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Medi Ambient

    La conferència de Nairobi  
La  cimera  mundial  del  clima  s'ha  celebrat  a 
Nairobi. Els Estat Units, el país que des de fa vuit 
anys  exerceix  d'esgarriacries  en  aquest  tipus  de 
trobades,  ho va tornar-ho a  fer a  través del  seu 
representant  a  la  conferència.  Harald  Watson  va 
deixar clar, des del primer dia, que el seu país no 
té la intenció de canviar la política mediambiental i 
que tampoc està disposat a ratificar el Protocol de 
Kioto, i que mentre George Bush segueixi a la Casa 
Blanca no hi haurà cap compromís de reducció de 
gasos.

Per  tots  és  sabut  que  els  Estats  Units  són  els 
principals  emissors  de  gasos  que  causants  de 
l'efecte hivernacle i que va ser el govern de G. Bush 
el  que va  impedir  que aquest  país  ratifiqués   el 
protocol  de  Kioto  pactat   per  l'anterior 
administració demòcrata.

Nairobi tenia la responsabilitat de donar un petit 
però importantíssim pas a favor de la conservació 
mediambiental. La capital de Kenya va acollir una 
cimera per abordar l'escenari post-Kyoto en la qual 
189  països  havien  de  començar  a  posar  sobre  la 
taula els compromisos per aturar el canvi climàtic 
més enllà  del  2012.  L'objectiu  era aconseguir  un 
mínim consens sobre el límit  de les emissions de 
gasos més enllà d'aquesta data i, alhora, convèncer 
els  EUA,  la  Xina,  l'Índia  i  els  països  més 
contaminants perquè el subscriguin i facin seus els 
objectius marcats ja a Kyoto l'any 1997.

El  principal  objectiu  de la  cimera sobre el  canvi 
climàtic que es va celebrar a Nairobi, sota  l'empar 
de la  ONU,  volien  avançar  en  la  firma  d'un  nou 
protocol  per  poder  combatre   l'escalfament  del 
planeta,un compromís que fos més ambiciós i que 
involucrés  més països que el de Kioto.

El nou acord hauria d'anar més enllà que l'actual, 
que obliga als països industrialitzardors a rebaixar 
només  un  5.25%  de  les  seves  emissions  en  el 
període  comprès  entre  els  anys  2008i  2012.  Els 
científics  adverteixen  que  la  reducció  de  gasos 
hauria d'estar entre el 60% i el 80% per poder evitar 
que les temperatures augmentin dos graus d'aquí a 
l'any  2050,  si  no  fos  així  tendria  consequències 
catastròfiques  per  al  nostre  planeta.  Però  la 
pràctica apunta que ni els nostres governants ni els 
ciutadans es prenen seriosament l'amenaça.  

Mentre que els Estats units, la primera potència del 

món,  no  assumeixi  el  compromís  de  combatre 
l'emissió  de gasos,  difícilment es podrà anar més 
lluny  del  límits  de  Kioto.  A  més  molts  països, 
signants d'aquest  primer protocol  l'  incompleixen, 
entre ells, Espanya.

Encara que no s'han pogut establir grans acords, la 
gran esperança que es va respirar a Nairobi prové 
de la victòria demòcrata dels Estats Units, per la 
possibilitat de modificar, a mig termini, la postura 
de rebuig total en la lluita contra el canvi climàtic 
de l'administració Bush, pressionada pels Lobbies* 
del  petroli.  Fet  que  seria  fonamental  perquè els 
altres  països  emissors  de  gasos,  com la  Xina,  el 
Brasil o la Índia, acceptessin col·laborar en aquesta 
creuada internacional que lidera la Unió Europea. 

Esquema del canvis produïts a la terra.

*Un  "lobby"  és  un  equip  especialitzat  en  pressió 
política,  finançat  per  les  multinacionals  que 
incideixen  per  a  influir  sobre  les  decisions  dels 
governs  locals,  estatals  i  regionals.  Els  més 
poderosos són els "lobbies" industrials de les grans 
multinacionals  o  els  financers  dels  grans  bancs. 
Durant  les  dues  dècades,  la  presa  de  decisions 
dintre  de  la  Unió  Europea  ha  estat  segrestada 
espectacularment,  per  aquestes  grans 
coorporacions a través dels seus  lobbies sectorials. 
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