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Opinió

Conclusions de la Conferència de 
Copenhaguen

S'ha clausurat la conferència sobre  canvi climàtic 
realitzada a Copenhaguen entre els dies 7 i 18 de 
desembre, organitzada  per la  Convenció Marc  de 
les  Nacions  Unides  sobre  el  Canvi  Climàtic. 
Aquestes  conferències,  des  dels  anys  noranta  es 
celebren  anualment,  i  fins  ara  la  més  rellevant 
havia  estat  la  de  Kioto,  on  es  va  redactar  el 
Protocol  de  Kioto,  que  marcava  les  actuacions 
mínimes  a  fer  fins  el  2012,  per  abordar  aquest 
problema.

La conferència d'aquest any, havia suscitat moltes 
expectatives,  ja  que,  havia  de  posar  les  bases 
d'actuació  a  partir  del   Protocol  de  Kioto,  que 
acaba al 2012.

Un altre aspecte de gran l'interès d'aquesta nova 
trobada  és  la  rotunditat  dels  estudis  sobre  la 
realitat  del  canvi  climàtic,  i  la  gravetat  dels 
efectes que els  científics en els  seus estudis  han 
detectat, i que alguns, ja són evidents a nivell de la 
vida quotidiana.

La  conscienciació  sobre  aquest  problema 
mediambiental  ha  crescut  molt  darrerament,en 
tots els àmbits de la societat, per tant, el grau de 
sensibilització  era  molt  més  gran  que  en  les 
trobades anteriors.

També  cal  remarcar  l'elevada  participació,  van 
assistir  a  la  conferència  representants  de  193 
països,  per  tant,  el  grau  de  representativitat  ha 
estat molt alt.

S'esperaven,  doncs,  importants  acords,i,  sobre 
tot,  compromisos  concrets,  i  quotes  clares  i 
supervisables pels organismes oficials.

L'acord final, que va impulsar el president d'Estats 
Units  Barak Obama, juntament amb el president 
xinès  Wen  Jibao,  el  president  brasiler  Lula  da 
Silva,i  el d'Índia Marmohan Sung, realitzat  aporta 
tancada,  en  una  reunió  on  només  van  participar 
unes 35 persones, va ser força decebedor per als 
representants de la Unió Europea i, especialment, 
per  les  ONGs  defensores  del  medi  ambient,  com 
Greenpeace i WWF-Adena.

Segons el text ,es considera el canvi climàtic “uns 
dels reptes del nostre temps”...i , l'increment de 
les temperatures hauria d'estar per sota dels dos 
graus”.Però  no  es  proposen  mesures  concretes 
per  aconseguir-ho. El  document  planteja  uns 

objectius  de  reduccions  voluntàries  ,  que  els 
països hauran de presentar en febrer de 2010.

Segons el text, doncs, els països desenvolupats es 
comprometen  a  presentar  en  febrer  els  seus 
plans  de  reducció  d'emissions,  i  els  països  en 
desenvolupament  podran  implantar  mesures  de 
mitigació  que  comunicaran  en  febrer. Dins 
d'aquests països es troben les economies emergents 
,  especialment Xina,  Índia  i  Brasil.  Xina,  un dels 
grans contaminants, havia posat molts obstacles a 
concretar  reduccions,i  a  que  les  supervisions  les 
realitzin organismes independents. Estats Units, el 
principal  emissor  de  gasos  d'efecte  hivernacle, 
tampoc  volia  acords  concrets,  tot  i  que  Obama 
semblava voler canviar la política antiecològica de 
les anteriors administracions.

La Coferència de Copenhagen no ha repòs doncs, a 
les  expectatives  que  havia  creat.  En  primer  lloc 
l'organització  ha estat  força caòtica per part  del 
pais acollidor. Per altra banda, les Nacions Unides 
no van aconseguir el consens en les negociacions. 
La  Unió  Europea  impulsora  de  les  reduccions  ha 
perdut protagonisme en l'impuls en la lluita sobre el 
canvi  climàtic, i  l'acord final ha quedat molt  per 
sota de les expectatives més conservadores.

A l'acord final pactat per Obama, Wan  Jibao,Lula 
da  Silva  i  Marmohan Sing,  impulsat  especialment 
per Estats  Units  ,  i  aprovat  a  correcuites  per la 
resta  de  països  en  els  últims  minuts  de  la 
conferència, va ser  doncs, molt  poc ambiciós,  ja 
que  els  aspectes  més  importants,  com  són  els 
nivells de reducció d'emissions i els terminis no 
és van concretar,  de fet, en el document final , es 
plantegen  uns  objectius  de  reducció  voluntaris, 
que els  països  desenvolupats  hauran de lliurar  al 
febrer  de  2010.  I  els  països  en  vies  de 
desenvolupament  podran  impulsar mesures  de 
mitigació que comunicaran també en febrer.

Pel que fa  a  la  verificació  del  compliment  dels 
acords,  no  els  faran  les  institucions 
internacionals,  sinó els propis països.

Agafant  l'opinió  d'algunes  ONGs  rellevants  en  la 
defensa  mediambiental  com  són  Greenpeace  i 
WWF, l'acord  “ ni just, ni ambiciós,ni vinculant”

Cal  doncs  lluitar  perquè  en  el  futur  els 
plantejaments siguin molt més ambiciós, ja que  la 
biodiversitat  del Planeta i la civilització humana 
estan en joc.


