/ba/


 

La Conferència de Bonn (COP 5) va acabar amb un ambient d’optimisme inesperat entre els delegats i observadors després dels dubtes suscitats tant a

Buenos Aires com posteriorment sobre la sort del Protocol de Kyoto.

 

A Bonn es va donar l’embranzida necessària per aconseguir l’autocompromís dels assistents perquè el Protocol de Kyoto entrés finalment en vigor el 2002, tot

just 10 anys després de la Cimera de Rio el 1992.

 

Podeu veure una síntesi dels temes tractats a la Conferència aquí.

 

A la Unió Europea es publica el 'Llibre verd sobre el comerç dels drets d’emissió de gasos d'efecte hivernacle'.

 

Figura 11. Acte d'inauguració de la COP 5. Foto obtinguda del web de la Confereència

 

  

 

Figura 12. Imatges de les reunions i debats de la COP 5. Fotos obtingudes del web de la Conferència

 

 La importància de la informació    

La credibilitat de les decisions depèn de la qualitat de les dades utilitzades. Es

detecten mancances notables i dificultats de molts països per fer els seus

informes sobre inventaris d’emissions i embornals. Les llacunes d’informació

poden esdevenir excuses per endarrerir l’aplicació del Protocol.

Es varen elaborar directrius per a la redacció del informes dels països de

l’annex I i ajudes als països de l’annex II per fer els inventaris.

Canvis d'ús del sòl

Per fer inventaris fiables és molt important considerar les modificacions

que han fet els països en l’ús del sòl i els usos forestals i les activitats

addicionals lligades als punt d’absorció.

Potenciar la transferència de tecnologia

Per fer inventaris fiables és molt important considerar les modificacions

que han fet els països en l’ús del sòl i els usos forestals i les activitats

addicionals lligades als punt d’absorció.

 Increment del ritme de treball

S’acorda intensificar el programa de treball a alt nivell del període

d’intersessions, de manera que es permeti focalitzar els debats a l’entorn dels

temes pendents d’acord.

 

        

  

http://unfccc.int/cop5/
http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.3-la-conferencia-de-les-parts-de-bonn-1999-.-cop-5/cop%205%20summary.pdf
http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.3-la-conferencia-de-les-parts-de-bonn-1999-.-cop-5/green_paper_in_spanish.pdf


3.4 La Conferència de les Parts de La Haia (2000). COP 6

 

A la Conferència de La Haia (COP 6) es va adoptar un acord sobre les normes operatives del protocol. Es va debatre la necessitat d'elaborar una llista de les

tecnologies que calia exportar (postura de la Unió Europea) o si no hi ha d'haver cap llista (postura dels EUA), ja que dins dels mecanismes de desenvolupament

net (MDL) els països desenvolupats poden exportar tecnologia neta als països en desenvolupament i obtenir crèdits en fer-ho.

 

 

  

Figura 13. Imatges del debats de la COP 6. Fotos obtingudes del web de la Conferència

 

Després de quasi 36 hores d'intenses conversacions, els negociadors no varen ser capaços d'arribar a cap acord i hi va haver dificultats especials respecte de

les qüestions financeres, la complementarietat en l'ús dels mecanismes, el compliment i el LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry). El dissabte 25

de novembre a la tarda, el president Pronk va anunciar que els delegats no havien arribat a cap acord. Les parts varen acordar suspendre la COP 6 i

expressaren la seva voluntat per reprendre les negociacions el 2001.

COP-6 PART II: el març de 2001, el Govern dels Estats Units va rebutjar el Protocol, tot afirmant que el considerava "fatalment defectuós" perquè era perjudicial

per a la seva economia i no incloïa objectius d'emissions als països en desenvolupament. Les parts es varen retrobar a la COP 6 part II i SB-14, a Bonn,

Alemanya, el juliol de 2001. Després d'àmplies consultes, el president Pronk va presentar una proposta per a un esborrany de resolució política. Malgrat el

suport de diverses parts, es varen produir desacords sobre la natura del règim de compliment.

