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Μπαράκ Ομπάμα, Στρασβούργο, Απρίλιος του 2009

Το έτος 2009 θα μείνει στην ιστορία ως το έτος της
οικονομικής κρίσης. Σωστά; 

Λάθος, ελπίζουμε. 

Το 2009 πρέπει να μείνει στην ιστορία ως το έτος, κατά το οποίο ο
κόσμος βρήκε απάντηση στο πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος.

Το έτος που η παγκόσμια κοινότητα επέδειξε την απαραίτητη
πολιτική βούληση για να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση,

δίνοντας ελπίδα και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες. 

Διότι μέσα από την κρίση μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες.
Τόσο η οικονομική όσο και η κλιματική κρίση μπορούν να

αποτελέσουν την αφορμή για να επαναφέρουμε την παγκόσμια
οικονομία σε πορεία ευθυγράμμισης με την οικολογία. Να

θέσουμε τα θεμέλια για τη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας
οικονομίας – προς όφελος όλων των πολιτών.

ΑΥΤΗ είναι η πρόκληση και η ευκαιρία
του 2009.
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Ίβο ντε Μπόρ, 
Εκτελεστικός Γραμματέας της Σύμβασης - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την

Κλιματική Αλλαγή

Η παγκόσμια οικονομική και κλιματική κρίση έχουν κοινό αίτιο: το γεγονός ότι ζούμε πέρα
από τις δυνατότητες που διαθέτουμε. Ο κόσμος συσσωρεύει τεράστια οικολογικά χρέη,
ακριβώς όπως έχει συσσωρεύσει τεράστια οικονομικά χρέη. Τίποτα από τα δύο δεν είναι
βιώσιμο. Οι ηγέτες του πλανήτη δεν μπορούν να ανασυγκροτήσουν με επιτυχία την
οικονομία, χωρίς ταυτόχρονα να αποκαταστήσουν μία από τις σπουδαιότερες συνέπειες
της μη βιώσιμης ανάπτυξης – την αλλαγή του κλίματος.

Η σύνδεση της οικονομίας και του κλίματος δεν είναι πάντα προφανής, εξαιτίας του τρόπου
με τον οποίο αποτιμάται η παγκόσμια οικονομία. Η φύση, το πιο θεμελιώδες μας κεφάλαιο,
δεν εμφανίζεται σε εταιρικούς ισολογισμούς ή στα περισσότερα εθνικά οικονομικά
δεδομένα. Επομένως, η υποτίμησή της περνά απαρατήρητη. Κανείς δεν καλείται να
αιτιολογήσει το γεγονός ότι δαπανούμε το φυσικό μας κεφάλαιο σαν να μην υπάρχει αύριο. 

Όταν κατέρρευσε το οικονομικό σύστημα, ορισμένες χώρες το στήριξαν τυπώνοντας
χρήμα. Όταν τα συστήματα υποστήριξης της ζωής του πλανήτη αχρηστευθούν, δεν μπορεί
να υπάρξει παρόμοια λύση. ΔΕΝ μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν άλλο πλανήτη.
Εκλύοντας στην ατμόσφαιρα αέρια που προκαλούν την αλλαγή του κλίματος,
υπονομεύουμε αυτά τα συστήματα υποστήριξης της ζωής του πλανήτη. Όπως υποστήριξε
το 2006, στην έκθεσή του σχετικά με τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής, ο πρώην
προϊστάμενος οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Νίκολας Στέρν, η αποτυχία της
αποτίμησης του «κόστους» αυτών των εκπομπών είναι «η μεγαλύτερη αποτυχία της
αγοράς στην ιστορία της ανθρωπότητας». 

Ωστόσο, η αποκατάσταση αυτής της αποτυχίας είναι σπουδαίο εγχείρημα. Η ύπαρξη του
οικονομικού μας συστήματος – του πολιτισμού μας – είναι εφικτή μόνο αν οι βασικοί
φυσικοί πόροι όπως η ατμόσφαιρα, οι ωκεανοί, τα δάση και το έδαφος, καθώς και οι
θεμελιώδεις διεργασίες, όπως το κλιματικό σύστημα με τους κύκλους του άνθρακα και
τους υδρολογικούς του κύκλους, παραμείνουν ανέπαφοι. Η αντιπαράθεση της οικονομίας
και της οικολογίας αποτελεί καταδίκη και των δύο. Εντούτοις, η συμφιλίωσή τους δίνει τη
δυνατότητα για έναν πιο πλούσιο, πιο βιώσιμο, πιο κερδοφόρο και πιο δίκαιο κόσμο.

Παρότι οι πολιτικοί έχουν διαθέσει τρισεκατομμύρια δολάρια κατά τους τελευταίους
μήνες, αποσκοπώντας σε μια λύση για την οικονομική κρίση, δεν έχουν μέχρι στιγμής
πραγματικά επιληφθεί της ακόμη σοβαρότερης κρίσης του υπό κατάρρευση κλιματικού
συστήματος. Η ευκαιρία για να διορθωθεί αυτό το σφάλμα δίνεται στην Κοπεγχάγη τον
Δεκέμβριο του 2009. Εκεί, οι παγκόσμιοι ηγέτες θα συναντηθούν προκειμένου να
θεσπίσουν κανόνες για τον έλεγχο των αερίων που προκαλούν αυτήν την κρίση και να
λάβουν αποφάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναπόφευκτων συνεπειών της
αλλαγής του κλίματος.

Αν το λάθος δεν διορθωθεί στη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα στην
Κοπεγχάγη, το 2009 θα θεωρηθεί ως το έτος που έλαβε χώρα μία από τις μεγαλύτερες
πολιτικές αποτυχίες που βίωσε ποτέ ο πλανήτης.
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Kρίση
καιευκαιρίες
Κανείς δεν πρέπει να υποτιμά το έργο, το οποίο καλούνται να
επιτελέσουν αυτοί που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις για
το κλίμα, ούτε τον επείγοντα χαρακτήρα του. Η κλιματική αλλαγή
συμβάλλει ήδη σε δριμείες ξηρασίες, πλημμύρες και τυφώνες,
καθώς και στη διάδοση ασθενειών, όπως η ελονοσία και ο
δάγκειος πυρετός. Καταστρέφει οικοσυστήματα ζωτικής
σημασίας, όπως ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος, το τροπικό
δάσος του Αμαζονίου και η Αρκτική. Οι επιστήμονες
υποστηρίζουν ότι το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη το 2003, το
οποίο κόστισε τη ζωή σε 30.000 ανθρώπους, δεν θα λάμβανε
χώρα εκτός συνθηκών κλιματικής αλλαγής. 

Ο κόσμος ενδέχεται να δει ολόκληρα νησιωτικά έθνη να
εξαφανίζονται, καθώς ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Στο 1
δισεκατομμύριο σχεδόν των ανθρώπων που βιώνουν την απειλή
του υποσιτισμού, θα προστεθούν πολλοί περισσότεροι στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Το σενάριο αυτό καθίσταται ολοένα πιο
πιθανό στην περίπτωση που εξαπλωθούν οι έρημοι, μεταβληθεί
σημαντικά το σύστημα των ασιατικών μουσώνων ή γίνει πιο
ακανόνιστη η παροχή γλυκών υδάτων από ορεινούς παγετώνες
που λιώνουν, όπως εκείνοι στα Ιμαλάϊα. Η Διακυβερνητική
Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) εκτιμά ότι η
ανεξέλεγκτη αλλαγή του κλίματος θα περικόψει την παγκόσμια
παραγωγή τροφίμων έως και 40% μέχρι το 2100.

Το χειρότερο είναι ότι ο πλανήτης ενδέχεται να πλησιάζει σε
κρίσιμα «σημεία καμπής», με ολόκληρα οικοσυστήματα να
«αλλάζουν» προς μια νέα κατάσταση, πέρα από την οποία, οι
συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες. Ξεπερνώντας αυτά τα
«σημεία καμπής», το παγκόσμιο κλίμα θα γίνει πιο εύθραυστο. Οι
πολικοί πάγοι στη Γροιλανδία και την Ανταρκτική θα
αποσταθεροποιηθούν, προκαλώντας άνοδο της στάθμης της
θάλασσας κατά πολλά μέτρα. Ένα θερμότερο κλίμα μπορεί επίσης
να αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια τόνους μεθανίου από το λιώσιμο
των μονίμως παγωμένων εδαφών (permafrost), καθώς και τεράστιες
ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από δάση που εκτίθενται όλο
και περισσότερο σε ξηρασίες, καταστροφές από έντομα και
πυρκαγιές. Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι ικανές να προκαλέσουν
καλπάζουσα κλιματική αλλαγή. Εν τέλει, είναι πιθανό να διακοπεί η
λειτουργία του συστήματος των ωκεάνιων ρευμάτων.



Οι άνθρωποι, ο πολιτισμός και τα οικοσυστήματα
πρέπει να επιβιώσουν. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ
ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ.
Για την αποφυγή τέτοιων καταστροφικών συνεπειών, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι
πρέπει να διατηρήσουμε την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C. Για
να διασφαλιστεί αυτό, πρέπει να μειώσουμε τις παγκόσμιες εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 80% μέχρι το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 

Αυτό είναι εντός της διάρκειας του κύκλου ζωής των σταθμών παραγωγής ενέργειας
που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σήμερα. 

Δυστυχώς, όλες οι χώρες εξακολουθούν να κατασκευάζουν νέους σταθμούς παραγωγής
ενέργειας με καύση άνθρακα. Ωστόσο, υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ της Κίνας,
της Ινδίας και των αναπτυσσόμενων κρατών από τη μία πλευρά και των οικονομικά
ισχυρών κρατών από την άλλη: οι πρώτες εξακολουθούν να έχουν πολύ χαμηλότερες -
κατά κεφαλήν - εκπομπές και πολύ λιγότερο πλούτο, ενώ οι δεύτερες ρυπαίνουν την
ατμόσφαιρα επί δεκαετίες. Το πραγματικό πρόβλημα προκαλείται από τις πλούσιες
χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία, οι οποίες εμμένουν σε μονάδες παραγωγής
ενέργειας με καύση άνθρακα, ενώ την ίδια στιγμή διαθέτουν πλήθος άλλων επιλογών. 

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ. Δεν υπάρχει περιθώριο άλλης
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ.
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Τα καλά νέα είναι
ότι… ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΤΑ
ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!
Διαθέτουμε την τεχνολογία και οι οικονομίες του πλανήτη δεν
πρόκειται να καταστραφούν. Στην πραγματικότητα, οι
πράσινες τεχνολογίες είναι το κλειδί όχι μόνο για τη
σταθεροποίηση του κλίματος αλλά και για ένα μέλλον, όπου οι
συνεχώς φθίνοντες φυσικοί πόροι του πλανήτη θα
χρησιμοποιούνται αποδοτικότερα και με πιο βιώσιμο τρόπο. 

Έχουμε παγκοσμιοποιήσει το οικονομικό σύστημα…
Ήρθε η ώρα να παγκοσμιοποιήσουμε την προστασία του περιβάλλοντος για να διασφαλίσουμε
τη ζωή στον πλανήτη. 

Η αποκατάσταση του κλίματος είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον.

ΔΕΝ υπάρχει ΚΑΙΡΟΣ 
ΓΙΑ ΧΑΣΙΜΟ. 
Η αλλαγή πορείας για έναν
«πράσινο» κόσμο δεν μπορεί
να μετατεθεί στο απώτερο
μέλλον. 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΔΩ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
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Το WWF επισημαίνει ότι υπάρχουν έξι βασικά σημεία, επί των οποίων πρέπει να
επιτευχθεί συμφωνία στη Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης: 

•Οι πλούσιες χώρες πρέπει να θέσουν, ως ομάδα, ισχυρούς δεσμευτικούς στόχους για
μείωση των εκπομπών τους κατά 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990, μέχρι το 2020. Το
μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των μειώσεων πρέπει να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο.
•Πρέπει να εδραιωθεί η συνεργασία για χρηματοδότηση και διάχυση τεχνολογίας,
προκειμένου να υποστηριχθεί η μετάβαση των αναπτυσσόμενων χωρών σε μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
•Με την κατάλληλη υποστήριξη ως προς τις ανάγκες τους, οι αναπτυσσόμενες χώρες
οφείλουν να δεσμευτούν σε εκπομπές κατά 30% χαμηλότερες, σε σχέση με την
αναμενόμενη εξέλιξη, μέχρι το 2020.
•Οι δράσεις εκ μέρους των αναπτυσσόμενων χωρών πρέπει να περιλαμβάνουν την
ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών και των συνεπαγόμενων εκπομπών.
•Τα οικονομικώς ισχυρά κράτη πρέπει να στηρίξουν τις πιο ευάλωτες χώρες,
κοινότητες και οικοσυστήματα που πλήττονται δριμύτερα από την κλιματική αλλαγή
και να χρηματοδοτήσουν την προσπάθεια προσαρμογής τους.
•Όλες οι χώρες οφείλουν να συμφωνήσουν ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου μέχρι το 2050 πρέπει να μειωθούν κατά 80%, σε σχέση με τα επίπεδα
του 1990.

Η συμφωνία επʼ αυτών των στόχων θα διασφαλίσει μια κορύφωση των παγκόσμιων
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εντός της επόμενης δεκαετίας και την ταχεία
πτώση τους στη συνέχεια. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτροπή
των επικίνδυνων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ορισμένοι θα ισχυριστούν ότι η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας είναι «δαπανηρή».
Πράγματι, υπάρχει ανάγκη μιας πρωτοφανούς στα χρονικά εμπιστοσύνης μεταξύ των
κρατών, καθώς απαιτούνται δεσμεύσεις για σοβαρές περικοπές στις εκπομπές των
αερίων του θερμοκηπίου, παράλληλα με μεγάλες ροές χρημάτων και τεχνολογιών
από τις ανεπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

ΑΛΛΑ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΕΣ.

Η συμφωνία πρέπει να βασιστεί στην αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει», στην ανάληψη ευθύνης από
τις ανεπτυγμένες χώρες για τις ιστορικά υψηλές
εκπομπές τους και στην δυνατότητα των
ισχυρότερων οικονομικά χωρών να βοηθήσουν τις
φτωχές χώρες. 

Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες αναβολής, από
την στιγμή που η επιστήμη πήρε σαφή και
ξεκάθαρη θέση, η Κοπεγχάγη αντιπροσωπεύει ΜΙΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για την παγκόσμια πολιτική
κοινότητα να επιδείξει

ισχυρή πολιτική βούληση, προκειμένου να κάνει
αυτήν τη συμφωνία πραγματικότητα.



ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ: 
έτη ορόσημα για το παγκόσμιο κλίμα

1865: Ο Τζον Τίνταλ θεώρησε ότι αέρια, όπως οι υδρατμοί και το διοξείδιο του άνθρακα,
στο «ατμοσφαιρικό περίβλημα» διατηρούν τη θερμότητα.

1896: Ο Σβάντε Αρένιους προέβλεψε ότι οι αυξήσεις του ατμοσφαιρικού CO2 από την
καύση ορυκτών καυσίμων θα οδηγούσαν σε παγκόσμια υπερθέρμανση. Ένας
διπλασιασμός του ατμοσφαιρικού CO2 θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο της παγκόσμιας
μέσης θερμοκρασίας κατά 5ºC. Οι προβλέψεις του Αρένιους πέρασαν απαρατήρητες για
περισσότερο από μισό αιώνα.

1958: Η πρώτη συνεχής παρακολούθηση αποκαλύπτει ταχεία αύξηση της συγκέντρωσης
του CO2 στην ατμόσφαιρα.

Δεκαετία του 1970: Έναρξη της περιόδου ατμοσφαιρικής υπερθέρμανσης, γνωστής ως
«υπερθέρμανση του πλανήτη».

1988: Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) ιδρύουν τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του
Κλίματος (IPCC), με στόχο την αξιολόγηση της επιστήμης της κλιματικής αλλαγής.

1990: Δημοσιεύεται η Πρώτη Αξιολόγηση της IPCC. Η χρονιά αυτή καθιερώνεται ως το
έτος βάσης για μελλοντικούς στόχους εκπομπών.
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1992: Η Συνδιάσκεψη Κορυφής του Ρίο συνέρχεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Οι κυβερνήσεις
συμφωνούν για τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος
(UNFCCC) που τις δεσμεύει να αποτρέψουν την «επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος».

1995: Έπειτα από μια έντονη συζήτηση, ιδίως με τα έθνη του Οργανισμού των Χωρών
Εξαγωγής Πετρελαίου (OPEC), η Δεύτερη Αξιολόγηση της IPCC εδραιώνει την ισχυρή
σύνδεση μεταξύ των αερίων θερμοκηπίου που προκαλούνται από τον ανθρώπινο
παράγοντα και της κλιματικής αλλαγής, αναφέροντας ότι τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι
η παγκόσμια υπερθέρμανση οφείλεται στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

1997: Το Πρωτόκολλο του Κιότο συμφωνήθηκε υπό τη UNFCCC. Περιλαμβάνει τους
πρώτους στόχους μείωσης εκπομπών για τις βιομηχανικές χώρες, καλύπτοντας το
διάστημα 2008-2012. Όλα τα ισχυρά κράτη υπογράφουν.

1998: Το θερμότερο έτος της θερμότερης δεκαετίας του θερμότερου αιώνα επί
τουλάχιστον μία χιλιετία.

2001: Τα έθνη συμφωνούν επί μεθοδολογικών και άλλων λεπτομερειών του
Πρωτοκόλλου του Κιότο στο Μαρακές. Οι ΗΠΑ και η Αυστραλία αρνούνται να κυρώσουν
το Πρωτόκολλο.

2003: Ευρωπαϊκό κύμα καύσωνα, το οποίο κοστίζει τη ζωή σε περισσότερους από 30.000
ανθρώπους. Οι επιστήμονες αργότερα συμπεραίνουν ότι πρόκειται για το πρώτο ακραίο
καιρικό συμβάν, το οποίο μπορεί ρητά να αποδοθεί στην κλιματική αλλαγή. Οι
επιστήμονες αναφέρουν ότι το 1/3 του πλανήτη πλήττεται από ξηρασίες, αριθμός
διπλάσιος εκείνου της δεκαετίας του 1970.

2005: Η ξηρασία μετατρέπει προσωρινά το τροπικό δάσος του Αμαζονίου από ταμιευτήρα
άνθρακα σε πηγή εκπομπής άνθρακα.

2007: Η μαζική απώλεια πάγου στην Αρκτική, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προκαλεί
φόβους για έναν Βορρά χωρίς πάγους. Η Τέταρτη Αξιολόγηση της IPCC προειδοποιεί για
ταχύτερη και μη αναστρέψιμη αλλαγή του κλίματος. Η Συνδιάσκεψη για το Κλίμα στο
Μπαλί ορίζει ένα χρονοδιάγραμμα για επίτευξη συμφωνίας επί του διαδόχου του
Πρωτοκόλλου του Κιότο.

2008: Συνδιάσκεψη για το Κλίμα στο Πόζναν της Πολωνίας. Βραδεία πρόοδος στις
διαπραγματεύσεις, καθώς πολλοί αναμένουν να διατυπώσει τη θέση της η νέα κυβέρνηση
Ομπάμα στις ΗΠΑ.

2009: Έτος-σταθμός για το κλίμα, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται για ένα
Πρωτόκολλο της Κοπεγχάγης που πρέπει να συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο.
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Oι άνθρωποι της
Κοπεγχάγης

«Η οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ζούμε
πέρα από τις δυνατότητες της οικονομίας μας. Η κλιματική
κρίση είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ζούμε πέρα από τις
δυνατότητες του πλανήτη μας», Ιβο ντε Μπόρ, κορυφαίος
αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.
Γνωστός για το χιούμορ του, την αφοσίωση στο
καθήκον και τις διπλωματικές του ικανότητες.

