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Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ… (Σεπτέμβριος 2009)
Συγγραφέας: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ

Δυστοκία, παρά την πομπώδη διακήρυξη Ομπάμα για «άμεση δράση»,
παρουσιάζεται στις συνομιλίες για τη συνθήκη που θα αντικαταστήσει το
Πρωτόκολλο του Κιότο τον προσεχή Δεκέμβριο στην σύνοδο της Κοπεγχάγης, μετά τη
συνεχιζόμενη άρνηση της Ουάσιγκτον να δεχθεί τις προτάσεις της Ε.Ε.
Στην υψηλού επιπέδου ειδική σύνοδο για τις κλιματικές αλλαγές στην έδρα του
ΟΗΕ, την ώρα που ο γ.γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν παρουσίαζε τα εφιαλτικά σενάρια των
επιστημόνων (ότι οι ηγεσίες των κρατών έχουν μόνο 10 χρόνια για να αντιστρέψουν
τις κλιματικές αλλαγές στον πλανήτη), ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα στην
πρώτη παρουσία του στα Ηνωμένα Εθνη εκστόμισε ότι οι ΗΠΑ είναι τώρα
«αποφασισμένες να δράσουν».
Ωστόσο, ευχάριστη αίσθηση προκάλεσε ο Κινέζος ομόλογός του, Χου Ζιντάο,
όταν εκείνος ανακοίνωσε τα φιλόδοξα σχέδια για μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα ανά μονάδα του ΑΕΠ σε σημαντικά επίπεδα μέχρι το 2020 σε σχέση με το
2005, και προβληματισμό η πρόταση του Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος
πρότεινε μια συμβιβαστική ενδιάμεση σύνοδο τον Νοέμβριο των ηγετών των χωρών
που ευθύνονται για το 80% των εκπομπών αερίων.
Ο Μπαράκ Ομπάμα επιχείρησε να κερδίσει πόντους στο πεδίο των εντυπώσεων,
αναφέρθηκε στα περιβαλλοντικά πλάνα του (διπλασιασμός της ισχύος ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας σε τρία χρόνια, υπεράκτια αιολικά πάρκα και νέες τεχνολογίες για
κατακράτηση του άνθρακα από τα εργοστάσια ορυκτών καυσίμων κ.ά.) αλλά και στη
βούλησή του για μείωση των εκπομπών στις ΗΠΑ στα επίπεδα του 1990 έως το 2020,
πρόταση όμως που έχει «κολλήσει» στο Κογκρέσο. «Η απειλή της κλιματικής αλλαγής
είναι πολύ σοβαρή, είναι επείγουσα και συνεχίζει να μεγαλώνει. Ο χρόνος που έχουμε
για
να
αντιστρέψουμε
την
παλίρροια
τελειώνει»,
είπε
ο
Ομπάμα
καταχειροκροτούμενος από περισσότερους από 100 αρχηγούς κρατών που
διαπραγματεύονται, με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, μια συμφωνία που στόχος της είναι
να αποτρέψει την άνοδο της θερμοκρασίας, όχι παραπάνω από δύο βαθμούς Κελσίου
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έως το 2050.
Η πιο σημαντική παράμετρος είναι ότι η κυβέρνηση Ομπάμα, παρά το γεγονός
ότι δεν παρουσιάζεται τόσο άκαμπτη όσο η κυβέρνηση Μπους (ο Ομπάμα έχει
υποσχεθεί μείωση των εκπομπών στις ΗΠΑ κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020), δεν
επιδιώκει να δεσμευθεί για το τι θα πράξει στην κρίσιμη διάσκεψη για τις κλιματικές
αλλαγές τον προσεχή Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη. Αγκάθι αποτελεί η κρίσιμη διαφωνία
με την Ε.Ε. (ευθύνεται για το 14% της παγκόσμιας εκπομπής των αερίων) να
καταργηθεί η αρχιτεκτονική του Πρωτοκόλλου του Κιότο -το οποίο οι ΗΠΑ μαζί με
την Κίνα δεν έχουν υπογράψει και λήγει το 2012- που ελέγχει τις εκπομπές αερίων οι
οποίες προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και το γεγονός ότι
οποιαδήποτε συμφωνία θα προσκρούσει στον έλεγχο του αμερικανικού Κογκρέσου.
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο εμφανίστηκε χθες
απαισιόδοξος, όταν αποκάλυψε ότι οι «διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή είναι σε
αδιέξοδο και αν δεν σημειωθεί αυτή την εβδομάδα πρόοδος, στην Κοπεγχάγη θα χαθεί
η ευκαιρία».
Ε.Ε. επιθυμεί να διατηρηθούν οι δομές του Πρωτοκόλλου του Κιότο, ενώ η
Ουάσιγκτον θέλει να τις αντικαταστήσει πλήρως με ένα νέο σύστημα αμερικανικού
σχεδιασμού (σ.σ.: η νομοθεσία κάθε χώρας να καθορίζει τους δικούς της κανόνες και
να αποφασίζει μονομερώς πώς θα επιτύχει τους στόχους μείωσης), κάτι το οποίο θα
κωλυσιεργήσει την υπογραφή μιας δεσμευτικής συνθήκης τουλάχιστον μέχρι το 2016.

To άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 23 Σεπτεμβρίου 2009, σ.
14.
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