 

Finalment, els ministres varen adoptar la resolució política original, amb una secció revisada sobre el compliment, el 25 de juliol de 2001. Aquesta resolució

política —o Acord de Bonn— havia de ser operativa a través de les decisions de la COP. Aquestes decisions foren considerades un "paquet" i com que no hi va

haver cap acord sobre els mecanismes, el compliment i el LULUCF, l'adopció de les decisions sobre tots els projectes va ser postergada fins a la COP 7.

 

Podeu accedir a més informació sobre els temes tractats a la primera part de la Conferència aquí i a la segona aquí.

 

        

3.5 La Conferència de les Parts de Marràqueix (2001). COP 7

 

En aquesta conferència, malgrat la negativa dels EUA, els ministres dels diferents països presents varen apostar per la ratificació del Protocol de Kyoto. Es

varen establir mecanismes i modalitats per als sistemes de desenvolupament net. Es va ratificar que els projectes de reforestació i aforestació es podien triar

com a mecanismes de desenvolupament net. Es va analitzar el tema dels fons per als països en vies de desenvolupament per mitigar els efectes del canvi

climàtic i sancions per als qui no complissin els compromisos.

 

  

 

Figura 14. Imatges dels debats de la COP 7. Fotos obtingudes del web de la Conferència

 

 

Malgrat que aquest acord va ser acceptat per la major part dels grups regionals, algunes parts de l'annex I —com ara Austràlia, el Canadà, el Japó, Nova 

Zelanda i la Federació Russa— no es varen afegir al consens. Entre altres temes, varen plantejar una disputa sobre els requeriments per poder triar els 

mecanismes i sobre el traspàs de crèdits de carboni a períodes de compromís futurs. Malgrat tot, després d'extenses negociacions es varen assolir els acords de

http://unfccc.int/cop6/
http://www.iisd.ca/climate/cop6/
http://www.iisd.ca/climate/cop6bis/
http://unfccc.int/cop7/


Marràqueix.

 

Podeu accedir a més informació sobre els temes tractats a la Conferència aquí.

 

 

        

: 

3.6 La Conferència de les Parts de Nova Delhi (2002). COP 8

 

El 2002 es va celebrar la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible a Johannesburg (10 anys després de la Cimera de Rio de 1992). En aquest

context també es va fer la Conferència de Nova Delhi (COP 8), en la qual es varen acordar disposicions i procediments sobre els mecanismes de

desenvolupament net. No es va arribar a adoptar una resolució sobre una data límit per a la reducció d'emissions de gasos. Les pressions polítiques varen

superar les recomanacions científiques i econòmiques.

 

 

 

Figura 15. Imatge de l'acte d'inauguració de la COP 8. Foto obtinguda del web de la Conferència

 

La declaració final va reafirmar el desenvolupament i l'eradicació de la pobresa com les prioritats principals als països en desenvolupament, i reconeixia les

responsabilitats comunes però diferenciades de les parts i les prioritats i circumstàncies nacionals de desenvolupament en la implementació dels compromisos

de la UNFCCC. Les parts varen considerar també qüestions institucionals i de procediment del Protocol i es varen adoptar diverses decisions, que incloïen les

regles i els procediments dels mecanismes de desenvolupament net.

 

Es va aprovar, també, la Declaració ministerial sobre medi ambient i desenvolupament sostenible, també anomenada Declaració de Nova Delhi.

 

Per veure una síntesi més detallada dels temes tractats a la Conferència, cliqueu aquí.

 

Aquest mateix any, tots els estats membres de la Unió Europea (i per tant també Espanya) varen ratificar el Protocol de Kyoto.

 

  

3.7 La Conferència de les Parts de Milà (2003). COP 9

 

A la Conferència de Milà es varen assolir avenços en els projectes d’aforestació i reforestació. S’hi va proposar fer un inventari de les tecnologies existents i

s’hi varen discutir mecanismes de mercat i aliances entre els sectors públics i privats. La Conferència es va mantenir a la deriva perquè hom esperava la

ratificació russa del Protocol.