«Η Νότια Αφρική, μαζί με άλλες
αναπτυσσόμενες χώρες, δεσμεύεται να

κάνει πολύ περισσότερα για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το μερίδιο
που μας αναλογεί στην κοινή μας ευθύνη για το μέλλον», Μαρτίνους
βαν Σάλκβλικ, Υπουργός Περιβαλλοντικών Υποθέσεων και Τουρισμού,
Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής, Κέιπ Τάουν, 2008.

«Δεν αμφισβητούμε την επιστήμη. Δεν αμφισβητούμε τον
επείγοντα χαρακτήρα ούτε το μέγεθος της πρόκλησης που
αντιμετωπίζουμε. Τα υπάρχοντα στοιχεία ξεπερνούν τα
δυσμενέστερα σενάρια. Το κόστος της απραξίας ή της
ανεπάρκειας δεν είναι αποδεκτό», Τοντ Στερν, απεσταλμένος
των ΗΠΑ για θέματα κλιματικής αλλαγής, ανακοινώνοντας το
τέλος της εποχής Μπους, Βόννη, Απρίλιος του 2009.

«Η Κίνα δεν έχει φτάσει στο στάδιο, όπου μπορεί να
μειώσει τις συνολικές της εκπομπές αλλά μπορούμε να
μειώσουμε την ένταση του άνθρακα», Σου Bέι, Κινέζος
διαπραγματευτής για το κλίμα, Απρίλιος του 2009, καθώς
η Κίνα επανατοποθετήθηκε μετά τις προτάσεις των ΗΠΑ

για το κλίμα. 

«Η οικονομική κρίση κατέδειξε ότι η αίσθηση του επείγοντος
μπορεί να επιφέρει ασύγκριτη πολιτική βούληση και
συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μέγεθος της
κλιματικής πρόκλησης απαιτεί δέσμευση αντίστοιχου
μεγέθους. Η ιστορία θα μας κρίνει για τα συλλογικά μας
επιτεύγματα», Κόνι Χέντεγκααρντ, Δανή Υπουργός για το
Κλίμα και την Ενέργεια, η οποία θα προεδρεύσει των
διαπραγματεύσεων της Κοπεγχάγης.
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Η επιστήμη... 
συνοπτικά

Γνωρίζουμε ότι τα αέρια του θερμοκηπίου, όπως το CO2, θερμαίνουν τον αέρα,
παγιδεύοντας θερμότητα που ακτινοβολείται από την επιφάνεια της Γης. Πρόκειται για
επιστήμη ηλικίας 100 ετών. Οι πρώτες εκτιμήσεις ότι ο διπλασιασμός του CO2 στην
ατμόσφαιρα θα αύξανε τις θερμοκρασίες κατά 2-6ºC, έγιναν πριν από έναν αιώνα, από
τον Σουηδό χημικό Σβάντε Αρένιους. Τα σημερινά κλιματικά μοντέλα επιβεβαιώνουν
αυτές τις προβλέψεις.

Γνωρίζουμε ότι η θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 0,74ºC στη
διάρκεια του περασμένου αιώνα, με τη μεγαλύτερη άνοδο να σημειώνεται μετά το 1970.

Το CO2 που παράγεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες ευθύνεται για το μεγαλύτερο
μέρος της υπερθέρμανσης. Οι σημερινές συγκεντρώσεις CO2 στην ατμόσφαιρα
υπερβαίνουν, σχεδόν κατά 40%, τις αντίστοιχες πριν από 200 χρόνια και οι εκπομπές στην
ατμόσφαιρα αυξάνονται κατά περισσότερο από 2% ανά έτος, μετά το 2000. Αυτό το
επιπλέον CO2 προέρχεται πρωτίστως από τους ανθρώπους που καίνε ορυκτά καύσιμα και
καταστρέφουν τα δάση, τα οποία απελευθερώνουν άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αν αυτό
το CO2 δεν θέρμαινε τον πλανήτη, θα ερχόταν σε αντίφαση με όσα ξέρουμε για τη φυσική
τα τελευταία 100 χρόνια.

Δεν υπάρχει εναλλακτική εξήγηση για την παρατηρούμενη υπερθέρμανση. Οι ηλιακοί κύκλοι
έχουν συμβάλει λιγότερο από 10% κατά μέσο όρο, ενώ οι ηφαιστειακές εκρήξεις και οι
υπόλοιπες γνωστές φυσικές επιρροές επί του παγκόσμιου κλίματος έχουν ψυκτική επίδραση
από το 1970, που είναι η περίοδος της μεγαλύτερης συνολικής υπερθέρμανσης και της
μεγαλύτερης αύξησης επιπέδων του ατμοσφαιρικού CO2 και των άλλων αερίων του
θερμοκηπίου.
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H πρόγνωση
Η IPCC παρουσιάζει εκθέσεις για την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία 20
χρόνια. Η τελευταία έκθεσή της ήταν «κατηγορηματική» ως προς την ύπαρξη της
κλιματικής αλλαγής και της βεβαιότητας δραματικής επιδείνωσής της, αν δεν
αναλάβουμε επείγουσα δράση. 

Η φύση απορροφά αυτήν τη στιγμή, μέσω τόσο των ωκεανών όσο και των δασών, περίπου
το μισό CO2 που εκπέμπουμε στον αέρα. Το υπόλοιπο παραμένει στην ατμόσφαιρα επί
αιώνες. Ωστόσο, η ποσότητα άνθρακα που απορροφάται από τα φυσικά οικοσυστήματα
μειώνεται σταθερά. Κάθε τόνος CO2 που εκπέμπουμε επιδεινώνει την κατάσταση.
Επομένως, η σταθεροποίηση των εκπομπών δεν είναι αρκετή. Για να σταθεροποιήσουμε
τις θερμοκρασίες σε ένα επαρκώς χαμηλό επίπεδο, πρέπει να σταματήσουμε τις
εκπομπές το συντομότερο δυνατό.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ; 
Η συνέχιση της σημερινής «συνηθισμένης» συμπεριφοράς είναι επιζήμια για την
επιχειρηματική δραστηριότητα και εξίσου επιζήμια για τους ανθρώπους και τη φύση. Οι
θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται – κατά τουλάχιστον 2-4,5ºC μέχρι τα τέλη
αυτού του αιώνα. Η υπερθέρμανση θα είναι μεγαλύτερη στη ξηρά, ιδίως στις ηπειρωτικές
εσωτερικές περιοχές και στις πολικές περιοχές. 

Ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης, καθώς η θερμότητα και οι υδρατμοί θα αυξάνονται
στην ατμόσφαιρα, το κλίμα και όλα τα καιρικά φαινόμενα θα γίνουν πιο ακραία. Οι
καταιγίδες, περιλαμβανομένων των τυφώνων, προβλέπονται μεγαλύτερης έντασης και
συχνότητας. Οι υγρές περιοχές θα γίνουν γενικά υγρότερες και οι ξηρές ξηρότερες. Οι
ξηρασίες που είναι ήδη συχνότερες, θα διαρκούν περισσότερο, θα είναι εντονότερες
και θα επεκταθούν σε νέες περιοχές – συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου, της Μέσης
Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας και της Νότιας Αφρικής. Επιπλέον, όλες οι παραπάνω
περιοχές μπορούν να αναμένουν σημαντικά λιγότερες βροχοπτώσεις. 

Τα παγόβουνα και τα στρώματα πάγου στη στεριά που λιώνουν θα ανεβάσουν τη στάθμη
της θάλασσας. Σύμφωνα με αναλύσεις που δημοσιεύτηκαν μετά την Τέταρτη Αξιολόγηση
της IPCC, εκτιμάται ότι η στάθμη της θάλασσας μπορεί να ανέλθει κατά περισσότερο
από 1 μέτρο μέχρι το 2100. Μια τέτοια άνοδος θα ήταν αρκετή για να εκτοπίσει
τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ασία (κυρίως στην ανατολική Κίνα, το
Μπαγκλαντές και το Βιετνάμ), 14 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, καθώς και 8
εκατομμύρια στην Αφρική και άλλους τόσους στη Νότια Αμερική. Ωστόσο, η άνοδος της
θαλάσσιας στάθμης δεν θα σταματήσει το 2100. 

Όλο αυτό θα μπορούσε να είναι μόνο η αρχή...

«Υπάρχουν κρίσιμα σημεία καμπής στο κλιματικό σύστημα, στα οποία
είμαστε πολύ κοντά. Αν τα υπερβούμε, η δυναμική του συστήματος θα
αναλάβει τον έλεγχο και θα μας φέρει ενώπιον πολύ μεγάλων αλλαγών

που θα είναι εκτός του ελέγχου μας.» 
Τζέημς Χάνσεν, NASA, Ιούνιος του 2008
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ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ σημεία καμπής περιλαμβάνουν:
• Φυσικός διαχωρισμός πάγων στη Γροιλανδία ή/και τη Δυτική Ανταρκτική, οι οποίοι είναι
προσκολλημένοι στο έδαφος. Αυτοί οι πάγοι έχουν πάχος τριών χιλιομέτρων και καλύπτουν
περισσότερα από 2 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα το καθένα. Η τήξη του κάθε πάγου θα
ανέβαζε τη θαλάσσια στάθμη κατά έξι ή περισσότερα μέτρα. Σύμφωνα με ορισμένα κλιματικά
μοντέλα, μια θέρμανση της τάξης του 1,7ºC θα πυροδοτούσε τον κατακερματισμό των πάγων της
Γροιλανδίας.
•Μαρασμός του τροπικού δάσους του Αμαζονίου από τη ζέστη, τη ξηρασία και τις πυρκαγιές. Αυτό
θα απελευθέρωνε CO2 και θα θέρμαινε τον πλανήτη περαιτέρω, αποσταθεροποιώντας πιθανώς κι
άλλα δάση, προκαλώντας περισσότερη θέρμανση και επιφέροντας επίσης την απώλεια ενός από
τους σημαντικότερους ταμιευτήρες άνθρακα του πλανήτη και ενός μοναδικού θύλακα
βιοποικιλότητας. 
•Απελευθέρωση δισεκατομμυρίων τόνων μεθανίου, παγιδευμένου σε μόνιμα παγωμένο έδαφος
(permafrost). Εφόσον το μεθάνιο είναι αέριο του θερμοκηπίου, μια τέτοια εξέλιξη θα επέτεινε την
υπερθέρμανση. Οι επιστήμονες έχουν ενοχοποιήσει τις απελευθερώσεις μεθανίου ως έναυσμα
αιφνίδιων επεισοδίων παγκόσμιας υπερθέρμανσης στο παρελθόν.
• Διακοπή της λειτουργίας των ωκεάνιων ρευμάτων. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε μεγάλες κλιματικές
αλλαγές, περιλαμβανομένης μιας Ευρώπης που γίνεται σημαντικά ψυχρότερη και μιας πιθανής
διακοπής των ασιατικών μουσώνων. Η τακτική και προβλέψιμη έναρξη των μουσώνων είναι
σημαντική για τα αποθέματα νερού και την παραγωγή τροφίμων στο μεγαλύτερο μέρος της Ασίας,
της πιο πυκνοκατοικημένης ηπείρου του κόσμου. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ; ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ότι οι προηγούμενες φυσικές μεταβολές στο κλίμα
συχνά συνέβησαν απότομα. Για παράδειγμα, μεγάλο μέρος της υπερθέρμανσης, κατά το τέλος της
τελευταίας εποχής των παγετώνων πριν από 10.000 έτη, έλαβε χώρα εντός λίγων δεκαετιών. 
Ο κίνδυνος της καλπάζουσας μεταβολής του κλίματος δεν έχει ακόμα ποσοτικοποιηθεί πλήρως
από τους επιστήμονες. Παρόλα αυτά, είναι υπαρκτός. Πρόσφατη μελέτη προσδιόρισε ότι η
πιθανότητα διακοπής της λειτουργίας του συστήματος ωκεάνιων ρευμάτων αυτόν τον αιώνα
ενδεχομένως να ανέρχεται, σε μία στις τρεις. Εν πάσει περιπτώσει, η αβεβαιότητα είναι αιτία
ανησυχίας και όχι αδιαφορίας. Υπογραμμίζεται η ανάγκη για συνεχείς επιστημονικές έρευνες,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματευτές για το κλίμα θα έχουν στη διάθεσή τους τα
πιο σύγχρονα και έγκυρα επιστημονικά στοιχεία.
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Πηγή: Βασίζεται στο Lenton/Εθνική Ακαδημία Επιστημών
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Προϋπολογισμοί
ανθρακα... 
Πώς θα μείνουμε κάτω από τους2οC
Παρά τις αβεβαιότητες, υπάρχει μία ολοένα και μεγαλύτερη ομοφωνία ως προς το ότι η
αποτροπή της επικίνδυνης και μη αναστρέψιμης κλιματικής αλλαγής απαιτεί τη
συγκράτηση της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, όσο το δυνατόν πιο κάτω από τους 2°C,
σε σχέση με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά θα
καθιστούσε τον πλανήτη θερμότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πιθανώς εδώ
και ένα εκατομμύριο χρόνια. 

Αντίθετα, μόνο 6ºC περίπου χωρίζουν τη σημερινή από την τελευταία εποχή των
παγετώνων, όταν το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής
καλυπτόταν από ένα πυκνό στρώμα πάγου και η στάθμη της θάλασσας ήταν μερικές
δεκάδες μέτρα χαμηλότερη.

Προκειμένου να επιτύχουμε τη σταθεροποίηση των θερμοκρασιών, πρέπει να
σταθεροποιήσουμε τις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις CO2 και των άλλων αερίων του
θερμοκηπίου, τα οποία εκλύονται λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας και εν τέλει
παγιδεύουν τους ίδιους τους ανθρώπους. Για λόγους ευκολίας, οι επιστήμονες
αναγάγουν αυτά τα αέρια σε μια ενιαία μονάδα μέτρησης, γνωστή ως «ισοδύναμο CO2».
Η τρέχουσα συγκέντρωση CO2 είναι 386 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm). Μαζί με τα
υπόλοιπα αέρια, το ισοδύναμο CO2 είναι περίπου 462 ppm, εμφανίζοντας μάλιστα
ανοδικές τάσεις.

Για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη κλιματική σταθερότητα, με την άνοδο της
θερμοκρασίας να περιορίζεται κάτω από τους 2°C σε σχέση με τα προ-βιομηχανικά
επίπεδα, απαιτείται η επιστροφή των συγκεντρώσεων στα 400 ppm ισοδύναμου CO2 και
τελικά σε προ-βιομηχανικές
συγκεντρώσεις. 

ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΚΑΤΙ
ΤΕΤΟΙΟ ΕΦΙΚΤΟ; 
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Nαι...είναι!
Μακροπρόθεσμα, οι ωκεανοί και τα δάση
θα απορροφούν περισσότερο από το CO2

που εκπέμπουμε στον αέρα. Έχουμε
λίγες δεκαετίες ακόμα για να δράσουμε,
καθώς υπάρχει μια χρονική υστέρηση
μεταξύ των εκπομπών και της αύξησης
της θερμοκρασίας και επειδή, επί του
παρόντος, προστατευόμαστε από ένα
μέρος της υπερθέρμανσης, λόγω ενός
λεπτού πέπλου ρύπων από καπνό και
άλλα αέρια που μειώνουν την ένταση του
ηλίου. Πιθανότατα να μπορούμε να
εκπέμψουμε επιπλέον μόνο 1.000
δισεκατομμύρια τόνους CO2, ή 1.400
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2

στην ατμόσφαιρα, μεταξύ των ετών 2000 και 2050. Με τους τρέχοντες ρυθμούς, αυτό
αντιστοιχεί σε εκπομπές 20 ετών από την καύση ορυκτών καυσίμων, την αποψίλωση των
δασών και την αλλαγή της χρήσης γης. Ήδη, περισσότερο από το 1/3 αυτού του
«προϋπολογισμού άνθρακα» εκπέμφθηκε από το 2000 μέχρι και σήμερα. Πέραν της
ουσιαστικής μείωσης στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να ξεκινήσουμε και
τη δραστική εξάλειψη του CO2 από την ατμόσφαιρα. 

Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει όχι μόνο μαζική αναδάσωση, αλλά και τεχνολογίες δέσμευσης
και αποθήκευσης άνθρακα με χρήση οικολογικά παραγόμενων βιοκαυσίμων, τα οποία θα
αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα. Όπως έχει παρατηρήσει η IPCC, η μετάβαση σε μια
κοινωνία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου απαιτεί έναν κόσμο, ο οποίος μέχρι
το μέσο του αιώνα θα έχει μετατραπεί σε εστία απορρόφησης άνθρακα. 

Ακροβατούμε. 
Δεν υπάρχει μεγάλο
περιθώριο λάθους...
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Οι φυσικοί
ταμιευτήρες
άνθρακα και
οι πηγές
Οι μισές περίπου εκπομπές CO2 από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες, απορροφώνται γρήγορα από τους δύο μεγάλους
φυσικούς «ταμιευτήρες άνθρακα»: τα δάση και τους ωκεανούς.
Αυτό είναι ευτύχημα. Ο κόσμος θα ήταν πολύ θερμότερος χωρίς
αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία της φύσης. Επομένως, η διατήρηση
αυτών των ταμιευτήρων άνθρακα είναι ζωτικής σημασίας για την
επιβράδυνση του ρυθμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

Ωστόσο, όχι μόνο αποτυγχάνουμε να προστατεύσουμε αυτούς
τους φυσικούς ταμιευτήρες άνθρακα, αλλά τους καταστρέφουμε.
Καθώς λοιπόν καταστρέφουμε τα δάση, ο άνθρακας που έχουν
αποθηκεύσει απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Αντί επομένως
να απορροφούν άνθρακα μετατρέπονται σε πηγές άνθρακα. Έτσι
σήμερα, η αποψίλωση των δασών συνεισφέρει σχεδόν στο 1/5 του
συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Παρότι τα δάση που επιβιώνουν συνεχίζουν να απορροφούν CO2, η
αποψίλωση των δασών μετατρέπει συνολικά τα δάση του πλανήτη
σε «πηγή» αερίων θερμοκηπίου. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η
αναχαίτιση της αποψίλωσης των δασών είναι τόσο σημαντική για
την προστασία του κλίματος. 

Ένας επιπλέον μεγάλος κίνδυνος είναι το γεγονός ότι ακόμα κι αν
αναχαιτίσουμε την αποψίλωση των δασών, υπό τη συνεχιζόμενη
κλιματική αλλαγή, πολλά δάση θα υποκύψουν στην παγκόσμια
υπερθέρμανση και θα απελευθερώσουν άνθρακά στον αέρα,
επιταχύνοντας το φαινόμενο. Στη διάρκεια μιας ξηρασίας το 2005, πολλά δένδρα πέθαναν ή
σταμάτησαν να αναπτύσσονται – και έγιναν πηγή άνθρακα. Εκείνο το έτος, το τροπικό δάσος του
Αμαζονίου εξέπεμψε 5 δισεκατομμύρια τόνους CO2, ισοδύναμο με τις ετήσιες εκπομπές CO2 της
Ευρώπης και της Ιαπωνίας μαζί. 

Ορισμένοι ωκεανοί μπορεί επίσης να χάνουν σταδιακά την ικανότητά τους να απορροφούν CO2, καθώς
θερμαίνονται. Ο Νότιος Ωκεανός γύρω από την Ανταρκτική, ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς
ταμιευτήρες άνθρακα του πλανήτη, απορροφά πλέον λιγότερο άνθρακα κατά τα τελευταία 25 έτη.
Κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς την αιτία. Μάλλον πρόκειται για συνδυασμό διαφόρων παραγόντων,
περιλαμβανομένης της περιορισμένης δυνατότητας απορρόφησης εξαιτίας των ταχέως αυξανόμενων
εκπομπών. Ένας ακόμα παράγοντας είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων που
οδηγεί στην αναστολή της ανάπτυξης των φυκιών, τα οποία απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του
πλεονάζοντος ατμοσφαιρικού CO2. 