 

Podeu accedir a una síntesi dels temes tractats a la Conferència aquí.

 

 

 

http://www.iisd.ca/climate/cop7/
http://unfccc.int/cop8/index.html
http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.6-la-conferencia-de-les-parts-de-nova-delhi-2002-.-cop-8/declaracion%20de%20nueva%20deli.pdf
http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.6-la-conferencia-de-les-parts-de-nova-delhi-2002-.-cop-8/cop%208%20sintesis.pdf
http://unfccc.int/cop9/
http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.7-la-conferencia-de-les-parts-de-milan-2003-.-cop-9/cop%209%20sintesis.pdf


Figura 16. Presidència de la COP 9. Foto obtinguda del web de la Conferència

 

 

Figura 17. Diversos moments dels debats de la COP 9. Fotos obtingudes del web de la Conferència

 

 

L'any 2003, la Unió Europea aprova la Directiva 2003/87/CE, per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos d'efecte hivernacle a la

Unió i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE.

 

 

 

 

 

        

3.8 La Conferència de les Parts de Buenos Aires (2004). COP 10

 

A la COP 10 de Buenos Aires (Argentina) es varen adoptar decisions que desenvolupen el text del Protocol i faciliten l'aplicació dels mecanismes de flexibilitat.

També s’hi varen prendre acords per avançar en els futurs límits d'emissions, s’hi va implementar un sistema mundial d'observació del clima i es va avançar de

forma significativa en el programa sobre adaptació i atenuació del canvi climàtic.

 

Podeu veure una síntesi del temes tractats a la Conferència aquí.

 

 

Figura 18. Presidència de la COP 10. Foto obtinguda del web de la Conferència

 

  

Figura 19. Diversos moments dels debats de la COP 10. Fotos obtingudes del web de la Conferència

 

 

Aquest any la Unió Europea aprova la Directiva 2004/101/CE, que inclou els mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto al mercat comunitari de drets

d’emissió, modificació de la Directiva de comerç d’emissions, 2003/87/CE.

 

 

A l'Estat espanyol s'aprova la primera estratègia espanyola enfront del canvi climàtic i es crea el Grup Interministerial del Canvi Climàtic (GICC). S'aprova el Pla

nacional d’assignacions 2005-2007, RD 1866/2004, de 6 de setembre

En la Declaració pel diàleg social, Govern, empresaris i sindicats acorden abordar el desenvolupament dels compromisos i les conseqüències del Protocol de

Kyoto.

http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.7-la-conferencia-de-les-parts-de-milan-2003-.-cop-9/directiva%202003%20drets%20emissio.pdf
http://unfccc.int/meetings/cop_10/items/2944.php
http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.8-la-conferencia-de-les-parts-de-buenos-aires-2004-.-cop-10/cop%2010%20sintesys%20espanol.pdf
http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.8-la-conferencia-de-les-parts-de-buenos-aires-2004-.-cop-10/directiva%202004.pdf
http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.8-la-conferencia-de-les-parts-de-buenos-aires-2004-.-cop-10/asignacion%20derechos%20emision%202004.pdf


 

        

  

3.9 La Conferència de les Parts de Mont-real (2005). COP 11

 

La Conferència va acordar l'inici de discussions i un seguit de tallers per desenvolupar accions per respondre al canvi climàtic. El finançament de les mesures

d'adaptació al canvi climàtic o la transferència de tecnologia poden mantenir-se com a temes de la COP.

 

Es varen aprovar els acords de Marràqueix (1997) i s’inicien les negociacions per als objectius del segon període de compromís (2013-2017). Es va permetre als

Estat Units que s’incorporessin al diàleg sense que comportés l’obligació de complir el Protocol.

 

Per veure una síntesi dels temes tractats a la Conferència, cliqueu aquí.