«Ανησυχώ καθώς αν η θερμοκρασία συνεχίσει να αυξάνεται, δεν θα έχουμε
ζωντανά κοράλλια για να δείξουμε στους τουρίστες.»
Κάρλτον Γιάνγκ Τζούνιορ, δάσκαλος καταδύσεων και τουριστικός πράκτορας, Μπελίζ
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Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ Σύντομος οδηγός 
για το πρωτόκολλο του Κιότο

Το Πρωτόκολλο του Κιότο υπεγράφη από 184 κυβερνήσεις στην ομώνυμη πόλη της
Ιαπωνίας τον Δεκέμβριο του 1997. Η έναρξη της εφαρμογής του το 2005, υποχρέωνε 37
βιομηχανικές χώρες να μειώσουν τις εκπομπές «αερίων του θερμοκηπίου» κατά μέσο
όρο 5% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, μέσα στην περίοδο 2008-2012.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτέλεσε ένα ιστορικό πρώτο βήμα για τον έλεγχο των εκπομπών των
«αεριών του θερμοκηπίου», παρέχοντας ένα πλαίσιο δράσης για τη μάχη ενάντια στην κλιματική
αλλαγή. Οδήγησε πολλές βιομηχανικές χώρες στη δημιουργία των απαραίτητων θεσμών και την
εφαρμογή των πολιτικών που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών. Ως αποτέλεσμα, κάποιες εξʼ
αυτών έχουν ήδη αρχίσει να μειώνουν τις εκπομπές τους. Παρόλα αυτά, η επίδραση του
Πρωτοκόλλου του Κιότο στη γενικότερη τάση αύξησης των εκπομπών παγκοσμίως είναι πολύ μικρή,
ενώ ορισμένοι από τους μηχανισμούς εφαρμογής του τελούν υπό αμφισβήτηση.

Για παράδειγμα, τα κράτη που συμμετέχουν στο Πρωτόκολλο αυτό μπορούν εν μέρει να
πετύχουν τους στόχους τους, επενδύοντας σε προγράμματα μείωσης εκπομπών σε άλλα
κράτη. Στην παρούσα φάση, ο σημαντικότερος «ευέλικτος μηχανισμός» τέτοιου είδους
είναι ο «Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης» που επιτρέπει στις βιομηχανικές χώρες την
αντιστάθμιση των εκπομπών τους μέσα από προγράμματα μείωσης εκπομπών σε
αναπτυσσόμενες χώρες και την πώληση των «πιστώσεων» εκπομπών που προκύπτουν
από αυτά τα προγράμματα σε μια ανοικτή αγορά.

Στον Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης έχουν ήδη ενταχθεί περισσότερα από 1.000
προγράμματα, ενώ έπονται ακόμη 4.000. Η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών θα
μπορούσε να οδηγήσει σε μια μείωση εκπομπών μεγαλύτερη από τις συνολικές εκπομπές
της Αυστραλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το αντικείμενο των
συγκεκριμένων προγραμμάτων ποικίλει: από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην
Ινδία και τη συγκέντρωση και χρήση μεθανίου από χώρους υγειονομικής ταφής στη
Βραζιλία, μέχρι τη χρήση γεωθερμίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην
Κεντρική Αμερική.

Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες ως προς το ότι μερικές χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία
και το Μεξικό έχουν προσελκύσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των προγραμμάτων και οι λιγότερο
ανεπτυγμένες χώρες - ειδικά στην Αφρική - έχουν μείνει εκτός. Επίσης, προβληματίζει το γεγονός
ότι πολλά από αυτά τα προγράμματα αποδίδουν, επί της ουσίας, μικρές μόνο μειώσεις εκπομπών.
Για τον λόγο αυτό, πολλοί είναι εκείνοι που κρίνουν απαραίτητη μια αναθεώρηση του γενικού
σχεδιασμού και των περιοχών εφαρμογής του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης, ώστε να
εξασφαλισθεί η πραγματική συμβολή του στη μείωση των εκπομπών.

Τα κράτη που συμμετέχουν στο Πρωτόκολλο του Κιότο έχουν επίσης τη δυνατότητα της
μεταξύ τους κατανομής των δικαιωμάτων εκπομπών (κάτι που ήδη εφαρμόζουν οι χώρες
της Ε.Ε.) ή ακόμα και της εμπορίας αυτών.

Αυτές οι αγοραπωλησίες δικαιωμάτων εκπομπών επιδιώκουν να κάνουν την προσπάθεια προστασίας του κλίματος
όσο το δυνατόν πιο αποδοτική, αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση των μειώσεων εκπομπών στις χώρες που
μπορούν να τις πραγματοποιήσουν με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος.
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Οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν τις
δικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με
το Πρωτόκολλο του Κιότο, χωρίς όμως
να δεσμεύονται από συγκεκριμένους
στόχους μείωσης εκπομπών.
Συμμετέχοντας για παράδειγμα στον
Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης,
μπορούν να λάβουν κονδύλια για τη
μείωση της έντασης των εκπομπών
τους. Οι βιομηχανικές χώρες έχουν την
υποχρέωση υποστήριξης των
αναπτυσσόμενων χωρών, μέσω
οικονομικής βοήθειας και παροχής
τεχνογνωσίας.

Κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις
συμφωνήθηκε και η δημιουργία ενός
ταμείου προσαρμογής που θα βοηθά τις
πιο ευάλωτες οικονομικά χώρες να
αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.
Χρηματοδοτείται μέσω της επιβολής ενός φόρου της τάξης του 2% σε όλες τις
συναλλαγές που γίνονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης. Παρόλα
αυτά, κανένα πρόγραμμα προσαρμογής δεν έχει ακόμα χρηματοδοτηθεί μέσω αυτού του
ταμείου.

Οι κυρώσεις του Πρωτοκόλλου έναντι των παραβατών επέδειξαν, μέχρι στιγμής, πενιχρά
αποτελέσματα. Ο Καναδάς σημειώνει μια αύξηση στις εκπομπές του κατά περισσότερο
από 25%, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, παρόλο που ο στόχος του παραμένει η μείωση
των εκπομπών του κατά 6%, Επιπλέον, οι ΗΠΑ αποχώρησαν από το Πρωτόκολλο το 2001.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο μπορεί να μην αποτελεί την τέλεια λύση, παραμένει όμως
σημαντικό. Η ισχύς του λήγει το 2012 και είναι επιτακτικό να γίνουν τα επόμενα βήματα
προς τη σωστή κατεύθυνση. Χτίζοντας πάνω στο βασικό πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του
Κιότο, πρέπει να επιτευχθεί μια συμφωνία πιο φιλόδοξη και με ευρύτερη προοπτική που
θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των πιο πρόσφατων επιστημονικών
δεδομένων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.
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«Εδώ και 20 χρόνια φωτογραφίζω την ετήσια συνάθροιση των πολικών
αρκούδων στον κόλπο Χάντσον του Καναδά. Ο χειμώνας έρχεται
αργότερα χρόνο με τον χρόνο. Κάθε επιπλέον εβδομάδα, κατά την
οποία οι αρκούδες δεν μπορούν να βγουν στον πάγο και να
κυνηγήσουν, αντιστοιχεί σε μείωση του σωματικού τους λίπους και σε
επιδείνωση της υγείας τους. Γίνονται ολοένα μικρότερες και πιο
αδύνατες. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, μέσα στα επόμενα 20-30 χρόνια
οι πολικές αρκούδες στον κόλπο Χάντσον θα αποτελούν πλέον
ανάμνηση.»

Ντάνιελ Τζ. Κόξ, φωτογράφος άγριας ζωής στον Καναδά



Μειώνοντας τις εκπομπέςκατά 80%
H Συνθήκη της Κοπεγχάγης πρέπει να
αποδώσει καλύτερα από το Πρωτόκολλο του
Κιότο. Ο πλανήτης είναι θερμότερος σήμερα,
η κλιματική αλλαγή πιο έντονη και οι
παγκόσμιες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου είναι κατά 25% υψηλότερες
συγκριτικά με το 1990. Χάρις σε μία δεκαετία
επιστημονικών ευρημάτων και δύο ακόμα
εκθέσεων της Διακυβερνητικής Επιτροπής
του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, σήμερα
γνωρίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια (και
μεγαλύτερη ανησυχία) τους κινδύνους που θα
αντιμετωπίσουμε αν δεν δράσουμε.

Τα περισσότερα κράτη συμφωνούν ότι είναι
αναγκαίο να συγκρατηθεί η αύξηση της
θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους
2°C. Συμφωνούν επίσης, σε θεωρητικό
τουλάχιστον επίπεδο, ότι για να επιτευχθεί
κάτι τέτοιο χρειάζεται ένα χρονοδιάγραμμα
μείωσης εκπομπών για τις επόμενες δεκαετίες
που θα εξασφαλίσει τη σταθεροποίηση των
συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου
στην ατμόσφαιρα στα απαιτούμενα επίπεδα.
Επομένως, ο καιρός για συμφωνίες
βραχυπρόθεσμης προοπτικής έχει παρέλθει :η

Συνθήκη της Κοπεγχάγης πρέπει να βασιστεί σε μία αυστηρά επιστημονική εκτίμηση όσων
πρέπει να γίνουν, προκειμένου να αποφευχθεί μια κλιματική καταστροφή.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα, μπορούμε να εκπέμψουμε μέχρι 1.000
δισεκατομμύρια τόνους CO2 ή 1.400 δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2, μεταξύ του
2000 και του 2050, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ελπίζουμε ότι η παγκόσμια
υπερθέρμανση θα παραμείνει κάτω από τους 2°C. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, είναι
ανάγκη έως το 2050, να μειωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές κατά 80%, σε σχέση με τα
επίπεδα του 1990. Οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να φθάσουν τις
μέγιστες τιμές τους γύρω στο 2015 και στη συνέχεια να αρχίσουν να μειώνονται δραστικά. 
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Οι στόχοι για το 2050 θα πρέπει να αφορούν όλες τις βιομηχανικές χώρες, καθώς επίσης
και όλες τις χώρες με μεγάλες εκπομπές. Σε κάθε περίπτωση, οι χώρες με τα μεγαλύτερα
επίπεδα εκπομπών που συνολικά ευθύνονται για το 80% του συνόλου παγκοσμίως,
οφείλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής όσο
το δυνατόν ταχύτερα. Πρέπει όλα τα κράτη να αγκαλιάσουν ένα μέλλον με μηδενικές
εκπομπές, μέσα από τη χρήση καθαρών τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας. Τότε θα
καταφέρουμε να μειώσουμε τις συγκεντρώσεις του CO2 στην ατμόσφαιρα, όπως οι
βιομηχανικές χώρες κατάφεραν τον 20ο αιώνα να απαλλαγούν από το φονικό νέφος που
δημιουργήθηκε λόγω της καύσης του άνθρακα.

Τα βιομηχανικά κράτη οφείλουν να αναλάβουν πρώτα δράση, ενώ οι ΗΠΑ επιβάλλεται να
επιστρέψουν στο διεθνές πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος της κλιματικής
αλλαγής. Στην προσπάθεια αυτή, είναι σημαντικό να συμμετάσχουν και χώρες που τώρα
αναδύονται ως βιομηχανικές δυνάμεις, όπως η Μαλαισία, η Νότια Κορέα, η Σαουδική
Αραβία και η Σιγκαπούρη αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως αυτές της Κίνας,
της Βραζιλίας, της Ινδονησίας, της Ινδίας, της Νότιας Αφρικής και του Μεξικού.

Πώς λοιπόν θα εξασφαλίσουμε ότι οι
παγκόσμιες εκπομπές θα κορυφωθούν

και θα αρχίσουν να μειώνονται μέσα
στην επόμενη δεκαετία;
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“Ζούμε σε ένα νησί και συχνά γινόμαστε μάρτυρες της οργής της
φύσης που εκδηλώνεται με κυκλώνες, καταιγίδες και πλημμύρες από
αυτές τις καταιγίδες. Η θάλασσα παίρνει μαζί της τα σπίτια μας, τη γη
μας και τα ζώα μας. Όταν υποχωρεί, η αλατότητα καθιστά το έδαφος
ακατάλληλο για κάθε καλλιέργεια. Τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα.
Έχω ήδη χάσει 2 σπίτια και τώρα φοβάμαι και για το τρίτο. Είμαστε
εντελώς απροστάτευτοι εξαιτίας της έλλειψης συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης. Δεν μπορούμε καν να πάρουμε τα πράγματα μας και
να μεταβούμε σε ασφαλές μέρος.” 

Ινταζ Σαχ, κάτοικος παράκτιας περιοχής στην Ινδία



Αναλαμβάνοντας την ΕΥΘΥΝΗ...
στόχοι για τα βιομηχανικά κράτη
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Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα της Διακυβερνητικής
Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, η Διεθνής
Συνδιάσκεψη για το Κλίμα στο Μπαλί το 2007 επεσήμανε
ότι τα βιομηχανικά κράτη πρέπει να στοχεύουν σε μία
μείωση των εκπομπών τους μεταξύ 25% και 40% έως το
2020, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ο παραπάνω
στόχος θεωρείται ενδιάμεσο στάδιο που θα οδηγήσει σε
ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις εκπομπών, ώστε η
παγκόσμια υπερθέρμανση να παραμείνει σε χαμηλά
επίπεδα. Μέχρι τις αρχές του 2009, οι υποσχέσεις για
μειώσεις εκπομπών από τα περισσότερα κράτη παρέμεναν
κατώτερες των περιστάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είναι η μόνη ομάδα χωρών που
υπόσχεται μειώσεις εκπομπών κοντά σε αυτά τα επίπεδα,
προτείνοντας μείωση κατά 20% με δυνατότητα αλλαγής
του στόχου στο 30%, αν και άλλα μέλη της διεθνούς
κοινότητας αναλάβουν παρόμοιες δεσμεύσεις. Παρόλα

αυτά, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει πολλές δυνατότητες αντιστάθμισης των εκπομπών
σε τρίτες χώρες, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι η πραγματική μείωση στο εσωτερικό των ίδιων των
χωρών της Ε.Ε. δεν θα είναι παραπάνω από 5% έως το 2020 (σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα).

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μειώσει τις εκπομπές της χώρας στα
επίπεδα του 1990 μέχρι το 2020, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο και για περαιτέρω μειώσεις.
Ο Καναδάς έχει κάνει μηδαμινές προσπάθειες μείωσης των εκπομπών του σε σχέση με τις
δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, ενώ η Ιαπωνία και η Ρωσία δεν έχουν
μέχρι τώρα δεσμευθεί για οποιαδήποτε ουσιαστική μείωση εκπομπών μετά το 2012.

Αυτό προφανώς δεν αρκεί. Όσο μικρότερες περικοπές κάνουμε στις εκπομπές, τόσο εγκλωβιζόμαστε
σε «βρώμικες» υποδομές και τόσο περισσότερο διακινδυνεύουμε να περάσουμε το όριο των 2°C. Το
WWF καλεί όλα τα βιομηχανικά κράτη να δεσμευτούν για μείωση των εκπομπών τους κατά 40% σε
σχέση με τα επίπεδα του 1990, έως το 2020. Οι περισσότερες από αυτές τις μειώσεις πρέπει να
αφορούν στα ίδια τα κράτη, σε εθνικό επίπεδο. 

Αν τα βιομηχανικά κράτη δεν συμφωνήσουν σε αυτόν τον στόχο, θα περιορίσουν δραματικά τις
εναλλακτικές που έχει ο πλανήτης για το μέλλον. Πρακτικά, αν δεν μειώσουν τις εκπομπές τους, οι
οικονομικά ισχυρές χώρες θα στερήσουν από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες τον «χώρο» στην
ατμόσφαιρα που χρειάζονται για τις δικές τους εκπομπές και συνεπώς για την ανάπτυξή τους. Σε
αυτό το επιστημονικά προκαθορισμένο άθροισμα εκπομπών, κάθε τόνος που εκπέμπεται από ένα
ανεπτυγμένο κράτος είναι ένας τόνος που δεν μπορεί να εκπεμφθεί από ένα αναπτυσσόμενο.

Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα στη μοίρα τους μέχρι το 2020. Δεν πρέπει να υπάρξει
κενό ανάμεσα στην περίοδο συμμόρφωσης (2008-2012) του Πρωτοκόλλου του Κιότο και της
επόμενης συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή. Στην Κοπεγχάγη πρέπει να συμφωνηθούν στόχοι
με περίοδο συμμόρφωσης από το 2013 έως το 2017. Επίσης, είναι αναγκαίο σε αυτήν τη
Συνδιάσκεψη να καθοριστεί ότι οι διαπραγματεύσεις που αφορούν στους στόχους της περιόδου
2018-2022 θα ξεκινήσουν σε κάθε περίπτωση πριν το 2013.

Το WWF επίσης πιστεύει ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας πρέπει να υπάρξει μια ειδική
συνθήκη για την έκτακτη αναθεώρηση των συμφωνηθέντων, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης,
ούτως ώστε ο κόσμος να μπορέσει να αντιδράσει άμεσα αν τα μελλοντικά ευρήματα των
επιστημόνων είναι δυσμενέστερα από τις μέχρι τώρα προβλέψεις.



Oι «ισχυρές χώρες» 
ΠΡΕΠΕΙ να κάτσουν στο τραπέζι 
των διαπραγμετεύσεων
Το Πρωτόκολλο του Κιότο διαχώρισε τη διεθνή κοινότητα ανάμεσα σε πλούσιες
βιομηχανικές χώρες, στις οποίες δόθηκαν στόχοι μείωσης εκπομπών (οι λεγόμενες
χώρες του Παραρτήματος 1) και σε όλες τις υπόλοιπες. Αλλά η πραγματικότητα δεν
είναι τόσο απλή. Κάποιες χώρες εκτός του Παραρτήματος 1 έχουν βιομηχανοποιηθεί
αρκετά και τώρα είναι πλουσιότερες από χώρες που ανήκουν στο Παράρτημα 1, όπως
η Ρουμανία και η Ουκρανία. Χάρη στις ραγδαία αναπτυσσόμενες οικονομίες τους,
έχουν σήμερα μεγαλύτερες κατά κεφαλήν εκπομπές και εισόδημα.

Το WWF πιστεύει ότι αυτά τα κράτη δεν μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από τον
μέχρι τώρα χαρακτηρισμό τους ως «αναπτυσσόμενες χώρες». Πρέπει να αποδεχθούν
τις ευθύνες τους ως νέες βιομηχανικές χώρες και να αναλάβουν δεσμευτικούς
στόχους μείωσης των εκπομπών τους. 

Για παράδειγμα, οι κατά κεφαλήν εκπομπές της Μαλαισίας από τη χρήση ορυκτών
καυσίμων είναι πλέον ίδιες με αυτές της Μεγάλης Βρετανίας και υπερδιπλάσιες αυτών
της Ρουμανίας. Η Ταϊβάν, η Νότια Κορέα και το Ισραήλ διπλασίασαν επίσης τις κατά
κεφαλήν εκπομπές τους από το 1990, φτάνοντας τα επίπεδα της Ε.Ε. Οι εκπομπές της
Σιγκαπούρης αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50% και είναι πλέον μεγαλύτερες των
περισσοτέρων ευρωπαϊκών κρατών.

Πολλά κράτη του Περσικού Κόλπου, έχοντας εξαιρεθεί από το Πρωτόκολλο του Κιότο,
έχουν τώρα ακόμα μεγαλύτερες εκπομπές. Η Σαουδική Αραβία διπλασίασε σχεδόν τις
εκπομπές της από το 1990, ξεπερνώντας τις κατά κεφαλήν εκπομπές όλων των
ευρωπαϊκών χωρών πλην του Λουξεμβούργου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το
Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Κατάρ καταλαμβάνουν σήμερα τις 4 πρώτες θέσεις στον
πίνακα με τις κατά κεφαλήν εκπομπές. Η κορυφαία θέση στις αυξήσεις των εκπομπών
ανήκει στο Κατάρ, του οποίου οι εκπομπές υπερτετραπλασιάστηκαν από το 1990. Οι
κατά κεφαλήν εκπομπές του είναι σήμερα τριπλάσιες από αυτές των ΗΠΑ.
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Change in carbon emissions from fossil fuel use, 1990–2005 (index)
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Αφορά στη μεταβολή των εκπομπών άνθρακα από τη χρήση ορυκτών καυσίμων 
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
για να σωθεί ο πλανήτης

Στο Κιότο, αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, αποδέχθηκαν
κάποιες ευθύνες, χωρίς όμως να θέσουν στόχους μείωσης των εκπομπών τους. Με
εξαίρεση τα νέα βιομηχανικά κράτη, οι κατά κεφαλήν εκπομπές στις αναπτυσσόμενες
χώρες παραμένουν χαμηλές σε σύγκριση με εκείνες των βιομηχανικών κρατών. Για
παράδειγμα, η Κίνα εκπέμπει τόσο διοξείδιο του άνθρακα όσο και οι Ηνωμένες
Πολιτείες. Καθώς όμως, διαθέτει τετραπλάσιο πληθυσμό, οι κατά κεφαλήν εκπομπές
της είναι μικρότερες. Επιπλέον, η συνεισφορά των αναπτυσσόμενων χωρών στην
ποσότητα των αεριών που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στην ατμόσφαιρα ιστορικά, είναι
μικρότερη από τις σημερινές τους εκπομπές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 100 χώρες
του πλανήτη με τις λιγότερες εκπομπές είναι συνολικά υπεύθυνες για το 3% των
παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπομπές των αναπτυσσόμενων χωρών αυξάνονται όσο
μεγεθύνεται η οικονομία τους και σήμερα αποτελούν περίπου το 50% των παγκόσμιων
εκπομπών. Καμία πλέον χώρα στον πλανήτη – οικονομικά ισχυρή ή αναπτυσσόμενη -
δεν μπορεί να συνεχίσει τη μη βιώσιμη πορεία ανάπτυξης που ακολουθείται σήμερα.

Το WWF υποστηρίζει ότι οι εκπομπές των αναπτυσσόμενων κρατών πρέπει να
παρεκκλίνουν από το σενάριο αναμενόμενης εξέλιξης όσο το δυνατόν γρηγορότερα
και να είναι, μέχρι το 2020, κατά 30% χαμηλότερες από ό,τι προβλέπεται βάσει των
σημερινών ρυθμών αύξησης.

Κάτι τέτοιο είναι βέβαια σημαντική ΠΡΟΚΛΗΣΗ για τα αναπτυσσόμενα κράτη.
Αποτελεί, όμως επιτακτική ανάγκη για το καλό του πλανήτη και μπορεί να γίνει πράξη
με δίκαια μέσα.

To πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί δίκαια, εάν τα πλούσια κράτη καλύψουν οικονομικά
το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται η νέα «πράσινη πορεία» ανάπτυξης. Εξάλλου, οι
ανεπτυγμένες χώρες είναι εκείνες που ιστορικά ευθύνονται για την υπερθέρμανση
του πλανήτη…

«Η εποχή των μουσώνων ξεκινά αργότερα και διαρκεί λιγότερο.
Εξαιτίας των αλλαγών, φτάνουν εδώ λιγότερα μπλε καβούρια από
τη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Η ποσότητα που συλλέγεται από
κάθε παγίδα έπεσε στα 30 γραμμάρια από τα 300 που ήταν μέχρι
πρότινος. Τον Δεκέμβρη του 2008, έχασα το συμβόλαιο πώλησης
καβουριών σε ένα εργοστάσιο που προμηθεύει την αγορά των
Ηνωμένων Πολιτειών...»

Κρίστοφερ Κονγκ, ψαράς καβουριών, Σαμπάχ, Μαλαισία
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Tα καλά νέα... για τις ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ χώρες
Υιοθετώντας μεθόδους και διαδικασίες που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών, οι
αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να αποφύγουν πολλές δυσάρεστες συνέπειες, όπως η
ρύπανση, οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και η καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος. Πρόκειται για συνέπειες που έχουν ήδη βιώσει οι ανεπτυγμένες κυρίως
χώρες, οι οποίες εμμένουν στις συμβατικές τεχνολογίες. Επιπλέον, οι καθαρές τεχνολογίες
είναι περισσότερο αποδοτικές, οπότε μακροπρόθεσμα αποφέρουν και οικονομικά οφέλη.

Τα καλά νέα … για τις ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ χώρες
Οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν ακόμα χρόνο να γλυτώσουν τα ζωτικά φυσικά συστήματα
του πλανήτη από τις χειρότερες επιπτώσεις που προκαλεί η εμμονή στο συμβατικό
ρυπογόνο μοντέλο ανάπτυξης.

Αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες ήδη ανταποκρίνονται στην πρόκληση αυτή. Η Νότια Αφρική
δεσμεύτηκε ότι μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 2020, οι εκπομπές της θα έχουν κορυφωθεί
και θα έχουν αρχίσει να μειώνονται. Το Μεξικό δεσμεύτηκε αντίστοιχα να μειώσει τις δικές
του εκπομπές κατά 50% μέχρι το 2050 και τον Απρίλη του 2009 σύναψε συμφωνία με την
κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία και οι δύο αποβλέπουν σε συνεργασία με στόχο
τη μείωση των εκπομπών. Επίσης, Κίνα, Βραζιλία και Ινδία εφαρμόζουν ήδη προγράμματα για
τη μείωση της έντασης άνθρακα και προωθούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρόσφατα,
οι Φιλιππίνες υιοθέτησαν στόχο για συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
ποσοστό 50% στην παραγωγή ενέργειας μέχρι το 2020, ενώ κράτη με μεγάλα ποσοστά
αποψίλωσης των δασών τους, όπως η Ινδονησία και η Βραζιλία, υιοθέτησαν φιλόδοξους
στόχους μείωσης της αποψίλωσης έως και 70% μέχρι το 2020. 

Το WWF προτείνει οι αναπτυσσόμενες χώρες να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης με
βάση τις δικές τους προτεραιότητες για βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να
ανταποκριθούν στον στόχο για απόκλιση των εκπομπών τους από το σενάριο
αναμενόμενης εξέλιξης κατά 30% μέχρι το 2020. Ορισμένες από αυτές τις δράσεις
μπορούν να αποδώσουν οικονομικά από μόνες τους.

Πολλές άλλες όμως, θα απαιτήσουν επενδυτικά κεφάλαια και τεχνική υποστήριξη από τις
βιομηχανικές χώρες, αντικατοπτρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ιστορική ευθύνη αυτών
των χωρών για το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. 

Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μπορεί να θέλουν να καταρτίσουν σχέδια ανάπτυξης
χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ως μέρος των στρατηγικών ανάπτυξης
τους. Το WWF ενθαρρύνει τέτοιου είδους αποφάσεις, αλλά αυτά τα κράτη δεν πρέπει,
προς το παρόν, να υποχρεώνονται να προχωρήσουν σε τέτοιες δράσεις. 
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Εκπομπές από τις διεθνείς
μεταφορές... 

μια ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ εκπομπών
Το Πρωτόκολλο του Κιότο δεν ελέγχει τις εκπομπές αερίων που προέρχονται από τις
διεθνείς μεταφορές, διότι τα κράτη δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ως προς το ποιος
ευθύνεται: το κράτος από όπου αναχωρεί το πλοίο ή το αεροσκάφος, το κράτος-
προορισμός ή μήπως η χώρα προέλευσης των επιβατών ή των προϊόντων που
διακινούνται; Το Πρωτόκολλο μετέθεσε την ευθύνη διευθέτησης αυτού του ζητήματος
στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας και στον Διεθνή Οργανισμό Αεροναυσιπλοΐας.

Ωστόσο, δεν επήλθαν ουσιαστικές λύσεις και εν τω μεταξύ οι εκπομπές από τις
διεθνείς μεταφορές συνεχίζουν να αυξάνονται. 

Οι εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές, λόγω της μεγαλύτερης επίδρασής
τους σε σχέση με τις εκπομπές που εκλύονται στο έδαφος, αποτελούν, σύμφωνα με
συντηρητικές εκτιμήσεις, πάνω από το 5% των συνολικών εκπομπών. Πρόκειται για
ποσότητα ίση με εκείνη που τα ανεπτυγμένα κράτη συμφώνησαν να μειώσουν στο
πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Στη Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης, όλοι
συμφωνούν πως αυτή η τρύπα πρέπει να κλείσει. 

Πώς όμως; Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν ακόμα περισσότερες εναλλακτικές στο τραπέζι.

Η απλούστερη λύση παραμένει η εξής: να συμφωνηθεί ποια χώρα πρέπει να αναλάβει
την ευθύνη για τις εκπομπές (π.χ. λιμάνι αναχώρησης), στη συνέχεια να προστεθούν
οι συγκεκριμένες εκπομπές στο εθνικό σύνολο εκπομπών της χώρας και να
συμπεριληφθούν αυτές οι εκπομπές στους στόχους μείωσης που θα τεθούν. Οι
ανεπτυγμένες χώρες ωστόσο, αντιτίθενται σε αυτό, ισχυριζόμενες ότι πρέπει να
ληφθούν μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αυτοί είναι διεθνείς τομείς.
Ισχυρίζονται επίσης ότι η παραπάνω λύση θα δημιουργήσει διακρίσεις ενάντια στην
αεροπλοΐα και τη ναυτιλία τους. 

Προτείνουν δε να θεωρούνται αυτοί οι τομείς ως «κράτη» με δικούς τους στόχους. Με
αυτόν τον τρόπο, οι εκπομπές των αεροσκαφών θα αντιμετωπίζονται και θα ελέγχονται
από την ίδια τη βιομηχανία. Το ίδιο ισχυρίζονται ότι πρέπει να ισχύει και για τη ναυτιλία.

Η συγκεκριμένη όμως πρόταση δεν βρίσκει σύμφωνες τις αναπτυσσόμενες χώρες,
καθώς παραβιάζει το δικαίωμά τους να μην έχουν νομικά δεσμευτικούς στόχους
μείωσης εκπομπών. Τα μικρά νησιωτικά κράτη εκφράζουν ανησυχίες ότι μια τέτοια
εξέλιξη ίσως επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό τους και τις εισαγωγές προϊόντων.
Εφόσον, δεν διαφαίνεται καμία συμβιβαστική λύση στον ορίζοντα προς το παρόν, το
θέμα αυτό πιθανόν να αναδειχθεί σε ένα από τα πιο φλέγοντα στην Κοπεγχάγη.

Το WWF πιστεύει πως η συμπερίληψη των εκπομπών αυτών στους εθνικούς στόχους
των ανεπτυγμένων κρατών θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα στον μεγαλύτερο βαθμό
του. Ταυτόχρονα, οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να αναλάβουν δράση. Επιπλέον,
ένας φόρος επί των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις διεθνείς μεταφορές θα
αύξανε τα κονδύλια για χρηματοδότηση της προσαρμογής στις κλιματικές
επιπτώσεις, ενώ θα προωθούσε την ανάπτυξη των τεχνολογιών.
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Η συμφωνία... ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Η κλιματική αλλαγή συμβαίνει. Ήδη επηρεάζει τη ζωή στον πλανήτη. Οι φυσικές
καταστροφές επιδεινώνονται και ανθρώπινες ζωές χάνονται. Ο κόσμος πρέπει να
προσαρμοστεί στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα
θα εργάζεται, με στόχο να αποτρέψει τα χειρότερα. Πολλά κράτη απειλούνται
περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, τη στιγμή που είναι τα λιγότερο υπεύθυνα.
Αναφερόμαστε σε περίπου 100 χώρες που ευθύνονται μόλις για το 3% των παγκόσμιων
εκπομπών. Οι χώρες αυτές είναι φτωχές και βρίσκονται σε μέρη του κόσμου, όπου το
κλίμα, ήδη επικίνδυνος εχθρός, γίνεται όλο και πιο απειλητικό.

Ο μέσος όρος των εκπομπών των 150 εκ. κατοίκων του Μπαγκλαντές αποτελεί το 1/6
εκείνων του μέσου Αμερικανού. Αυτό όμως δεν πρόκειται να προστατέψει τους
κατοίκους από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, από τις καταρρακτώδεις βροχές
και τους εντονότερους τυφώνες.

Χαρακτηριστικό στοιχείο των Αφρικανικών κρατών είναι για παράδειγμα, ότι το μέσο
αποτύπωμα άνθρακα του κάθε κατοίκου στο Μπουρούντι είναι περίπου ίδιο με αυτό της
τηλεόρασης ενός δυτικού νοικοκυριού που αφήνεται σε κατάσταση αναμονής. Όμως, η
κλιματική αλλαγή προβλέπεται να μειώσει τη σοδειά στο Μπουρούντι και τις άλλες
Αφρικανικές χώρες κατά 30% λόγω της ξηρασίας και της ζέστης. 

Ευάλωτα νησιωτικά κράτη στον Ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό, όπως το Τουβαλού και οι
Μαλδίβες αντιμετωπίζουν πλημμύρες λόγω βροχών, διάβρωση των ακτών και άνοδο της
στάθμης της θάλασσας. Τέτοιου είδους προβλήματα, ίσως και μέσα στο επόμενο μισό του
αιώνα, καταστήσουν τα νησιά αυτά μη κατοικήσιμα. Πού περιμένουμε να πάνε οι κάτοικοί
τους τότε; Οι βιομηχανικές χώρες, οι οποίες φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την
κλιματική αλλαγή, θα τους παρέχουν άραγε αξιοπρεπές
καταφύγιο και σεβασμό για το δράμα του εκτοπισμού από
τις πατρίδες τους;

Και είναι ΔΙΚΑΙΟ 
οι άνθρωποι αυτοί 
να ξενιτευτούν ΠΑΡΑ
ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ τους; 
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Οι ανεπτυγμένες χώρες είναι λοιπόν υποχρεωμένες να καλύψουν οικονομικά την
προσαρμογή των φτωχών κρατών-θυμάτων της κλιματικής αλλαγής. Η διεθνής
νομοθεσία, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», προβλέπει ότι είναι νομικό
καθήκον των χωρών με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου να
προστατεύσουν τις χώρες αυτές που κινδυνεύουν περισσότερο. Το Ταμείο
Προσαρμογής αποτελεί μια καλή αρχή. Είναι το μόνο ταμείο που σχετίζεται με το
θέμα της κλιματικής αλλαγής και διέπεται από έναν κανονισμό λειτουργίας
δημοκρατικού χαρακτήρα. Στο ταμείο αυτό εκπροσωπούνται επαρκώς οι
αναπτυσσόμενες χώρες. Κύρια πηγή των εσόδων του είναι το τέλος του 2% από τον
Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα όμως με το WWF, αυτό δεν επαρκεί. Έχουν περάσει 8 χρόνια και το
Ταμείο Προσαρμογής δεν έχει ακόμη καταστεί λειτουργικό. Οι βιομηχανικές
χώρες πρέπει να αποδεχτούν την ευθύνη, υποστηρίζοντας οικονομικά τη
θωράκιση των πιο ευάλωτων κρατών. Μια λύση θα ήταν να επιβληθεί φόρος
στα αεροπορικά εισιτήρια ή τη ναυτιλία, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει». Επιπλέον, οι χώρες πρέπει να δημιουργήσουν διεθνή μηχανισμό
ασφάλισης, ο οποίος θα βοηθά τα θύματα των κλιματικών καταστροφών. 

ΠΑΛΙΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ
Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, τα 48 λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη έλαβαν
χρηματοδότηση, προκειμένου να καταρτίσουν Εθνικά Προγράμματα Δράσης για την
Προσαρμογή (National Adaptation Programs of Action - NAPAs). Σκοπός ήταν να
προσδιορίσουν τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν άμεσα, όπως για παράδειγμα η
αποκατάσταση των αλπικών λιμνών ή η ενίσχυση των παράκτιων εδαφών. Για αυτόν
τον σκοπό, δημιουργήθηκε ένα ειδικό ταμείο μέσα στο Παγκόσμιο Ταμείο
Περιβάλλοντος (Global Environment Facility).

Σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί 39 τέτοια προγράμματα δράσης (NAPAs) και σύντομα θα
ολοκληρωθούν άλλα 9. Δυστυχώς όμως, δεν υπάρχουν χρήματα για την υλοποίηση
των δράσεων που προβλέπονται από τα προγράμματα αυτά. Ως εκ τούτου, μόνο λίγες
συγκεκριμένες δράσεις έχουν υποβληθεί ως προτάσεις για οικονομική ενίσχυση. Το
όλο εγχείρημα λοιπόν καθυστερεί. Οι υποσχέσεις των βιομηχανικών χωρών για
οικονομική στήριξη της προσαρμογής των κρατών που ευθύνονται λιγότερο για
αυτήν την κατάσταση, παραμένουν χωρίς αντίκρισμα.

Το WWF υποστηρίζει ότι οι βιομηχανικές χώρες πρέπει άμεσα, μέσα 
στο 2009, να χορηγήσουν το ποσό των 2 δις δολαρίων στο Ταμείο
Προσαρμογής, ώστε να υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα. Πρόκειται 
για μια κίνηση επείγουσας ανάγκης, με την οποία οι ανεπτυγμένες χώρες
θα δείξουν καλή θέληση ενόψει των συζητήσεων στη Συνδιάσκεψη 
της Κοπεγχάγης.

26



ΠΩΣ μπορεί 
να επιτευχτεί η προσαρμογή;

Υπάρχουν στιγμές που ο άνθρωπος πρέπει να ενεργεί άμεσα. Για παράδειγμα, ενώ
λιώνουν οι πάγοι στα Ιμαλάια, τεράστιες λίμνες νερού σχηματίζονται στις στενές
κοιλάδες, συχνά πίσω από φυσικά χωμάτινα φράγματα. Καθώς οι λίμνες γεμίζουν, υπάρχει
περίπτωση τα φράγματα να σπάσουν, απελευθερώνοντας έτσι μεγάλες ποσότητες νερού,
που καταλήγουν στην κοιλάδα. Στο Μπουτάν υπάρχουν πάνω από 2.000 τέτοιες λίμνες, οι
24 εκ των οποίων θεωρούνται υποψήφιες για επικείμενη υπερχείλιση. Χρειάζονται
συνεπώς μηχανικοί για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να αντλήσουν το νερό πριν
επέλθει οποιαδήποτε καταστροφή. 

«Ακόμη θυμάμαι τον άγριο βρυχηθμό που ακούστηκε, προτού
τα ορμητικά νερά της λίμνης Ντιγκ Σο, παρασύρουν το σπίτι

μου. Η λίμνη είχε γεμίσει με νερό από τους πάγους που είχαν
λιώσει και ξαφνικά υπερχείλισε. Τότε ήμουν έφηβη. Είδαμε το

νερό να καταπίνει 14 αιωρούμενες γέφυρες και να καταστρέφει
πολλά από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Πέντε άνθρωποι
σκοτώθηκαν στο χωριό. Σήμερα στηρίζομαι στο εισόδημα που

προέρχεται από τους τουρίστες που επισκέπτονται το σπίτι μου.
Αμφιβάλλω για το αν η οικογένειά μου θα μπορέσει να αντέξει

μια νέα τέτοια πλημμύρα» 
Ανγκ Μάγια Σέρπα, Νεπάλ 

Σε κάποιες περιπτώσεις οι άνθρωποι μπορούν και πρέπει να προειδοποιούνται, ώστε να
προετοιμάζονται για μία επερχόμενη καταστροφή. Η ολοένα αυξανόμενη στάθμη της
θάλασσας καθιστά τις παράκτιες περιοχές ακόμη πιο ευάλωτες στις μεγάλες παλίρροιες και
στις καταιγίδες, οι οποίες μπορούν να πλημμυρίσουν ολόκληρες κοινότητες. Στο
Μπαγκλαντές, 138.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κυκλώνα, το 1991. Από τότε, έχουν
γίνει πολλά έργα για την ασφάλεια των κατοίκων, όπως η κατασκευή καταφυγίων για τις
πλημμύρες στην κορυφή αναχωμάτων. Αυτό που χρειάζονται πλέον οι κάτοικοι είναι καλύτερα
συστήματα προειδοποίησης, ώστε να γνωρίζουν πότε πρέπει να πάνε στα καταφύγια.
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Οι άνθρωποι χρειάζονται καλή και εφαρμόσιμη επιστήμη...
Καθώς το κλίμα αλλάζει, δεκάδες χιλιάδες
φτωχοί αγρότες θα χρειαστεί να αλλάξουν
καλλιέργειες, ώστε να αντέξουν απέναντι στις
υψηλότερες θερμοκρασίες και παρατεταμένες
ξηρασίες. Περιοχές της νότιας Αφρικής, ήδη
αντιμετωπίζουν μειώσεις της παραγωγής τους
ακόμα και μεγαλύτερες από 30%, επομένως οι
καλλιέργειές τους πρέπει να είναι πιο
ανθεκτικές στη ξηρασία και την κλιματική
αλλαγή. Καθώς αναμένεται εξάπλωση
ασθενειών λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα
απαιτηθούν νέα προγράμματα εμβολιασμών για
την αντιμετώπισή τους, τόσο για τους
ανθρώπους, όσο και για τα αγροτικά ζώα.