 

 

Figura 20. Acte d'inauguració de la COP 11. Foto obtinguda del web de la Conferència

 

          

Figura 21. Diversos moments dels debats de la COP 11. Fotos obtingudes del web de la Conferència

 

http://www.iisd.ca/climate/cop11/
http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.9-la-conferencia-de-les-parts-de-montreal.-cop-11/cop%2011%20sintesis.pdf


        

     

3.10 La Conferència de les Parts de Nairobi (2006). COP 12

 

 

En aquesta Conferència, les parts es varen ocupar de qüestions relacionades amb els mecanismes flexibles del Protocol, especialment dels mecanismes de

desenvolupament net i implementació conjunta.

 

Els delegats també analitzaren el compliment que les parts fan del Protocol i proposaren una esmena del Protocol, així com la creació de capacitats i una sèrie

d'assumptes financers, administratius, etc.

 

S’hi va aprovar la primera esmena al Protocol que permet a Bielorússia assumir compromisos de reducció d'emissions en el marc de l'annex B del Protocol.

 

També s’hi va fer una revisió de la implementació dels compromisos i altres disposicions del Conveni relacionades amb temes com ara el mecanisme financer,

les comunicacions nacionals, la transferència de tecnologies i la creació de capacitats, i els efectes adversos del canvi climàtic als països en vies de

desenvolupament i menys desenvolupats, així com les mesures de resposta.

El principal focus d'atenció de la conferència es va centrar en les mesures a llarg termini sobre el canvi climàtic i el desenvolupament d'un marc d'acció per el

moment que s'esgoti el "primer període de compromisos"  del Protocol de Kyoto al 2012. Per accedir a un resum dels temes tractats, cliqueu aquí.

 

  

 

   

 

 Figura 22. Foto de l'acte d'inauguració de la COP 12 i logotip de la Conferència. Imatges obtingudes del web de la Conferència

 

 

       

 

Figura 23. Diversos moments dels debats i negociacions de la COP 12. Fotos obtingudes del Web de la Conferència

http://unfccc.int/meetings/cop_12/items/3754.php
http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.10-la-conferencia-de-les-parts-de-nairobi.-cop-12/COP%2012%20nairobi%20sintesis.pdf


 

 

        

     

3.11 La Conferència de les Parts de Bali (2007). COP 13

 

L'any 2007 serà recordat com l'any en què el món va reconèixer que el canvi climàtic era una realitat. El Grup d'Experts Intergovernamental sobre el Canvi

Climàtic (IPCC) va presentar el IV informe , en què esvaïa qualsevol dubte —si és que encara n'hi havia cap— sobre el fet que són les activitats humanes

emissores de gasos d'efecte hivernacle la causa principal de l'escalfament global.

 

Però l'any 2007 es va celebrar a Bali (Indonèsia) la Conferència de les Parts (COP 13), en què van ser presents 187 països integrants del Conveni marc de les

Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Els objectius de la Conferència eren establir les bases per a un acord de reducció d'emissions per al període posterior al

2012 i comprometre ajudes financeres i tecnològiques per a l'adaptació dels països amb més dificultats.

 

     

Figura 24. Imatge de l'acte d'inauguració de la COP 13 i logotip de la Conferència. Imatges obtingudes del web de la Conferència

http://unfcccbali.org/unfccc/article/


 

Figura 25. Imatge d'una sessió plenària de la COP 13. Imatge obtinguda del web de la Conferència

 

 

La delegació dels EUA, que comptava amb el suport del Japó i el Canadà, es negava en rodó a fixar obligacions de reducció d'emissions, així com a

comprometre ajudes financeres als països més vulnerables si països com la Xina o l’Índia (amb el major potencial de creixement d'emissions) no firmaven

compromisos de reducció a partir de 2012. Hom va entendre que la delegació intentava “boicotejar” la negociació. La Unió Europea, per la seva banda, que

havia arribat a Bali per liderar els països de l’OCDE i que pretenia fixar obligacions de reducció d'emissions per als països industrialitzats entre un 25 % i un 40

% el 2020 respecte a les de 1990, no va ser capaç de reaccionar a temps ni aïllar els EUA per assolir un compromís més fort.