Προσαρμογή βασισμένη 
στα οικοσυστήματα

Αυτό που απαιτείται είναι η προστασία των οικοσυστημάτων, καθώς αποτρέπουν τόσο
την κλιματική αλλαγή όσο και τις συνέπειές της. Η φύση παρέχει στην ανθρωπότητα
πολλές υπηρεσίες, η χρήση των οποίων αποτελεί συχνά τον οικονομικότερο τρόπο
προστασίας των ακτών από καταιγίδες και μεγάλες παλίρροιες.
Εδώ και 15 χρόνια, κοινότητες στο Βιετνάμ, με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού,
φυτεύουν μακρόβια δάση στις ακτές που είναι πιο ευάλωτες απέναντι στους
τυφώνες. Τα δάση αυτά μειώνουν την ένταση των κυμάτων και απορροφούν την
ενέργεια της καταιγίδας.

Το 2000, όταν ο τυφώνας Γουκόνγκ έπληξε το Βιετνάμ, οι περιοχές που είχαν
φυτευτεί παρέμειναν ασφαλείς, ενώ οι γειτονικές περιοχές υπέφεραν από
καταστροφές. Μέχρι στιγμής, έχουν φυτευτεί 12.000 εκτάρια με κόστος 1 εκ
δολαρίων, εξοικονομώντας παράλληλα τουλάχιστον 7 εκ δολάρια, τα οποία
αντιστοιχούν στο κόστος συντήρησης αναχωμάτων.

Αντίστοιχα, τα τροπικά δάση σταθεροποιούν το έδαφος παρέχοντας προστασία από
κατολισθήσεις που προκαλούνται έπειτα από καταιγίδες. Σταθεροποιούν επίσης τη
ροή των ποταμών και προκαλούν βροχοπτώσεις, προστατεύοντας τις περιοχές από
τη ξηρασία. Στη Βραζιλία, οι καλλιέργειες και τα τροπικά δάση συχνά φαίνεται να
ανταγωνίζονται για τη γη. Οι φάρμες όμως χρειάζονται τα τροπικά δάση, καθότι τα
δάση παρέχουν τη ζωτική βροχή.. 

Σύμφωνα με το WWF, τα κράτη πρέπει να καταβάλουν μεγάλες
προσπάθειες ώστε να αποκομίσουν τα οφέλη που προκύπτουν
από την προσαρμογή, η οποία βασίζεται στις λειτουργίες των
οικοσυστημάτων. Αυτή είναι η καλύτερη επένδυση. Η
προστασία των φυσικών υποδομών είναι εξίσου σημαντική με
τη συντήρηση του οδικού δικτύου και των ακτογραμμών.
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H συμφωνία...
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η φράση «αμιγώς τεχνολογική» έχει αποκτήσει αρνητική έννοια. 

Η αλήθεια όμως είναι ότι η τεχνολογία θα βρίσκεται στο κέντρο οποιασδήποτε λύσης για
την κλιματική αλλαγή. Δεν γίνεται αλλιώς. 

Μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, ο πληθυσμός της γης αναμένεται να αυξηθεί, παρόλο που
ενδέχεται να σταθεροποιηθεί γύρω στο 2050. Οκτώ με δέκα δισεκατομμύρια άνθρωποι
πρέπει να φάνε, να ντυθούν και γενικά να συντηρηθούν. Ως εκ τούτου, η χρήση πολλών
φυσικών πόρων αναμένεται να αυξηθεί, ακόμη κι αν οι πλούσιες χώρες καταφέρουν να
συγκρατήσουν την κατανάλωση τους. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η ενέργεια.
Περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη ζουν σήμερα 
χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Επομένως, εάν πρόκειται να παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια
σε 8 -10 δις ανθρώπους, με παράλληλη μείωση των
εκπομπών κατά 80%, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον
οποίο παράγουμε και χρησιμοποιούμε ενέργεια - στα
νοικοκυριά, τα εργοστάσια, τα γραφεία, τους δημόσιους
χώρους και τις μεταφορές. 

Κάτι τέτοιο απαιτεί αποδοτικές τεχνολογίες, σε συνδυασμό
με ανασχεδιασμό του τρόπου ζωής μας. Παράδειγμα, η
δημιουργία «αποκεντρωμένων» αστικών περιοχών, στις
οποίες η πρόσβαση προς τις διάφορες υπηρεσίες θα γίνεται
με τα πόδια και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι με το
αυτοκίνητο.

Οι νέες ιδέες και τεχνολογίες πρέπει να φτάσουν
συντομότερα στις χώρες εκείνες που αναπτύσσουν τις
ενεργειακές τους υποδομές ταχύτερα. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας εκτιμά ότι θα
επενδυθούν παγκοσμίως 26 τρισεκατομμύρια δολάρια στον τομέα της ενέργειας, κατά
το διάστημα 2006-2030, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά θα αφορούν σε
αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να μεταπηδήσουν στις νέες τεχνολογίες χωρίς να
περάσουν πρώτα από τον βρώμικο και ρυπογόνο δρόμο που έχουν ακολουθήσει οι
περισσότερες βιομηχανικές χώρες μέχρι σήμερα.
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Οι περισσότερες
τεχνολογίες που
απαιτούνται είναι
διαθέσιμες
Η αιολική ενέργεια έχει αναπτυχθεί επαρκώς και δεν κοστίζει. Βιομηχανικές χώρες,
όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Δανία και οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει σημαντικά σε αυτήν.
Μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, αυτές που τη χρησιμοποιούν περισσότερο είναι η
Κίνα και η Ινδία. Πολλές ακόμα χώρες όμως, μπορούν να προβούν σε ανάλογα βήματα εάν
υποστηριχθούν από τις πλουσιότερες. Χρειάζονται εκπαίδευση, τεχνικές γνώσεις και
αρωγή για την ανάπτυξη αιολικών χαρτών και τον συνδυασμό της αιολικής ενέργειας με
πιο συμβατικές πηγές σε ένα δίκτυο.

Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί επίσης μια γρήγορα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας.
Μέχρι πρόσφατα ήταν στενά συνδεδεμένη με την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών, βάσει
της οποίας η ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια.
Μπορούν να κατασκευαστούν κτίρια με κάλυψη φωτοβολταϊκών, ώστε να εφοδιάζονται
με ηλεκτρική ενέργεια και να κλιματίζονται μόνα τους μέσω του ήλιου. Αυξανόμενο
ενδιαφέρον παρουσιάζεται όμως και για τα «ηλιακά θερμικά συστήματα», τα οποία

χρησιμοποιούν καθρέφτες και φακούς, προκειμένου να
συγκεντρώσουν την ηλιακή ενέργεια για να θερμάνουν
νερό που στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να
τροφοδοτήσει συμβατικές ηλεκτρικές τουρμπίνες. Οι
πρώτοι τέτοιοι - λειτουργικοί σε βιομηχανικό επίπεδο -
σταθμοί βρίσκονται στην Ισπανία και τις ΗΠΑ. Θεωρητικά,
μεγάλες εκτάσεις ερήμου από τη Νεβάδα έως την
Αλγερία και την Ινδία, θα μπορούσαν να καλυφθούν με
κάτοπτρα που να αιχμαλωτίζουν την ηλιακή ενέργεια. Η
προσπάθεια για την αποδοτική λειτουργία αυτών των
συστημάτων, ως σημαντικής πηγής καθαρής ενέργειας,
πρέπει να είναι παγκόσμια. 

Πιθανόν τα μελλοντικά αυτοκίνητα να κινούνται
είτε με ηλεκτρική ενέργεια είτε με υδρογόνο (παρότι το
τελευταίο απαιτεί μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού για

την παρασκευή του). Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι το πολιτικό σύνθημα του 2009. Όμως,
η φιλικότητά τους προς το περιβάλλον θα εξαρτηθεί σημαντικά από τον τρόπο παραγωγής
της ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν καταλήξουμε να καίμε περισσότερο άνθρακα, το κέρδος
θα είναι μικρό. Το μέλλον βρίσκεται σε ένα υπερ-αποδοτικό σύστημα μεταφορών, το
οποίο θα βασίζεται σε ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

Η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από τις δημόσιες μεταφορές καθιστά επίσης τα μέσα
μαζικής μεταφοράς πολύ πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Τα τραμ, τα ηλεκτρικά λεωφορεία
και τα τρένα πρέπει να αντικαταστήσουν τα αστικά και τοπικά συστήματα συγκοινωνιών που
χρησιμοποιούν βενζίνη. Τα ηλεκτρικά τρένα υψηλής ταχύτητας που ενώνουν διάφορες πόλεις
σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, ήδη μειώνουν ουσιαστικά την ανάγκη των αερομεταφορών.
Επιπλέον, η μεταφορά αγαθών πρέπει να στραφεί ξανά στα τρένα.
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Άλλες εκμεταλλεύσιμες ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας είναι η ενέργεια των κυμάτων
και της παλίρροιας, καθώς και η
γεωθερμική ενέργεια. 

Η αυστηρή κριτική που έχουν δεχτεί τα
βιοκαύσιμα αφορά στη χρήση γης και νερού
που είναι απαραίτητα για καλλιέργειες τροφίμων. Ορισμένα μάλιστα έχουν μεγάλο
αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγή τους. Παρόλα αυτά, τα μελλοντικά βιοκαύσιμα,
ιδιαίτερα αυτά που χρησιμοποιούν υπολείμματα από τη γεωργία και τη δασοκομία, ίσως να
αποτελούν καλύτερο στοίχημα. Τα βιοκαύσιμα μπορούν επίσης μακροπρόθεσμα, να
αποτελέσουν το μέλλον για τις αερομεταφορές. Γενικά η στερεά βιομάζα και συγκεκριμένα
αυτή που προέρχεται από νέα και διαχειριζόμενα με βιώσιμο τρόπο δάση, αποτελεί ζωτικής
σημασίας εναλλακτική για την αντικατάσταση του άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας και
την παροχή αξιόπιστης καύσιμης ύλης για πολλές φτωχές κοινότητες στις αναπτυσσόμενες
χώρες. 

Η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί ένα σύνολο τεχνολογιών
που δεσμεύει τις εκπομπές CO2 από μεγάλες εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν
ορυκτά καύσιμα, και τις αποθηκεύει προσωρινά βαθιά στο υπέδαφος, σε παλιές
κοιλότητες πετρελαίου ή αερίου ή σε κάποιου είδους ταμιευτήρες. Η τεχνολογία αυτή
πρέπει να αναπτυχθεί αρκετά ακόμη, προτού καταστεί εμπορικά διαθέσιμη στην
απαραίτητη κλίμακα. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως και η ίδια παράγει κάποιες
εκπομπές. Θα μπορούσε όμως στο μέλλον να μειώσει τις εκπομπές από την καύση
άνθρακα κατά 90% ή και ακόμα περισσότερο, με άλλα λόγια σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα
από αυτά της παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο. Η δέσμευση και αποθήκευση
διοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη
βιομάζα, προσδίδοντας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αρνητικό ισοζύγιο
διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα και
σε άλλες διεργασίες με υψηλά επίπεδα εκπομπών CO2 και κατανάλωσης ενέργειας, όπως
η βιομηχανία τσιμέντου και σιδήρου.

Η πυρηνική ενέργεια, ως πηγή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη
κλίμακα, συχνά υπερεκτιμάται. Το WWF πιστεύει ότι οι κίνδυνοι από τη διάδοση των
πυρηνικών, την απόθεση των αποβλήτων, τα ατυχήματα και τις μελλοντικές ελλείψεις
ουρανίου την καθιστούν επισφαλή, αφελή και μη βιώσιμη επιλογή.

Οι μέθοδοι για δέσμευση και χρήση του μεθανίου από τη γεωργία, τους χώρους
υγειονομικής ταφής και τους αγωγούς αερίου είναι γρήγορες και οικονομικές λύσεις με
άμεσα και θετικά αποτελέσματα για το κλίμα. 
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Eνεργειακή απόδοση
Σημαντικότερο όλων είναι το γεγονός ότι στους περισσότερους τομείς υπάρχουν
μεγάλες δυνατότητες για πολύ αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας. 

Από τη βαριά βιομηχανία έως τις μεταφορές, τα κτίρια και τα ηλεκτρονικά, οι οικονομικά
αποδοτικές τροποποιήσεις και ο επανασχεδιασμός μπορούν να μειώσουν τη χρήση
ενέργειας κατά 30% έως 80%. Τα μέτρα για την ενεργειακή απόδοση είναι,
μακροπρόθεσμα, οι αποτελεσματικότερες επιλογές, σε οικονομικό επίπεδο, για τη μείωση
των εκπομπών και την απεξάρτηση από ακριβές και επιρρεπείς εισαγωγές πετρελαίου και
αερίου, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι περιορισμένα. Το μυστικό βρίσκεται στη
χρηματοδότηση του σχετικά υψηλού αρχικού κόστους του πιο αποδοτικού εξοπλισμού. 

Επιπροσθέτως, στις σχετικές με την ενέργεια τεχνολογίες, υπάρχει μεγάλη ανάγκη
ανάπτυξης και προώθησης νέων υλικών, όπως τα ελαφρά ανθρακονήματα, τα οποία είναι
πολύ λιγότερο ενεργοβόρα, εκπέμπουν λιγότερο CO2 και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
Σταδιακά, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη πρέπει να βασιστεί στις ανανεώσιμες πηγές,
αντικαθιστώντας τα υλικά που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα (πλαστικά, συσκευασίες
κτλ.), το τσιμέντο, το σίδηρο και το αλουμίνιο με ξύλο και άλλες πηγές που έχουν ως
βάση τη βιομάζα. Νέα και καινοτόμα επιτεύγματα που εισέρχονται στην αγορά, όπως αυτά
της νανοτεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας και της πληροφορικής, προσφέρουν τεράστιες
ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων και ιδιαίτερα αποδοτικών υλικών. 

Το ζήτημα είναι να αναπτυχθούν αυτές οι τεχνολογίες και ακόμη περισσότερο, να καταστούν
οικονομικές και να διαδοθούν στον κόσμο. Ο χρόνος είναι το βασικότερο εμπόδιο τώρα.

Έρευνες που διεξήχθησαν για λογαριασμό του WWF δείχνουν ότι παρά τους υψηλούς
και γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης των νέων αναδυόμενων τεχνολογιών, καμία
βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένης αυτής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) δεν μπορεί
να παρουσιάσει ανάπτυξη άνω του 30% ανά έτος για μεγάλο χρονικό διάστημα από τη
στιγμή που θα επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Οι ερευνητές εξέτασαν τις
διαθέσιμες τεχνολογίες ενέργειας και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι εάν ο κόσμος θέλει
να συγκρατήσει την υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 2ºC, πρέπει να φτάσει αυτό το
30% της ανάπτυξης για ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών ενέργειας όσο το δυνατόν
συντομότερα, αλλά το αργότερο μέχρι το 2014. Εάν δεν συμβεί αυτό, ο στόχος ενδέχεται

να μην επιτευχθεί.

Γιατί καθυστερούμε λοιπόν;
Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να
αποτελέσει το εφαλτήριο για νέες θέσεις
εργασίας, νέες αγορές και για μια
αποδοτικότερη, παραγωγικότερη και πιο
«πράσινη» οικονομία – σε τοπικό, εθνικό και
παγκόσμιο επίπεδο.
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Προγράμματα τεχνολογικής δράσης

Στο πλαίσιο της Σύμβασης
του ΟΗΕ για την Κλιματική
Αλλαγή, οι χώρες
συμφώνησαν να αναπτύξουν
και να διασφαλίσουν τη
μεταφορά τεχνολογιών που
μειώνουν τις εκπομπές.
Κάποια πρόοδος έχει
επιτευχθεί μέσω του
Μηχανισμού Καθαρής
Ανάπτυξης και του
Παγκόσμιου Ταμείου
Περιβάλλοντος. 

ΌΜΩΣ άργησε πολύ και δεν αρκεί.

Πολλές φορές η πρόοδος παρακωλύεται από μια ατελέσφορη διαμάχη μεταξύ των
πλούσιων και των φτωχών κρατών σχετικά με το ποιος θα πληρώσει το κόστος
μεταφοράς της τεχνολογίας από τις μεν στις δε. Οι φτωχές χώρες ζητούν ελεύθερη
πρόσβαση στις τεχνολογίες, χωρίς αυτή να παρεμποδίζεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας
και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πλούσιες χώρες θεωρούν την ευρεσιτεχνία
ζωτική για την προώθηση της καινοτομίας και πιστεύουν ότι η ελεύθερη αγορά είναι ο
καλύτερος μηχανισμός για τη μεταφορά της τεχνολογίας.

Αυτή η διαμάχη πρέπει να ξεπεραστεί. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι φτωχές χώρες
διαθέτουν επίσης καλές τεχνολογίες και ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η «μεταφορά
τεχνολογίας» δεν περιορίζεται τόσο από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας όσο από την
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την τεχνογνωσία.

Το WWF θεωρεί ότι το μυστικό βρίσκεται στην ενίσχυση της
συνεργασίας σε θέματα τεχνολογίας μέσω της εφαρμογής

Προγραμμάτων Τεχνολογικής Δράσης για την ανάπτυξη και τη
διάδοση βασικών τεχνολογιών. 

Αυτά περιλαμβάνουν πολλές από τις ενεργειακές τεχνολογίες που αναφέρθηκαν
νωρίτερα και ακόμη περισσότερες. Στις διάφορες ιδέες που βρίσκονται υπό συζήτηση,
περιλαμβάνονται επίσης δορυφορικά συστήματα για την παρακολούθηση της
αποψίλωσης των δασών και την έγκαιρη προειδοποίηση για φυσικές καταστροφές, η
εξοικονόμηση CO2 στην τσιμεντοβιομηχανία, τα εγχώρια βιοκαύσιμα, όπως αυτά της
Βραζιλίας και τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού, όπως η στάγδην άρδευση και η
αποταμίευση του βρόχινου νερού. Λύσεις όπως οι παραπάνω μπορούν να
διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
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T  ο πράσινο δίκτυο
ΤΙ όψη θα έχει ένας μελλοντικός κόσμος ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ;

Οι περισσότερες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας μετατρέπονται εύκολα σε
ηλεκτρισμό. Στην πραγματικότητα, οι σύγχρονες κοινωνίες τείνουν να αντικαθιστούν

τα παραδοσιακά καύσιμα με την ηλεκτρική ενέργεια επειδή είναι εκ φύσεως πιο
αποδοτική και επιφέρει λιγότερη ρύπανση κατά τη χρήση της.