 

Com a progressos destaquen l'aprovació d'un fons d'adaptació amb recursos dels mecanismes de desenvolupament net, l'adopció d'un programa estratègic de

desenvolupament i transferència de tecnologia, i la firma de la iniciativa REDD (Reducció d'Emissions de la Desforestació i Degradació), per mantenir els boscos

com a embornals de carboni.

El Full de ruta de Bali no fa justícia a les reivindicacions dels més vulnerables, com tampoc a les recomanacions de l’IPCC.

 

Per veure una síntesi dels temes tractats a la Conferència, cliqueu aquí.

 

        

3.12 La Conferència de les Parts de Poznan (2008). COP 14

http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.11-la-conferencia-de-les-parts-de-bali-2007-.-cop-13/cop%2013%20sintesis.pdf


 

Amb l'ànim d'arribar a un acord ambiciós per fer front al canvi climàtic, els governs de 187 països es varen reunir a Poznan (Polònia) durant el 2008 per debatre

sobre les bases d'un acord multilateral que donés continuïtat a l'actual Protocol de Kyoto. La Conferència es presentava com una cita preparatòria de la

Conferència de Copenhaguen (COP 15) el 2009.

 

 

      

 

Figura 26. Imatge de la presidència de la COP 14 i logotip de la Conferència. Imatges obtingudes del web de la Conferència

 

 

L'únic acord positiu de la Conferència va ser la reforma del fons d'adaptació. Les ajudes d'aquest fons estarien disponibles per als anomenats ‘països en

desenvolupament’, per bé que aquests varen mostrar la seva decepció per les quantitats acordades. D'aquesta manera, els països més afectats i que

s'enfronten a les pitjors conseqüències del canvi climàtic són els primers a presentar projectes per minimitzar els impactes de l'escalfament global.

 

"Els governs han enviat un senyal polític clar que, malgrat la crisi financera i econòmica, poden mobilitzar-se fons considerables per a la mitigació i l'adaptació en

els països en desenvolupament amb l’ajuda d'una arquitectura financera encertada", va declarar Yvo de Boer, secretari executiu de la Convenció Marc de les

Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic.

 

El fons d'adaptació, anomenat també ‘fons de supervivència‘ pel primer ministre de l'illa de Tuvalu (situada a la regió de la Polinèsia de l’oceà Pacífic), s’acorda

de forma unànime i es crea per donar suport a les accions de països com l’Índia, Costa Rica, Brasil, el Pakistan o les Maldives.

 

Malgrat tot, las parts no arriben al consens perquè, encara que aquests països podrien rebre ajudes directament, la quantitat oferta pels països rics mostra “poca

generositat", ja que rebutja l'increment del fons, que rondaria entre 80 i 300 milions de dòlars anuals. Aquest fons, de moment, es nodreix del 2 % de les

emissions de reduccions certificades en el marc del Mecanisme de desenvolupament net del Protocol de Kyoto.

 

 

    

 

 Figura 27. Imatges de diversos moments de les intervencions del delegats i de les negociacions de la COP 14. Fotos obtingudes del web de la Conferència

 

 

Entre els acords pactats, els països rics han de mantenir l’objectiu de reduir les emissions de CO2 entre un 25 % i un 40 %. A això cal afegir el compromís de la

Unió Europea de reduir les emissions un 20 % el 2020, recollit en el nou Pla de mesures contra el canvi climàtic. D’altra banda, s’inclou per primer cop la

possibilitat que els països en desenvolupament també limitin les emissions entre un 15 % i un 30 %. Així, Mèxic es compromet a reduir l’emissió de gasos un 50

% per al 2050 i Brasil pretén reduir al 70 % la desforestació el 2018.

 

Per veure una síntesi dels temes tractats a la Conferència, cliqueu aquí.

 

http://www.cop14.gov.pl/index.php?lang=EN
http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.12-la-conferencia-de-les-parts-de-poznan-polonia-.-cop-14/cop%2014%20sintesis.pdf


        

        

3.13 La Conferència de les Parts de Copenhaguen (2009). COP 15

 

Els Estats Units, la Xina i altres gegants en desenvolupament com són l'Índia i el Brasil varen tancar un acord de mínims per salvar la Cimera del Clima de

Copenhaguen. Un cop tancat l'acord, que es va fer a porta tancada, Barack Obama va comunicar l'acord a la UE, que el va acceptar. El text, de tres fulls, inclou

les propostes de reducció d'emissions que tots els països varen presentar, però només com a orientació, ja que les vàlides es faran l’1 de febrer de 2010.

     

 Figura 28. Acte d'inauguració de la Conferència amb la presència del secretari general de les Nacions Unides i logotip de la Conferència. Imatges obtingudes

del web de la Conferència

 

El pacte, anomenat Acord de Copenhaguen, no inclou el concepte ’verificació‘ d'emissions, que tant molestava a Xina. La transparència, que era clau, es limita a

un sistema "internacional d'anàlisis i consultes" que resta per definir.

 

 

El text manté l'objectiu que la temperatura no pugi més de 2 ºC per evitar "una interferència perillosa" amb el clima. Només diu que les emissions han de tocar

sostre "al més aviat possible" i no fixa cap objectiu per al 2050.

L'acord pactat no inclou la recomanació de l’IPCC en el sentit que les emissions dels països rics s’han de reduir entre un 25 % i un 40 % el 2020. Els Estats

Units, que només havia de retallar el 17 %, es va negar a incloure aquest rang, malgrat que ho havia acceptat feia dos anys a Bali.

 

L'acord, de fet, es va cuinar en una reunió convocada a mitja tarda pel primer ministre xinès Wen Jiabao. Primer hi varen acudir Lula i els presidents de l’Índia i

Sud-àfrica, i una hora més tard hi va aparèixer Obama. La delegació índia va demanar que no es fes un tractat vinculant, sinó alguna cosa en què tots

declaressin les seves emissions, "com es fa a l’Organització Mundial del Comerç".

 

 

   

 

Figura 29. Imatge de l'esquerra: negociacions entre els líders europeus i el president dels Estats Units. Font: 'El País'

Figura 30. Imatge de la dreta: reunió bilateral en la COP15 entre el president dels EUA, Barack Obama i el primer ministre xinès Wen Jiabao. Font: Wikipedia

 

 

http://www.denmark.dk/en/menu/Climate-Energy/COP15-Copenhagen-2009/cop15.htm
http://www.denmark.dk/en/menu/Climate-Energy/COP15-Copenhagen-2009/cop15.htm
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/EE/UU/declara/vencedor/elpepisoc/20091220elpepisoc_2/Tes
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Obama_COP15_Jiabao.jpg/230px-Obama_COP15_Jiabao.jpg&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_sobre_el_Cambio_Clim%25C3%25A1tico_de_la_ONU_2009&usg=__6x16rh0Mlq_gJc2Q-hj44rIUGvs=&h=129&w=230&sz=8&hl=es&start=26&um=1&itbs=1&tbnid=5fDRfxAkSmlvwM:&tbnh=61&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3DCOP%2B15%2Bobama%2Bel%2Bpais%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


Malgrat que l'acord quedava molt lluny de les aspiracions europees, el president francès, Nicolas Sarkozy, va afirmar que "tots els països acceptaven l'acord" i la

cancellera alemanya, Angela Merkel, que l'acord "era un pas cap endavant".

 

 

 

   

 

Figura 31. Durant la Conferència de Copenhaguen es varen produir diverses i enceses intervencions de líders mundials que posaren de manifest diferents

models de desenvolupament i concepcions del món (a l'esquerra, el president dels EUA, Barack Obama, i a la dreta, el president de Veneçuela, Hugo Chávez).