Η ηλεκτρική, ή μάλλον η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, έχει μεγάλες δυνατότητες να
αντικαταστήσει όχι μόνο τα συμβατικά, επικίνδυνα και βλαβερά καύσιμα, όπως ο
άνθρακας και το ουράνιο, αλλά και τη χρήση των ορυκτών καυσίμων που
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, τα κτίρια και τις μεταπρατικές διαδικασίες. Η
ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια θα μπορούσε να γίνει ουσιαστικά ανεξάντλητη και να
αποτελέσει ιδανική λύση απέναντι στην ανασφάλεια του εφοδιασμού. 

Ένα από τα σχέδια που είναι υπό συζήτηση σήμερα στην Ευρώπη και ολοένα περισσότερο
και στη Βόρεια Αμερική, είναι η δημιουργία ενός «υπερ-δικτύου», σε όλη την ευρωπαϊκή
ή την αμερικανική ήπειρο αντίστοιχα, με καλώδια ρεύματος υψηλής τάσης που θα
ενώνουν όσες το δυνατόν περισσότερες πηγές πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα
μπορούσε να αποτελέσει τον σύνδεσμο που λείπει, προκειμένου να μετατραπούν οι
ανανεώσιμες πηγές στις μοναδικές πηγές παραγωγής ισχύος της Ευρώπης.

Αυτό το υπερ-δίκτυο θα μπορούσε να ενώσει τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως τη Γερμανία,
τη Γαλλία και τη Βρετανία που διαθέτουν μεγάλες πηγές πράσινης ενέργειας. Θα συνδεόταν
επίσης με τη γεωθερμική ενέργεια της Ισλανδίας, τις αχανείς πηγές ηλιακής ενέργειας της
Βόρειας Αφρικής, τις ανεμογεννήτριες της Βόρειας Θάλασσας, τα υδροηλεκτρικά της
Σκανδιναβίας, τις θερμές πηγές των Άλπεων και τη βιομάζα της Κεντρικής Ευρώπης.

Θα μπορούσε να είναι κάτι περισσότερο από ένα «Ευρωπαϊκό» δίκτυο. Να αποτελέσει ένα
«μέρισμα» ειρήνης για τις ασταθείς και φτωχότερες περιοχές της Βορείου Αφρικής και
της Μέσης Ανατολής, αντικαθιστώντας το πετρέλαιο και την εξάρτηση από το αέριο με
μεγάλες επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια των περιοχών αυτών. Ένα τέτοιο δίκτυο
απαιτεί καλή και εναρμονισμένη διασυνοριακή διαχείριση για να αντλήσει και να
μεταφέρει το απαιτούμενο ποσό ανανεώσιμης ενέργειας τη σωστή στιγμή σε εκείνους
που τη χρειάζονται.

Η ιδέα ενός υπερ-δικτύου για τη μεταφορά ανανεώσιμης ενέργειας σε μεγάλες
αποστάσεις, σε πολλούς ακούγεται ως το ακριβώς αντίθετο της συμβατικής «πράσινης»
ιδέας των τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προορίζονται για τοπική χρήση.
Σίγουρα η επιτόπια χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η ηλιακή-θερμική και τα
φωτοβολταϊκά στις οροφές, μπορεί να έχει τη θέση της σε αυτό το σύστημα. Παρόλα
αυτά, δεν μπορεί να παράγει την ποσότητα της ενέργειας που χρειάζεται για τις υποδομές
στις μεγάλες πόλεις και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το σχέδιο για το υπερ-δίκτυο
έχει τραβήξει την προσοχή της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ, που θέλει να κατασκευάσει
ένα «έξυπνο» εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο για να μεταφέρει την ηλιακή ενέργεια από τις
ερήμους των νοτιοδυτικών περιοχών και την αιολική ενέργεια από τις κεντροδυτικές
πεδιάδες στα βιομηχανικά και πυκνοκατοικημένα κέντρα της ανατολικής ακτής.
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Το υπερ-δίκτυο έρχεται ως απάντηση στο μεγαλύτερο μειονέκτημα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: τη μεταβλητότητα της παροχής ενέργειας. Οι ισχυροί
άνεμοι παρέχουν μεγαλύτερη ενέργεια από τους πιο αδύναμους και όταν ο άνεμος
σταματά, οι ανεμογεννήτριες δεν περιστρέφονται. Η ηλιακή ενέργεια σταματά με το
ηλιοβασίλεμα. Όμως ένα υπερ-δίκτυο, σε συνδυασμό με καλή δυνατότητα αποθήκευσης
της ενέργειας, τα ξεπερνά όλα αυτά.

Για παράδειγμα, όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι από τη Βόρεια Θάλασσα και η ενέργεια
που παράγεται από τις ανεμογεννήτριες δεν χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές,

μπορεί να αποθηκεύεται αντλώντας νερό στις δεξαμενές της Νορβηγίας, οι οποίες θα
είναι έτοιμες να τροφοδοτήσουν υδροηλεκτρικές τουρμπίνες μόλις σταματήσει ο άνεμος.

Όταν δύει ο ήλιος στη Σαχάρα, η ενεργειακή τροφοδοσία της Γερμανίας μπορεί να
στρέφεται από την αφρικανική ηλιακή ενέργεια στη γεωθερμική των Άλπεων ή της
Ισλανδίας και την ενέργεια από βιομάζα της Ανατολικής Ευρώπης. Η επιπλέον
ανανεώσιμη ενέργεια μπορεί να αποθηκεύεται και με τη μορφή υδρογόνου, το οποίο με
τη σειρά του θα χρησιμεύει στην τροφοδότηση αυτοκινήτων στο μέλλον.

Υπάρχουν ήδη ορισμένες συνδέσεις αυτού του υπερ-δικτύου. Χάρη στην υποθαλάσσια
σύνδεση στη Μάγχη, η Βρετανία τροφοδοτείται από την πυρηνική ενέργεια της Γαλλίας.
Η Δανία ανταλλάσσει την αιολική της ενέργεια με την υδροηλεκτρική της Νορβηγίας. Τα
εθνικά δίκτυα της Ιταλίας και της Ελλάδας συνδέονται κάτω από τη Μεσόγειο.

Η ιδέα ενός υπερ – δικτύου θα μπορούσε να αποτελέσει λύση
και για την Ινδία, τη βορειοανατολική Ασία, τη Βόρεια Αμερική ή και τη νότια Αφρική. Η
σύνδεση των διαφόρων ανανεώσιμων πηγών μεταξύ τους σε όλες αυτές τις περιοχές
μπορεί να τις κάνει πιο αξιόπιστες, διότι η μια πηγή θα καλύπτει την άλλη. 



36

Η συμφωνία... ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το κόστος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι
μεγάλο. Όμως θα είναι πολύ μεγαλύτερο, εάν αφήσουμε την
κλιματική αλλαγή ανεξέλεγκτη.
Οι βιομηχανικές χώρες που είναι υπεύθυνες για την έκλυση του μεγαλύτερου μέρους
των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, πρέπει να βρουν τα χρήματα για να
«πρασινίσουν» τις οικονομίες τους.

Έχουν όμως ευθύνη και για τη χρηματοδότηση πολλών από τα σχέδια μείωσης των
εκπομπών και των δράσεων προσαρμογής των «χωρών – θυμάτων» που πλήττονται
περισσότερο από ένα πρόβλημα που δεν δημιούργησαν.

Μια μελέτη από την ομάδα συμβούλων ΜακΚίνσεϊ προσδιόρισε τις δυνατότητες για
μείωση των παγκόσμιων εκπομπών κατά 35%, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, μέχρι
το 2030 ή 70% κάτω από το σενάριο αναμενόμενης εξέλιξης. Παρά το κόστος των
απαραίτητων αλλαγών στην καθημερινή ζωή μας και κάποιων πιο ακριβών
τεχνολογιών, το συνολικό κόστος παγκοσμίως για τις περισσότερες τεχνολογίες και
δράσεις που εξετάζονται, είναι της τάξης των 200-350 δις ευρώ ετησίως για τις
επόμενες δύο δεκαετίες. Αυτό το ετήσιο ποσό είναι μικρότερο από το 1% του
προβλεπόμενου παγκόσμιου ΑΕΠ για το 2030. Περίπου το μισό ποσό από αυτό πρέπει
να επενδυθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Έως το 2030, η αιολική, η ηλιακή και οι άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα
μπορούσαν να καλύψουν το 1/3 των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών. Η ενεργειακή
αποδοτικότητα δύναται να μειώσει περισσότερο από το ένα τέταρτο των εκπομπών
των αερίων του θερμοκηπίου και η αποψίλωση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες
– μία από τις σημαντικότερες αιτίες της κλιματικής αλλαγής και τεράστια απειλή για
την βιώσιμη ανάπτυξη – θα μπορούσε να σταματήσει εντελώς. Και όλα αυτά, με κόστος
μικρότερο του 0.5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. 

Για το WWF, η δέσμευση των ανεπτυγμένων χωρών για ουσιαστική χρηματοδότηση
της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου στις αναπτυσσόμενες χώρες παραμένει
προαπαιτούμενο για μία δίκαιη συμφωνία στην Κοπεγχάγη – μαζί με τη δέσμευσή
τους για ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε εθνικό επίπεδο.
Σε τελική ανάλυση, το κόστος δεν πρέπει να είναι ο βασικός υποκινητής για δράση,
ούτε και οι διαπραγματεύσεις να φτάσουν στο σημείο να εξετάζουν: «πόσο
κοστίζει τι;» Σημαντική πάνω απ  ̓όλα είναι η περιβαλλοντική αποδοτικότητα των
μέτρων που χρηματοδοτούνται και η υλοποίησή τους, σε στενή συνεργασία με τις
αναπτυσσόμενες χώρες για την κάλυψη των αναγκών τους. Αυτό που τώρα μοιάζει
«ακριβό», μπορεί να φαίνεται υπερβολικά φθηνό σε λίγα χρόνια, όταν νέες
τεχνολογίες γίνουν ευρέως διαθέσιμες. Βλέπουμε παντού, όχι μόνο σε
τεχνολογίες ενέργειας όπως η αιολική, αλλά και σε άλλες, όπως η πληροφορική –
συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών και των κινητών – ότι το κόστος
περιορίζεται αρκετά μόλις οι καταναλωτές αρχίσουν να αγοράζουν.
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Πώς μπορεί να παραχθεί αυτό το 0.5% του παγκόσμιου ΑΕΠ;
Θα μπορούσε να προέλθει από μια απλή εισφορά ενός ποσοστού του ΑΕΠ των
πλούσιων κρατών (ας πούμε 0,5 -1%). Ή θα μπορούσε να είναι ένας φόρος στις
εκπομπές άνθρακα σε όλες τις χώρες, όπου οι κατά κεφαλήν εκπομπές ξεπερνούν
ένα συγκεκριμένο όριο. Για παράδειγμα, η Ελβετία έχει προτείνει επιβολή φόρου
2 δολαρίων ανά τόνο σε όλες τις χώρες με ετήσιες κατά κεφαλήν εκπομπές άνω
του 1,5 τόνου άνθρακα. Μια άλλη ιδέα είναι η χρέωση σύμφωνα με την ιστορική
ευθύνη των κρατών.

Το WWF προτείνει να χρησιμοποιηθεί ένα μέρος των εσόδων από τους
εθνικούς ή τους παγκόσμιους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών. Ακόμα
και το 10% αυτών των εσόδων θα επαρκούσε για την κάλυψη της
χρηματοδότησης. 

Πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση των χρημάτων; Γενικά, οι βιομηχανικές χώρες
θέλουν τα χρήματα που παρέχουν στα αναπτυσσόμενα κράτη και έχουν σχέση με
το κλίμα να υπόκεινται σε διαχείριση μέσα από υπάρχοντες θεσμούς, όπως το
Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος ή η Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι επίσης
προτιμότερο για τα βιομηχανικά κράτη ένα μοντέλο διμερούς χρηματοδότησης.
Όμως, οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες που λαμβάνουν χρηματοδότηση
από αυτούς τους οργανισμούς εδώ και δεκαετίες, λένε ότι είναι αντιδημοκρατικοί
γιατί ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από τους δωρητές.

Θέλουν νέους και πιο δημοκρατικούς θεσμούς, βασισμένους στον ΟΗΕ,
διαχειριζόμενους ίσως από ένα μονάχα ταμείο για την κλιματική αλλαγή. Το WWF
συμφωνεί με αυτήν την άποψη. Οι διαφανείς μηχανισμοί για τη διαχείριση και τη
χρηματοδότηση των δράσεων είναι πολύ σημαντικοί. Το άλλο κρίσιμο σημείο για τη
Συνδιάσκεψη στην Κοπεγχάγη είναι να τοποθετηθούν τα χρήματα στο τραπέζι. Αν
δεν γίνει αυτό, υπάρχουν λίγες πιθανότητες για τα μικρά κράτη να αποδεχθούν ότι
οι οικονομίες τους χρειάζονται διαφορετικού είδους ανάπτυξη. 

Πολύ απλά θα πουν στους πλούσιους του κόσμου:

«ΕΣΕΙΣ δημιουργήσατε 
το πρόβλημα, 
ΕΣΕΙΣ να το λύσετε».
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Ποιός θα «βάλει» τα χρήματα;

Ποιος θα το χρηματοδοτήσει όλο αυτό;
Σίγουρα ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να παίξει σημαντικό
ρόλο. Αποτελεί το 86% των παγκόσμιων επενδύσεων και
των οικονομικών ροών. Τρισεκατομμύρια δολάρια του
ιδιωτικού τομέα θα επενδυθούν σε νέες μορφές και
υποδομές ενέργειας που θα αντικαταστήσουν τις
παλιές. Η ανανέωση του εξοπλισμού των οικονομιών του
κόσμου προς τη βιώσιμη ανάπτυξη θα επιτευχθεί
ευκολότερα εάν υπάρχει ιδιωτικό κέρδος από την
κατασκευή υποδομών που περιορίζουν τις εκπομπές αντί
να τις παράγουν. 

Για να συμβεί αυτό απαιτείται ισχυρή κυβερνητική δράση. Αυτή περιλαμβάνει:
•δημιουργία αγορών άνθρακα που θα επιβάλλουν κυρώσεις στην έκλυση εκπομπών και θα
ανταμείβουν τις λύσεις που προωθούν τις χαμηλές εκπομπές 
•στοχευμένη έρευνα, ανάπτυξη και επένδυση σε νέες τεχνολογίες
•κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων που θα μεταφέρουν και θα διανέμουν πράσινη ενέργεια
•σχεδιασμό πόλεων και δημόσιων δικτύων μεταφοράς και συγκοινωνιών που μειώνουν
την εξάρτηση από τα αυτοκίνητα
•θέσπιση ορίων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα κτίρια
•θέσπιση φιλόδοξων κανονισμών και ορίων ενεργειακής αποδοτικότητας στα
καταναλωτικά προϊόντα
•αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών αποψίλωσης των δασών, με εισαγωγή ανταμοιβών
για την προστασία των οικοσυστημάτων και αλλαγή στα μοντέλα κατανάλωσης, όπως η
μείωση της κατανάλωσης βοδινού

Εάν αφήσουμε την αγορά να λειτουργήσει μόνη της, θα ευνοήσει μονάχα την ανάπτυξη
μίας ή δύο τεχνολογιών τη φορά. Για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια είναι η
επικρατέστερη τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας της τελευταίας δεκαετίας σε πολλές
χώρες. Για να πετύχουμε όμως, τους στόχους μας τις επόμενες δεκαετίες, πρέπει να
αναπτυχθούν ταυτόχρονα διαφορετικές τεχνολογίες. Εξʼ ου και η συμβολή του δημοσίου
τομέα στην προώθηση επενδύσεων που θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα είναι πολύ
σημαντική, προκειμένου να αποφευχθεί η λογική του πρόσκαιρου κέρδους. 

Γενικότερα, οι κυβερνήσεις έχουν ενεργό ρόλο στη ρύθμιση των οικονομιών τους. Στις
αρμοδιότητές τους περιλαμβάνεται και η λήψη των κατάλληλων αποφάσεων και μέτρων,
ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση του κόσμου σε μία παγκόσμια οικονομία χαμηλών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.



39

Αγορές άνθρακα
Η απλή λογική της αγοράς άνθρακα
Ο κόσμος πρέπει να περιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Κατά συνέπεια,
δημιουργείται ένα σύστημα, στο οποίο χρειάζεται άδεια για τις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα ή άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Τα κράτη με εθνικούς στόχους μείωσης των
εκπομπών μπορούν να κατανέμουν δικαιώματα εκπομπών ή να τα πωλούν σε
πλειστηριασμούς. Συναλλαγές δικαιωμάτων, ή αλλιώς αδειών, μπορούν επίσης να
πραγματοποιούνται και μεταξύ όσων εκπέμπουν αέρια. Έτσι δημιουργείται μια αγορά για
αυτές τις άδειες. Αυτό είναι το σύστημα «ανώτατου ορίου και εμπορίας».

Επομένως, τόσο το επίπεδο του στόχου (ανώτατο όριο), όσο και οι άδειες εκπομπών θέτουν
μία τιμή στον άνθρακα. Αυτοί που εκλύουν αέρια του θερμοκηπίου μπορούν να μειώσουν τις
εκπομπές τους, επειδή με αυτόν τον τρόπο θα χρειαστεί να αγοράσουν λιγότερα δικαιώματα
ή ακόμα και να πουλήσουν κάποια από αυτά που διαθέτουν, αν τους περισσεύουν. Ορισμένες
βιομηχανίες και εταιρείες, καθώς και κάποιες χώρες, θα θεωρήσουν ευκολότερη και
φθηνότερη τη λύση της μείωσης των εκπομπών. Αυτές θα μειώσουν τις εκπομπές τους και
θα πουλήσουν, στην αγορά άνθρακα, τα πλεονάζοντα δικαιώματα σε άλλες χώρες για τις
οποίες είναι πιο δύσκολο. Αυτό σημαίνει ότι για ένα δεδομένο ύψος επένδυσης, ο κόσμος
μπορεί να μειώσει πολύ περισσότερο τις εκπομπές του. Αυτή είναι η αρχή πίσω από το
εσωτερικό σύστημα δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρώπης, καθώς και αυτών που
δημιουργούνται στην Αυστραλία ή είναι υπό συζήτηση στις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Σε μια τέλεια αγορά, όλα αυτά θα έπρεπε να περιορίσουν το κόστος της μείωσης των
εκπομπών. Στην πράξη όμως, όπως ανακάλυψε ο κόσμος πρόσφατα με την οικονομική
κρίση, οι αγορές είναι κάθε άλλο παρά τέλειες. Η τιμή του άνθρακα, όπως και κάθε άλλου
«προϊόντος», μπορεί να ανέβει και να πέσει δραματικά. Τέτοιες διακυμάνσεις ενδέχεται
να υπονομεύσουν σημαντικά τις αποφάσεις μακροχρόνιων επενδύσεων που χρειάζονται
για να βρεθεί η λύση στην κλιματική αλλαγή.

Οι αγορές υποφέρουν επίσης από το «ένστικτο κοπαδιού» ανάμεσα στους επενδυτές.
Όλα τα χρήματα ρέουν προς μία τεχνολογία ή χώρα. Για παράδειγμα, όλα τα χρήματα θα
μπορούσαν να πάνε, ας πούμε, στην αιολική ενέργεια, παραμερίζοντας την ηλιακή και
άλλες ανανεώσιμες μορφές. Αυτό μπορεί να εξυπηρετεί τις βραχυχρόνιες επιταγές της
αγοράς, όμως σημαίνει αποτυχία σε ό,τι αφορά στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Για το WWF, οι αγορές άνθρακα δεν αποτελούν τη χρυσή λύση. Εάν παρόλα αυτά,
λειτουργήσουν σωστά, μπορούν να αποδώσουν. Δυστυχώς, η πρόσφατη εμπειρία από το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών έδειξε ότι η διάθεση πολλών
δικαιωμάτων εκπομπών και η δυνατότητα αντιστάθμισης των εκπομπών σε τρίτες χώρες
ρίχνουν την τιμή του άνθρακα και δεν οδηγούν σε επενδύσεις που προωθούν την
ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών.