Imatges extretes del web de la Conferència

 

Per bé que l'Acord de Copenhaguen no té un estatus legal dins del procés del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, representa un

consens polític, encara que fràgil, entre els principals emissors, que sumen en conjunt més del 80 % de les emissions de gasos d'efecte hivernacle del món.

Moltes de les parts consideren l'Acord i hi donen suport. El 24 de febrer de 2010, de les 193 parts del Conveni, més de 100 països (incloent-hi els 27 membres

de la Unió Europea) havien comunicat oficialment el suport a l'Acord de Copenhaguen.

 

   

Figura 32. La conferència de Copenhaguen va tenir un gran seguiment dels mitjans de comunicació i una notable presència de la societat civil. Fotos extretes del

web de la Conferència

 

Per veure una síntesi dels temes tractats a la Conferència, cliqueu aquí.

 

Vegeu també una anàlisi crítica als acords de Copenhaguen aquí.

 

 

         

        

http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.13-la-conferencia-de-les-parts-de-copenhaguen-2009-.-cop-15/COP%2015%20cronica.pdf
http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-ambiental.-escalfament-global/3.-els-tractats-sobre-el-clima/3.13-la-conferencia-de-les-parts-de-copenhaguen-2009-.-cop-15/Copenhagen_ODG.pdf


         

: 
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4. Els dilemes ètics que ens planteja el canvi climàtic

 

Les discussions derivades de l'aplicació del Conveni del canvi climàtic plantegen tot un seguit de conflictes d’interessos entre els diversos països del món, grups

de poder i comunitats humanes. També planteja un conflicte entre els interessos individuals legítims respecte als col·lectius, així com els dilemes de les

responsabilitats històriques i compartides.

 

 

 

  

La contaminació no té fronteres ni es genera de manera uniforme: 

El 70 % de les emissions de carboni són produïdes pels països desenvolupats, la població dels quals és un percentatge reduït de la població del planeta. D’altra

banda, les conseqüències de les emissions les pateixen la totalitat dels humans, amb independència del nivell d’emissió del seu país.

Com s'han de comptabilitzar les emissions?: 

Un dels principals motius de debat i confrontació a Kyoto i a les conferències posteriors és com s’han de comptabilitzar les emissions. Mentre que els Estats

Units considera que s’han de tenir en compte les emissions totals, el G77/Xina considera que s’han de calcular per capita.

Qui es mou primer?: 

Els Estats Units diu que no ratificarà el Protocol de Kyoto mentre no hi hagi una acord de reducció d’emissions que afecti la globalitat dels països, tot i que

accepten que ells hauran de fer un esforç superior als altres. És justa aquesta amenaça? És pràctica?

Podem obligar a tothom?: 

Els països del nord (principals emissors de carboni) tenim força moral per exigir als del sud la reducció d’emissions? Malgrat això, l’evidència del canvi climàtic

és incontestable i no actuar és perillós. Què és primer, la raó o la justícia?

La compravenda d'emissions: 

És moralment correcte plantejar la compravenda d’emissions, amb l’excusa que el que veritablement importa són les emissions globals del planeta i no els

desequilibris locals? El mecanismes econòmics són la millor forma per reduir les emissions?

La transferència de tecnologia: 

Els països pobres es neguen a reduir emissions si no se’ls facilita “gratuïtament” la tecnologia adequada per fer-ho.

Els sindicats nord-americans: 

Un dels col·lectius que es varen oposar, el 1997, al fet que el seu país signés i ratifiqués el Protocol de Kyoto varen ser els sindicats nord-americans, que

afirmaven que la reducció d’emissions podia provocar un refredament de l’economia que posaria en perill els seus llocs de treball.