Το WWF προτείνει ρητά την ενίσχυση του εμπορίου δικαιωμάτων εκπομπών με όρια
απόδοσης, όπως αυτά που ισχύουν στην Καλιφόρνια, όπου κανένας νέος σταθμός παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί άνθρακα δεν μπορεί να κατασκευαστεί, χωρίς
συστήματα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, οι μεταφορές, οι
κατασκευές και η δασοπονία, μεταξύ άλλων, είναι τομείς που θα ευεργετηθούν πολύ
περισσότερο εάν υιοθετηθούν συγκεκριμένα και νομικώς δεσμευτικά όρια εκπομπών, παρά
εάν τεθούν σε καθεστώς «ανώτατου ορίου και εμπορίας».
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Η συμφωνία...
ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

«Στην παγκόσμια μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, είμαστε
έτοιμοι να επιστρατεύσουμε σχεδόν όλα μας τα τροπικά δάση,

που σχεδόν φθάνουν το μέγεθος της Αγγλίας,»
Ρόμπερτ Περσοντ , Υπουργός Γεωργίας της Γουινέας, 

Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στο Μπαλί, 2007

Η αποψίλωση των δασών είναι υπεύθυνη για το 1/5 των σημερινών εκπομπών των αερίων
θερμοκηπίου που προκαλούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Δέκα χώρες είναι
υπεύθυνες για το 87% της παγκόσμιας αποψίλωσης. Εάν στις εκπομπές της Βραζιλίας και
της Ινδονησίας συμπεριληφθούν και οι εκπομπές από την αποψίλωση των δασών τους,
καταλαμβάνουν την 4η και 5η θέση αντίστοιχα στην κατάταξη των χωρών με τις
μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η μείωση της αποψίλωσης των δασών μπορεί να είναι ένας αποδοτικός τρόπος
περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και αναλόγως με το πώς θα γίνει,
μπορεί να ενισχύσει και άλλους περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η προστασία της
βιοποικιλότητας, των εδαφών και του νερού.

Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν κίνητρα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου συμβαίνει
το 90% της αποψίλωσης, ώστε να προστατεύσουν τα δάση τους. Τα περισσότερα δάση
που εξακολουθούν να χάνονται βρίσκονται στις τροπικές χώρες, οι οποίες δεν έχουν
στόχους μείωσης εκπομπών. Τα προβλήματα μεγεθύνονται, επειδή το διεθνές εμπόριο,
συμπεριλαμβανομένης και της ζήτησης από τις πλούσιες χώρες για βοοειδή, ξυλεία, σόγια
και φοινικέλαιο, δημιουργεί τεράστια βραχυπρόθεσμα οικονομικά κίνητρα για την
καταστροφή των δασών.

Πολλές χώρες με δάση είναι επίσης φτωχές. Η άμεση ανάγκη για παραγωγή πλούτου και
μείωση της φτώχειας στην περιφέρεια είναι μεγάλη και η ικανότητα περιφρούρησης των
νόμων περί διατήρησης των δασών είναι συχνά ισχνή.

Δεν είναι όμως και απίθανη. Υπάρχουν κράτη που αρχίζουν να αναλαμβάνουν δράση. Η
Βραζιλία για παράδειγμα, πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα περικόψει την αποψίλωση της
περιοχής του Αμαζονίου έως και 70% μέχρι το 2020. Η Ινδονησία έχει αποφασίσει να
σταματήσει τη μετατροπή του πλούσιου δάσους της Σουμάτρας σε φυτείες. Η Παραγουάη
από την πλευρά της επιβεβαιώνει την επιτυχία της δασικής πολιτικής της, μειώνοντας
την αποψίλωση από τα ιστορικά ποσοστά των 300.000 εκταρίων τον χρόνο (στα τέλη της
δεκαετίας του ̒ 80) σε λιγότερα από 50.000 το 2004, δεσμευόμενη να φθάσει ένα μηδενικό
ισοζύγιο αποψίλωσης μέχρι το 2020.
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Μείωση των Εκπομπών από την Αποψίλωση των Δασών στις Αναπτυσσόμενες Χώρες - Στόχος
είναι η εφαρμογή του παραδείγματος της Κόστα Ρίκα και της Παραγουάης σε παγκόσμια κλίμακα, με την
παροχή κινήτρων για την διατήρηση των δασών, αντί της μετατροπής τους σε άλλων χρήσεων εδάφη.
Προτάθηκε για πρώτη φορά το 2005 από μια Συμμαχία Χωρών που διαθέτουν τροπικά δάση, επικεφαλής
της οποίας ήταν η Κόστα Ρίκα και η Παπούα Νέα Γουινέα, και υποστηρίχθηκε στο Μπαλί το 2007. Αν η
πρόταση για τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες
υιοθετηθεί στην Κοπεγχάγη, τότε θα κινητοποιηθούν διεθνή κεφάλαια, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν
χώρες για να μειώσουν και τελικά να σταματήσουν την αποψίλωση των δασών τους. 

Αυτό, είναι ένα έργο-πρόκληση τόσο από τεχνικής, όσο και από πολιτικής πλευράς. Κυρίως γιατί πρέπει
να πραγματοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα. Το θέμα δεν είναι να δοθούν χρήματα για να προστατευθεί ένα
δάσος, όταν οι υλοτόμοι και οι αγρότες απλά θα μετακινηθούν σε κάποιο άλλο (ο όρος που χρησιμοποιείται
γι  ̓αυτό το φαινόμενο είναι «διαρροή»). Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα επανέλθουν σε μερικά χρόνια, όταν
οι δράσεις μείωσης των εκπομπών από την αποψίλωση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες θα έχουν
τελειώσει (η πρόκληση της «διάρκειας»). Οι δράσεις αυτές πρέπει να επικεντρωθούν στην επιτυχή μείωση
των εθνικών ποσοστών της αποψίλωσης των δασών μακροπρόθεσμα.

Ένα επιπλέον πρόβλημα έγκειται στο ότι η χρηματοδότηση των χωρών για να σταματήσουν την
καταστροφή, ενδεχομένως να επιβραβεύσει αυτές που έχουν τα χειρότερα ποσοστά αποψίλωσης.
Αυτές οι χώρες θα κερδίσουν χρήματα με το να γίνουν λιγότερο «κακές» αλλά τα «καλά παιδιά» που
προστατεύουν τα δάση τους, δεν θα πάρουν τίποτε.

Ένας τρόπος για να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι να βοηθηθούν οι χώρες που διαθέτουν
χαμηλά ποσοστά αποψίλωσης των δασών τους, προκειμένου να τα διατηρήσουν. Μια πρόταση της
κυβέρνησης της Γουιάνας ήταν να αναγνωριστεί η οικονομική αξία των δασών σε όλες τις
αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι, χώρες όπως η Γουιάνα, οι οποίες έχουν θυσιάσει εισόδημα για να
προστατεύσουν τα δάση τους, θα ωφεληθούν κατά τον ίδιο τρόπο με τις χώρες που τα έχουν αποψιλώσει.
Κι αυτό μπορεί να είναι δικαιότερο. Αλλά για να εξασφαλιστεί η ραγδαία μείωση των εκπομπών, αυτό δεν
πρέπει να γίνει εις βάρος της αντιμετώπισης της αποψίλωσης των δασών σε χώρες που εκπέμπουν.

Και πάλι, τίθεται το ερώτημα «ποιος πληρώνει;» Ορισμένες χώρες θέλουν οι δράσεις μείωσης των
εκπομπών από την αποψίλωση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες να λειτουργήσουν στο πλαίσιο
μιας αγοράς άνθρακα. Από τη στιγμή που οι μειώσεις εκπομπών από τον περιορισμό της αποψίλωσης
μπορεί να είναι φθηνές λύσεις, οι βιομηχανικές χώρες που επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τις
εκπομπές στο εσωτερικό τους, ενδέχεται να τις προτιμήσουν. Ωστόσο, υπάρχει ο φόβος ότι το
δυναμικό των προγραμμάτων για μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση των δασών είναι τόσο
μεγάλο που θα κατακλύσει την αγορά άνθρακα και θα υπονομεύσει τα κίνητρα για καθαρή ενέργεια.
Επιπλέον, υπάρχει η ανησυχία ότι η αφθονία των πιστώσεων μείωσης εκπομπών από την ελάττωση της
αποψίλωσης των δασών θα υπονομεύσει την εγχώρια δράση στις βιομηχανικές χώρες. Ορισμένες
χώρες με πολλά δάση, ιδιαίτερα η Βραζιλία, φοβούνται ότι θα χάσουν τον έλεγχο των δασών τους
προς όφελος των διεθνών αγορών.

Το WWF πιστεύει ότι ο κόσμος πρέπει να χρησιμοποιήσει τις δράσεις μείωσης εκπομπών από την
αποψίλωση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε το ισοζύγιο αποδάσωσης και δάσωσης να είναι
μηδενικό μέχρι το 2020. Αυτό πιθανότατα σημαίνει μείωση της αποψίλωσης των δασών κατά περίπου 75%
σε σύγκριση με σήμερα, κάτι που ισοδυναμεί με αποφυγή περίπου του 15% των παγκοσμίων εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου. Οι δράσεις μείωσης εκπομπών από την αποψίλωση των δασών στις
αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός για την προστασία των δασών,
προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, πρέπει επίσης να
προστατευθούν οι ευρύτερες αξίες των δασών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η βιοποικιλότητα και
ταυτόχρονα να διατηρηθούν και τα δικαιώματα των τοπικών και ιθαγενών κοινοτήτων. Αυτές πρέπει να
μπορούν να ωφεληθούν από τις δράσεις μείωσης εκπομπών από την αποψίλωση των δασών στις
αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ ταυτόχρονα να διαχειρίζονται και τη γη τους με τον τρόπο που προτιμούν.

«Ας μην υποβαθμίσουμε τον ρόλο των δασών ως ταμιευτήρων άνθρακα.
Θα ήθελα να δω την Κοπεγχάγη σαν το πρώτο βήμα προς μια
κατεύθυνση, στην οποία ο ρόλος του φυσικού κεφαλαίου θα

αναβαθμιστεί για να τεθεί στο επίκεντρο της οικονομικής μας σκέψης». 
Κάρεν Σουασούνα, WWF Βραζιλίας.
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Δίκαιη κατανομή
Ο δικαιότερος τρόπος εκτίμησης της συμβολής της κάθε χώρας στην κλιματική αλλαγή
είναι η παρατήρηση των κατά κεφαλήν εκπομπών της και η ικανότητά της να δράσει. Οι
διαφορές στις εκπομπές ανάμεσα στους πολίτες των διαφόρων χωρών, είναι τεράστιες.

Τα κατά κεφαλήν στοιχεία αντιπροσωπεύουν τις εκπομπές σήμερα. Τι συμβαίνει όμως με
τις εκπομπές στο παρελθόν; Ένας κρίσιμος παράγοντας για τη σημερινή συμβολή της
κάθε χώρας στην κλιματική αλλαγή είναι το γεγονός ότι μεγάλες ποσότητες αερίων
παραμένουν στην ατμόσφαιρα επί αιώνες. Επομένως, η ευθύνη των βιομηχανικών χωρών
είναι ιστορικά μεγαλύτερη. Αυτό αποτελεί κληρονομιά της πρώιμης βιομηχανοποίησης.

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, συνέβαλαν κατά 30% και 28% αντίστοιχα στις εκπομπές CO2, κατά
τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αντίθετα, παρότι οι γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομίες
της Ασίας συμβάλλουν όλο και περισσότερο στις εκπομπές ετησίως, εξακολουθούν να
είναι υπεύθυνες μονάχα για το 12% των ιστορικών εκπομπών.

Αυτοί οι αριθμοί υπογραμμίζουν την υποχρέωση που έχουν τα πλούσια βιομηχανικά
κράτη, όχι μόνο να βοηθήσουν στην προστασία των αναπτυσσόμενων χωρών από τις
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και να επενδύσουν σε καθαρές τεχνολογίες, οι
οποίες θα επιτρέψουν στις αναπτυσσόμενες χώρες να ακολουθήσουν έναν διαφορετικό
δρόμο ανάπτυξης.

Annual per capita carbon emissions from burning fossil fuels (tonnes)

Πηγή: CDIAC

Ετήσιες κατά κεφαλήν εκπομπές άνθρακα, από την καύση ορυκτών καυσίμων (τόνοι)
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Η ένταση του άνθρακα και 
η εξοικονόμηση ενέργειας

Η ένταση άνθρακα είναι ένας δείκτης περί της ποσότητας άνθρακα που εκπέμπουν οι
οικονομίες, για κάθε δολάριο Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος που παράγουν. Είναι
ένας εναλλακτικός τρόπος για να προσδιοριστούν τα κράτη που εκπέμπουν περισσότερο
στον πλανήτη.

Ορισμένες χώρες με υψηλές εκπομπές παράγουν πολύ λίγο πλούτο σε σχέση με τις
εκπομπές τους, επειδή οι οικονομίες τους είναι «μεγάλης έντασης σε άνθρακα». Καίνε
κάρβουνο και χρησιμοποιούν σπάταλα την ενέργεια που παράγεται. Αντιθέτως, άλλες
αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάνουν ορθολογική χρήση και έχουν πολύ
χαμηλότερη ένταση άνθρακα. Γενικά, τα πλούσια κράτη είναι αυτά που χρησιμοποιούν την
ενέργεια πιο αποτελεσματικά, ωστόσο υπάρχουν και μερικές αναπτυσσόμενες οικονομίες
που επίσης είναι αποδοτικές (συμβαίνει βέβαια και το αντίθετο). Οι μεγαλύτερες μειώσεις
στην ενεργειακή ένταση (ενέργεια που καταναλώνεται ανά μονάδα ΑΕΠ) από το 1990, έχουν
επιτευχθεί από αναπτυσσόμενα κράτη, ιδιαίτερα την Ινδία και την Κίνα, οι οποίες έχουν
μειώσει την ενεργειακή τους ένταση κατά 40% και 60% αντίστοιχα.

Έτσι, τόσο η Ελβετία όσο και η Καμπότζη παράγουν περίπου 9.000 δολάρια (τιμή αγοράς)
ΑΕΠ, για κάθε τόνο CO2 που εκπέμπουν. Αλλά οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και το Λάος, παράγουν
μονάχα 2.000 δολάρια ΑΕΠ ανά τόνο. Στην αρνητική κορυφή της κατάταξης, τόσο η
Ρωσία όσο και η Κίνα παράγουν μονάχα 400 δολάρια ανά τόνο εκπομπών.

Η αλλαγή της χρήσης των καυσίμων αποτελεί σίγουρα ένα κλειδί για να μειωθεί η ένταση
άνθρακα. Αλλά για τις περισσότερες χώρες και βιομηχανίες, φτωχές ή πλούσιες, η πιο
αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μειωθούν οι
εκπομπές και να βελτιωθεί η ένταση άνθρακα, εξοικονομώντας ταυτόχρονα και χρήματα.

Στο πενταετές της πρόγραμμα, η Κίνα έχει θέσει στόχο μείωσης της ενεργειακής
έντασης κατά 20% ανάμεσα στο 2005 και το 2010. Αυτό αποτελεί τον πιο φιλόδοξο στόχο
στον κόσμο. Τον συγκεκριμένο στόχο, έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας οι
βιομηχανίες με μεγάλη ένταση άνθρακα, όπως η τσιμεντοβιομηχανία και η βιομηχανία
σιδήρου και χάλυβα. 

Αλλά και οι Κινέζοι πολίτες, είτε ως άτομα είτε ως κοινότητες, μπορούν να συμβάλουν
σε αυτόν τον στόχο. Το WWF έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία στην Κίνα, για να βοηθήσει
«με 20 τρόπους το 20%». Οι προτάσεις περιλαμβάνουν λάμπες που εξοικονομούν
ενέργεια, αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών από την πρίζα, χρήση των μέσων μαζικής
μεταφοράς και αγορά συσκευών καλύτερης ενεργειακής απόδοσης. 

«Αν και τα 1,3 δισεκατομμύρια των κατοίκων της Κίνας εφαρμόσουν
τις 20 συμβουλές, μπορούμε να εξοικονομήσουμε 300 εκατομμύρια

τόνους άνθρακα τον χρόνο».
Ανγκ Λι, WWF Κίνας



44

Επιτυγχάνοντας μηδενικό
ισοζύγιο εκπομπών

Επτά χώρες έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να επιτύχουν μηδενικό ισοζύγιο
εκπομπών, συμμετέχοντας στο αντίστοιχο Δίκτυο του Προγράμματος των Ηνωμένων
Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP). 

Κόστα Ρίκα: Η ημερομηνία στόχος είναι το 2021, η επέτειος των 200 χρόνων από την
ίδρυση του κράτους. Το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρισμού της Κόστα Ρίκα

προέρχεται από υδροηλεκτρική ενέργεια. Αντιστρέφοντας την αποψίλωση των δασών,
έχει μετατρέψει τα δάση σε ταμιευτήρα άνθρακα.

Ισλανδία: Σχεδόν όλος ο ηλεκτρισμός της Ισλανδίας προέρχεται από τις άφθονες
ανανεώσιμες πηγές γεωθερμικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η χώρα θέλει να

πρωτοπορήσει με οχήματα, τα οποία θα κινούνται με υδρογόνο (συμπεριλαμβανομένου
και του αλιευτικού της στόλου), ενώ σχεδιάζει να μετατρέψει και τη μεγάλη έκταση της

γης της σε ταμιευτήρα άνθρακα, αναδασώνοντας τα εδάφη της, τα οποία έχουν
υποφέρει από μακροχρόνια διάβρωση και ερήμωση.

Μαλδίβες: Η ίδια η επιβίωση των Μαλδίβων, μιας χώρας που αποτελείται από χαμηλά
νησιά στον Ινδικό Ωκεανό, απειλείται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η

χώρα έχει δηλώσει την επιθυμία της να αποκτήσει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών μέχρι
το 2019 κι έχει συμβουλευτεί ειδικούς για τον τρόπο που μπορεί να το πετύχει. 

Μονακό: Η θέρμανση με την ηλιακή ενέργεια και η ενεργειακή αποδοτικότητα στα
κτίρια και τα μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελούν τις κύριες στρατηγικές πίσω από την

ελαχιστοποίηση των εκπομπών του Πριγκιπάτου. Οι στρατηγικές αυτές επαυξάνονται
από την αντιστάθμιση των εκπομπών σε τρίτες χώρες. 

Νέα Ζηλανδία: Η αραιοκατοικημένη Νέα Ζηλανδία θέλει μέχρι το 2025 να παράγει
το 90%της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και μέχρι το 2040 να έχει

μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών. Οι μισές από τις εκπομπές της προέρχονται από τη
γεωργία, την οποία θέλει να αντισταθμίσει με τη δασοπονία και άλλα προγράμματα, που

θα μετατρέψουν το φυσικό της τοπίο σε ταμιευτήρα άνθρακα.

Νιούε: Το μικρό νησί του Ειρηνικού Ωκεανού με τους 1.700 κατοίκους, επενδύει στην
ενεργειακή αποδοτικότητα και σχεδιάζει να αναπτύξει αιολική και ηλιακή ενέργεια.

Νορβηγία: Υπόσχεται να έχει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών το 2030. Σχεδιάζει να
δεσμεύσει τις εκπομπές και να τις αποθηκεύσει μέσα σε παλιές πετρελαιοπηγές της

Βόρειας Θάλασσας. Η Νορβηγία είναι πρωτοπόρος στην αγορά άνθρακα και
προγραμματίζει να τη χρησιμοποιήσει ευρέως για να επιτύχει τον στόχο της. Οι

επικριτές της λένε ότι η Νορβηγία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το πετρέλαιο και το
αέριο της Βόρειας Θάλασσας που εμπορεύεται.
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Επιτυγχάνοντας ισότητα
Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για το πως πρέπει να περιοριστούν και να μειωθούν οι
εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κάθε χώρας. 

ΩΣΤΟΣΟ, πόσο δίκαιες είναι; 
Μία προσέγγιση (η ουσία του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις χώρες του Παραρτήματος
1) είναι να ζητηθεί απλά η μείωση των εκπομπών ως ποσοστό των ιστορικών εκπομπών της
κάθε χώρας. Παρόλα αυτά είναι άδικο τα ποσοστά μείωσης των εκπομπών να μην είναι
φιλόδοξα και τα δικαιώματα να χορηγούνται δωρεάν, καθώς αυτό επιτρέπει στις χώρες
με τις υψηλότερες εκπομπές να εκπέμπουν περισσότερο από τους υπολοίπους. 

Ένα πιο δίκαιο σύστημα είναι να κατανέμονται τα δικαιώματα εκπομπών στα κράτη
ανάλογα με τον πληθυσμό τους, όπως π.χ. ένας τόνος κατά κεφαλήν. Πολλά φτωχά κράτη
θα έχουν πλεονάζοντα δικαιώματα. Θα μπορούν να αποκομίσουν κέρδη πουλώντας αυτά
τα δικαιώματα σε πλούσια εκβιομηχανισμένα κράτη που χρειάζονται περισσότερα. Στη
συνέχεια, θα μπορούν να επενδύσουν τα έσοδά τους στην εφαρμογή αναπτυξιακών
προγραμμάτων χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Επίσης, ορισμένοι προτείνουν να μη βασίζονται οι στόχοι σε απόλυτες εκπομπές, αλλά
στη μείωση της έντασης του άνθρακα στις εθνικές οικονομίες, καθώς αυτό θα
επιβράβευε την αποδοτικότητα. Αυτή η προσέγγιση είναι καλή για χώρες χωρίς εθνικούς
στόχους μείωσης εκπομπών και είναι ήδη καίριας σημασίας για την κλιματική πολιτική
της Κίνας. Ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στη στοιχειώδη επιστημονική ανάγκη για
περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και είναι εντελώς ακατάλληλη
για τα ανεπτυγμένα κράτη. 

Τα δικαιώματα εκπομπών μπορούν επίσης να
κατανεμηθούν με τρόπο που να συνδυάζει
στοιχεία και από τις δύο παραπάνω μεθόδους. Μία
τέτοια μέθοδος είναι ο προτεινόμενος δείκτης
«ευθύνης και ικανότητας». Ο δείκτης αυτός
συνδυάζει μια μέτρηση της ευθύνης για την
κλιματική αλλαγή (όπως είναι οι παλαιότερες και
οι τρέχουσες κατά κεφαλήν εκπομπές) με μία
μέτρηση της ικανότητας μείωσης των εκπομπών
(όπως είναι ο τρέχων πλούτος και/ή έλλειψη
αυτού). Ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτός ο τύπος
μπορεί να αποτελέσει το ενδιάμεσο στάδιο στην
πορεία από την παλαιότερη, άδικη προσέγγιση της
δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων προς τον
απώτερο σκοπό των δίκαιων, εθνικών και κατά
κεφαλήν κατανομών.
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Μια νέα πράσινη συμφωνία
Ο πλανήτης χρειάζεται μια ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Ορισμένες κυβερνήσεις μπορούν
ήδη να διαπιστώσουν ότι η ιδέα μιας πράσινης νέας συμφωνίας συνδυάζει τρεις
επιθυμητούς στόχους: κοινωνική ισότητα μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας,
περιβαλλοντική αειφορία λόγω της επένδυσης σε πράσινες τεχνολογίες και
χρηματοοικονομικά οφέλη μέσα από την ενίσχυση της οικονομίας για την ανάκαμψη από
την κρίση. Στη Γερμανία υπάρχουν ήδη περίπου 1,8 εκατομμύρια πράσινες θέσεις
εργασίας. Οι ΗΠΑ έχουν παρόμοια σχέδια, στο πλαίσιο των προτάσεων Ομπάμα για την
οικονομική ανάκαμψη. Η Δημοκρατία της Κορέας έχει προτείνει ένα πακέτο ανάκαμψης
ύψους 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων το 80% προορίζεται για πράσινα
έργα που θα δημιουργήσουν σχεδόν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας. 

Ωραία. Θα πρέπει όμως να δούμε τη νέα συμφωνία ως διεθνή στρατηγική. Όπως ακριβώς
κάθε εθνική οικονομική ανάκαμψη δεν είναι εφικτή χωρίς τη διεθνή οικονομική
ανάκαμψη, έτσι και τα εθνικά σχέδια για το κλίμα δεν έχουν νόημα εκτός ενός διεθνούς
πλαισίου. Η βαθύτερη ουσία είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
κερδίζουν χρήματα από την περικοπή των εκπομπών και όχι από την αύξησή τους. Η
κεντρική πολιτική πρόκληση είναι να αναδιοργανώσουμε τις οικονομίες μας σε όλα τα
επίπεδα, ώστε να εξασφαλίσουμε την επίτευξη αυτού του στόχου.

Το ευχάριστο είναι ότι η αποκατάσταση του κλίματος είναι εφικτή. Θα χρειαστεί να γίνουν
σοβαρές επενδύσεις, αλλά αυτές είναι το κλειδί τόσο για την οικονομική ανάκαμψη όσο και
για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, με στόχο την προστασία της φύσης και του ίδιου μας του
πολιτισμού. Εδώ και πολύ καιρό, θεωρούμε τη φύση ως εχθρό που πρέπει να τιθασεύσουμε
και να εκμεταλλευτούμε, αντί να την προστατεύουμε για τα συστήματα και τις υπηρεσίες που
στηρίζουν τη ζωή μας. Αυτή η νοοτροπία μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. 

Προστατεύοντας τη φύση, προστατεύουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας. Η κλιματική και η
χρηματοοικονομική κρίση δίνουν την ευκαιρία στον πλανήτη να συνειδητοποιήσει αυτό
το απλό γεγονός. Η κλιματική αλλαγή πρέπει να μας αφυπνίσει για να αλλάξουμε τη
συμπεριφορά μας. Παράλληλα όμως, μας δίνει και μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε έναν
κόσμο πιο καθαρό, πιο πράσινο, πιο βιώσιμο. 

Μια καλή συμφωνία τον Δεκέμβριο είναι προς όφελος όλων. 

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΙΑ μόνο για τις πολικές αρκούδες. 
Πρόκειται για ΕΜΑΣ και την ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ
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Ταμείο Προσαρμογής. Ταμείο που συστάθηκε στο
πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τη
χρηματοδότηση φτωχών κρατών, με στόχο την
προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Επί του
παρόντος εισπράττει το 2 % των συναλλαγών, στο
πλαίσιο του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης.
Χώρες Παραρτήματος 1. Βιομηχανικές χώρες,
συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, που έχουν
στόχους μείωσης εκπομπών, στο πλαίσιο του
Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Βιοενέργεια, βιομάζα. Περιλαμβάνει τα
βιοκαύσιμα, δηλαδή καλλιέργειες που
μετατρέπονται σε υγρό καύσιμο. Λόγου χάρη, το
καλαμπόκι μετατρέπεται σε αιθανόλη για να
αντικαταστήσει τη βενζίνη. Τα φυτικά έλαια, όπως
το φοινικέλαιο και το σογιέλαιο, μετατρέπονται
σε υποκατάστατο του πετρελαίου ντίζελ. Η
βιομάζα είναι στερεό υλικό, με βάση κυρίως το
ξύλο, η οποία χρησιμοποιείται για θέρμανση
(πριονίδια), μαγείρεμα (καυσόξυλα σε
αναπτυσσόμενα κράτη) και ολοένα και
περισσότερο για την παραγωγή ενέργειας ώστε
να αντικαταστήσει τον λιθάνθρακα.
Προϋπολογισμός άνθρακα. Μία ορισμένη ποσότητα
άνθρακα που δύναται να εκπέμπεται μέσα σε ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από ένα κράτος,
ένα σύνολο δραστηριοτήτων ή ολόκληρο τον
πλανήτη. Μέρος μιας στρατηγικής για τον
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, μέσα από τη
μείωση των συγκεντρώσεων του συγκεκριμένου
αερίου του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.
Ένταση άνθρακα. Ένα μέτρο για την ποσότητα
άνθρακα που εκπέμπουν οι οικονομίες ανά
δολάριο του ΑΕΠ που παράγουν ή ανά μονάδα
προϊόντος. Π.χ. CO2 ανά μονάδα χάλυβα. 
Εμπορία άνθρακα (ανώτατο όριο και εμπορία). Κάθε
σύστημα όπου κράτη, επιχειρήσεις ή άλλοι φορείς
εμπορεύονται τα δικαιώματα εκπομπών CO2 στην
ατμόσφαιρα. Μια προσέγγιση που έχει ήδη
υιοθετηθεί στην Ευρώπη και τώρα σχεδιάζεται στις
ΗΠΑ είναι το «ανώτατο όριο και εμπορία»,
σύμφωνα με την οποία χορηγείται ή πωλείται
καθορισμένος και περιορισμένος αριθμός
δικαιωμάτων εκπομπών, σε αυτούς που εκλύουν
πολλές εκπομπές και εν συνεχεία τους επιτρέπεται
να εμπορεύονται τα δικαιώματα αυτά μεταξύ τους.
Ταμιευτήρας άνθρακα. Κάθε φυσικό μέσο
αποθήκευσης άνθρακα που μπορεί να απορροφά
το CO2 από την ατμόσφαιρα, όπως τα δάση, οι
βοσκότοποι και οι ωκεανοί.
Πηγή άνθρακα. Κάθε φυσικό μέσο αποθήκευσης
άνθρακα που αποδεσμεύει CO2 στην ατμόσφαιρα.
Σημειωτέον ότι τα εδάφη, τα δάση και οι ωκεανοί

μπορούν να λειτουργούν εξίσου ως ταμιευτήρες
και ως πηγές, αναλόγως των συνθηκών.
Κοινή αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη και
αντίστοιχες δυνατότητες. Αρχή που υιοθετήθηκε
στη Διακήρυξη του Ρίο το 1992. Περιγράφει τις
διαφορετικές ευθύνες των κρατών για δεδομένες
καταστάσεις και λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες
δυνατότητές τους για δράση, πλούτο, παιδεία,
υγεία κτλ. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, το
Πρωτόκολλο του Κιότο υποδεικνύει ότι όλες οι
χώρες έχουν ευθύνες για τον έλεγχο των
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου αλλά
μόνο ορισμένες από αυτές έχουν
συγκεκριμένους στόχους μείωσης.
Ισοδύναμο CO2. Όρος που χρησιμοποιείται για να
περιγράψει το δυναμικό θέρμανσης των αερίων
του θερμοκηπίου ανάλογα με το αντίστοιχο ποσό
του CO2. Επί παραδείγματι, οι συγκεντρώσεις CO2

στην ατμόσφαιρα προσεγγίζουν σήμερα τα 390
μέρη ανά εκατομμύριο (ppm). Αν συμπεριληφθούν
και άλλα αέρια του θερμοκηπίου που προστίθενται
από την ανθρώπινη δραστηριότητα, ο αριθμός
υπερβαίνει τα 460 ppm ισοδυνάμου CO2.
Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης. Σύστημα που
θεσπίστηκε από το Πρωτόκολλο του Κιότο και το
οποίο επιτρέπει σε βιομηχανίες ή χώρες να
λαμβάνουν πιστώσεις εκπομπών, όταν επενδύουν
σε έργα στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα οποία
μειώνουν τις εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου. Οι πιστώσεις μπορούν να
χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν τις
εκπομπές σε βιομηχανικές χώρες. Μπορούν
επίσης να πωληθούν. 
Επικίνδυνη κλιματική αλλαγή. Όρος που έχει
ενσωματωθεί στη UNFCCC. Δεν έχει καθοριστεί
συγκεκριμένα το τι ακριβώς σημαίνει, αλλά οι
κυβερνήσεις του πλανήτη συμφώνησαν για την
πρόληψή της.
Ορυκτά καύσιμα. Όλα τα καύσιμα που παράγονται
από απολιθωμένο άνθρακα – τα υπολείμματα της
αρχαίας βλάστησης και των ζώων. Παραδείγματα
είναι ο λιθάνθρακας, το πετρέλαιο, το φυσικό
αέριο κτλ. 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ο όρος
χρησιμοποιείται για να περιγράψει το φαινόμενο
της θέρμανσης της ατμόσφαιρας, λόγω της
αύξησης των θερμο-απορροφητικών αερίων. Το
μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του Ήλιου που
προσκρούει στη Γη διεισδύει στην ατμόσφαιρα και
θερμαίνει την επιφάνεια. Στη συνέχεια, η επιφάνεια
ακτινοβολεί θερμότητα. Ένα μέρος αυτής
διαφεύγει στο διάστημα, ωστόσο ένα ποσοστό
απορροφάται από τα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτά

Γλωσσάριο και αποκωδικοποίηση ακρωνύμων
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τα αέρια έχουν φυσική θέση στην ατμόσφαιρα αλλά
όσο περισσότερα υπάρχουν, τόσο λιγότερη
θερμότητα μπορεί να διαφύγει. Η ανθρωπότητα
προσθέτει αυτά τα αέρια στην ατμόσφαιρα πιο
γρήγορα από ότι οι φυσικές διεργασίες μπορούν να
τα απομακρύνουν.
Αέριο θερμοκηπίου. Κάθε τύπος αερίου που
απορροφά θερμότητα στην ατμόσφαιρα. Το
Πρωτόκολλο του Κιότο καλύπτει τις ανθρωπογενείς
εκπομπές έξι αερίων: διοξείδιο του άνθρακα (CO2,
το πιο σημαντικό), μεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου,
υδροφθοράνθρακες (HFC), υπερφθοράνθρακες
(PFC) και εξαφθοριούχο θείο (SF6).
IPCC – Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική
Αλλαγή. Συστάθηκε από τον ΟΗΕ το 1988 για να
συντάσσει εκθέσεις σχετικά με την επιστήμη, τις
επιπτώσεις και το μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής. Μέχρι στιγμής έχει συντάξει τέσσερις
μείζονες αξιολογήσεις, με πιο πρόσφατη αυτήν του
2007. Όλες οι εκθέσεις υποβάλλονται σε εξαιρετικά
λεπτομερείς θεωρήσεις από εμπειρογνώμονες αλλά
και κυβερνήσεις πριν δημοσιευτούν. 
Πρωτόκολλο του Κιότο. Συμφωνήθηκε το 1997 και
ακολούθως επικυρώθηκε από τα περισσότερα
κράτη, με μόνη εξαίρεση τις ΗΠΑ. Προσδιορίζει
νομικά δεσμευτικούς στόχους μείωσης των
εκπομπών για έξι βασικά αέρια του θερμοκηπίου,
αφορά στα βιομηχανικά κράτη και καλύπτει την
περίοδο 2008-2012. 
Εθνικά Προγράμματα Δράσης για την
Προσαρμογή. Προγράμματα δράσης, τα οποία
συντάσσονται από τις λιγότερο ανεπτυγμένες
χώρες για να συμβάλλουν στην προστασία των
πολιτών, των οικοσυστημάτων και των οικονομιών
τους από την κλιματική αλλαγή.
Διαρροή. Αστοχία προγραμμάτων, όπως η Μείωση
των Εκπομπών από την Αποψίλωση των Δασών στις
Αναπτυσσόμενες Χώρες ή ο Μηχανισμός Καθαρής
Ανάπτυξης στην επίτευξη των επιδιωκόμενων
στόχων τους, επειδή οι κανόνες δεν είναι στεγανοί.
Λόγου χάρη, διαρροή μπορεί να προκύψει αν μια
χώρα ανταμειφθεί για τον τερματισμό της
αποψίλωσης σε ένα δάσος, ενώ οι καταστροφείς
απλά έχουν μεταφερθεί κάπου αλλού. 
Έλεγχος, αναφορά και επαλήθευση των μέτρων
μείωσης εκπομπών. Προϋποθέσεις με τη μορφή
λίστας που πρέπει να πληρούν τα μέτρα για τη
μείωση των εκπομπών, προκειμένου να θεωρούνται
ότι επιφέρουν πραγματικά αποτελέσματα. Οι
προϋποθέσεις αυτές πρέπει να ελέγχονται και να
επαληθεύονται. Η λίστα αυτή υιοθετήθηκε από τη
Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στο Μπαλί το 2007. 
Κατά κεφαλήν εκπομπές. Εκπομπές (συνήθως μίας
χώρας) διαιρούμενες με τον αριθμό των κατοίκων.
Συχνά αναφέρεται ως μέτρο δικαιοσύνης ή ως
μέτρο του δικαιώματος στις εκπομπές. Για
παράδειγμα, οι συνολικές εκπομπές CO2 της Κίνας
και των ΗΠΑ είναι περίπου οι ίδιες, αλλά επειδή η
Κίνα έχει τέσσερις φορές περισσότερους

κατοίκους, οι κατά κεφαλήν εκπομπές της είναι
μόνο το 1/4 των εκπομπών των ΗΠΑ. 
Φωτοβολταϊκά. Τεχνολογία άμεσης μετατροπής
της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό με τη χρήση
ηλιακών πάνελ .
Μείωση των Εκπομπών από την αποψίλωση των
Δασών σε Αναπτυσσόμενες Χώρες. Σύστημα που
προτάθηκε για την ανταμοιβή των αναπτυσσόμενων
χωρών, οι οποίες μειώνουν τις εκπομπές που
συνδέονται με την καταστροφή των δασών και
προστατεύουν τα δάση ως παγκόσμιους
ταμιευτήρες του άνθρακα. Η πρόταση υιοθετήθηκε
από τη Συνδιάσκεψη για το Κλίμα του Μπαλί για τη
χορήγηση πιστώσεων άνθρακα ή άλλων κινήτρων
και φαίνεται έτοιμη να αποτελέσει μέρος της
συμφωνίας για το κλίμα στην Κοπεγχάγη.
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Κάθε
μορφή ενέργειας που παράγεται από τις
ανεξάντλητες δυνάμεις της φύσης, όπως ο
άνεμος και ο ήλιος. 
Σημείο καμπής. Οποιοδήποτε σημείο χωρίς
επιστροφή, μετά από το οποίο η αλλαγή είναι
αιφνίδια και μη αναστρέψιμη. Στην κλιματική
αλλαγή, αυτό θα μπορούσε να είναι η ραγδαία
υπερθέρμανση του πλανήτη, η κατάρρευση ενός
στρώματος πάγου ή η διακοπή ενός ωκεάνιου
ρεύματος, τα οποία δεν αναστρέφονται ακόμα και
αν επανέλθουμε στις παλαιότερες κλιματικές
συνθήκες.
UNFCCC – Σύμβαση Πλαίσιο του ΟΗΕ για την
Κλιματική Αλλαγή. Υπεγράφη το 1992 στη
Συνδιάσκεψη του Ρίο και επικυρώθηκε από 192
κράτη. Τα κράτη δεσμεύτηκαν να
σταθεροποιήσουν τις εκπομπές που μεταβάλλουν
το κλίμα και να αποτρέψουν την «επικίνδυνη
κλιματική αλλαγή». Τα συμβαλλόμενα μέρη
συνέρχονται κάθε χρόνο. Η επόμενη συνάντηση
είναι στην Κοπεγχάγη, φέτος τον Δεκέμβριο.



Τιμώντας τον τεράστιο ενθουσιασμό
των νέων και τη δέσμευσή τους ενάντια
στην κλιματική αλλαγή, οι εικόνες που
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δημοσίευση αποτελούν συμμετοχές
στον Διεθνή Παιδικό Διαγωνισμό
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Bayer και τη Nikon. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν η
κλιματική αλλαγή. Ήταν επίσης μέρος της εκστρατείας
«Ζωγραφίζουμε για τον Πλανήτη» (Paint for the Planet)
(www.unep.org/paint4planet).
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