Els grups de poder: 

El paper dels països exportadors de petroli (OPEP) ha dificultat molt notablement la consecució d’acords a les diverses conferències. A Berlín (1999) es va

insistir molt que calia buscar mesures de compromís que afavorissin el desbloqueig que fan aquest països. Tanmateix, el ‘lobbies’ del sector del petroli i de

l’automoció han tingut una influència molt notable en l’opinió pública mundial respecte a les possibles incerteses científiques dels fenomen del canvi climàtic.

El paper d'Espanya: 

Espanya ha tingut històricament un paper contradictori en aquest afer. D’una banda, com a membre de la UE aposta per una reducció de les emissions; de

l’altra, exigeix dins la UE el dret a incrementar un 15 % les emissions. En definitiva, considera que encara té dret a "contaminar més", atès que els altres ja ho

han fet abans. Malgrat que Espanya es va comprometre a augmentar les emissions un màxim del 15 % en relació amb l'any base, s'ha convertit en el país

membre de la UE que menys possibilitats té de complir el que va pactar. En concret, l'increment de les emissions en relació amb l’any 1990 durant els darrers

anys ha estat el següent: 1996: 7 %; 1997: 15 %; 1998: 18 %; 1999: 28 %; 2000: 33 %; 2001: 33 %; 2002: 39 %; 2003: 41 %; 2004: 47 %; 2005: 52 %; 2006: 49

%; 2007: 52 %; 2008: 42,7 %.
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Webs

 

Carbon Dioxide Information Analysis Center

 

Diagnosi de Copenhaguen

El Niño

 

Global Warming (EPA)

 

Informe científico reducido sobre la Conferencia de Copenhaguen

 

IPCC

 

Oficina Espanyola de canvi Climàtic (OECC)

 

Portal Sostenibilidad

 

Secretaria de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC)

World Data Centre for Greenhouse Gases

World Meteorological Organization (WMO)

http://cdiac.ornl.gov/
http://www.copenhagendiagnosis.org/
http://www.wmo.ch/Welcome-sp.html
http://www.epa.gov/climatechange/
http://www.copenhagendiagnosis.com/download/Copenhagen_Diagnosis_ES_Spanish.pdf
http://www.ipcc.ch/
http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/
http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=6&id=71
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://jcdc.kishou.go.jp/wdcgg.html
http://www.wmo.ch/


 

Vídeos

 

Global Warming. National Geographic

 

Global Warming. Narrat per Leonardo di Caprio

http://www.youtube.com/watch?v=oJAbATJCugs
http://www.youtube.com/watch?v=C3pujlkSTqo
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6. Activitats

 

Activitat 1

  

Activitat de rol. Dividiu els alumnes de la classe en 4 grups que representin els diversos agents que participaren en el debat del acords del Protocol de Kyoto

(EUA, Unió Europea, G77 + Xina i AOSIS + ONG). Fora de l'aula cada grup cerca informació sobre les argumentacions del grup que li ha tocat representar. A

continuació es fa una representació simulada dels debats i negociacions del Protocol de Kyoto —tenint present la realitat de 1997 i intentant reproduir els

principals debats i controvèrsies.

 

 

Activitat 2

 

Es divideix la classe en X grups. Fora de l'aula, cada grup estudia els principals debats de fons i acords assolits entre la Conferència de Buenos Aires (COP 4) i

la de Copenhaguen (COP 15). El proper dia, a l'aula, cada grup fa una presentació de 10 minuts sobre la seva conferència i es confecciona conjuntament un

pòster sobre les principals idees força, debats de fons, acords i contradiccions de tots el procés.
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7. Crèdits

 

Com s'ha de citar aquesta unitat?

Carrera, E. Exemples d'insostenibilitat ambiental. Escalfament global. A: Carrera, E.; Segalàs, J. (ed.). Tecnologia i Sostenibilitat [en línia]. Terrassa:

Universitat Politècnica de Catalunya. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, 2010 [Consulta: dia mes any]. Disponible a:

<http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu>

 

 

Els continguts d'aquesta unitat han estat elaborats per:

 

  

Enric Carrera Gallissà

Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

Universitat Politècnica de Catalunya

carrera@catunesco.upc.edu
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