
Número 99, desembre de 2015 

Medi

Cimera del Clima de París 2015:
algunes reflexions 

Aquest mes de novembre, s'ha realitzat a París la 21a
Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les
Nacions Unides Sobre Canvi Climàtic (CMNUCC),.  En la
Cimera  de  la  Terra  de  Rio  de  Janeiro  de  1992 es  va
acordar realitzar cada any una conferència sobre canvi
climàtic.

En aquesta Cimera de París, els 195 països participants
havien d'arribar a un acord mundial per abordar el que
es considera el problema mediambiental més greu que
té plantejat la humanitat: el canvi climàtic antropogènic,
o  escalfament  global  del  Planeta, ocasionat  per  les
activitats humanes.

Diversos estudis i informes de les Nacions Unides (IPCC),
de  la  comunitat  científica  en  general,  d'organitzacions
ecologistes, etc.,  ja fa temps que alerten, cada cop de
manera  més  alarmant,  dels  greus  problemes  que
provoquen a l'atmosfera els anomenats  gasos d'efecte
hivernacle:   diòxid de carboni o CO2, l'òxid nitrós NO, el
metà i els CFC,  principalment, que deriven sobretot de
l'ús de combustibles fòssils.  Aquests provoquen el canvi
climàtic i com a conseqüència uns impactes molt greus
en els ecosistemes de la Terra, cada cop més intensos.

En les darreres cimeres no s'havia arribat a cap acord
important,  de  fet,  els  principals  països  emissors
d'aquestes  substàncies,  com  són  la  Xina  i  els  Estats
Units  havien  mantingut  posicions  obstruccionistes  a
qualsevol acord.

En finalitzar  la  Conferència  de  París  el  dia   13   de
novembre,  els  principals  mitjans  de  comunicació,  així
com els principals líders polítics mundials, saludaven de
manera molt  optimista el  que van anomenar  “Històric
compromís de París per salvar el Planeta”, entre d'altres
elogiosos comentaris.

Molt sintèticament analitzarem de manera constructiva,
però també crítica, aquest acord,  plantejant en principi
els aspectes aparentment més positius:

-En primer lloc, en l'acord, hi ha el reconeixement de tots
els països signants (195), de l'existència del problema
del canvi climàtic, de la seva gravetat i de la necessitat
d'adoptar mesures per abordar-lo. 

-Es considera que la temperatura mitjana del Planeta no
hauria de pujar  més de 2 graus centígrads,  respecte l'
època  preindustrial,  sinó els  efectes  serien  molt
catastròfics.

-Tots els països que signen l'acord es comprometen a fer
un  pla  de  reducció  d'emissions,  i  també  la  creació
d'inventaris per fer un seguiment dels plans de reducció,
amb  més  exigències  pels  països  desenvolupats.  187
països han presentat plans de reducció. Es perfilen tres
categories  de  països:  els  desenvolupats,  que  han  de
donar  una  informació  completa,  els  emergents  (Xina,
Índia, Brasil...), amb menys exigències, i els més pobres ,
que tindrien un mínim d'exigències.

-La Xina, el principal emissor de CO2 amb el 27% de les
emissions  mundials  i  els  Estats  Units  el  segon,  han
signat l'acord, però sense compromisos concrets.

-Es parla de “mobilitzar» un fons de 100000 milions de
dòlars  anuals  a  partir  de  2020,  per  ajudar  els  països
pobres a abordar els problemes del canvi climàtic.

Principals  problemes  i  deficiències  que  veiem  en
aquest acord:

-Els  plans  de  reducció  d'emissions  de  gasos  d'efecte
hivernacle són voluntaris i no vinculants. No es preveuen
sancions si no es compleixen.

-El sostre d'augment de la temperatura per sota dels 2
graus  és més un desig que un projecte amb mesures
concretes per assolir aquest objectiu. Tal i com els líders
mundials han expressat sembla que amb explicitar-ho ja
s'aconseguirà.

-El  fons  pels  països  més  pobres,  que  segons  els
estudiosos  patiran  de  manera  més  greu  les
conseqüències  del  canvi  climàtic  (alguns  ja  ho  estan
fent),  no  queda  concretat  qui,  ni  com,  s'aportaran
aquests recursos.

-  Les  economies  més  contaminants  com  la  Xina  no
tindran cap mecanisme de control, i l'acord és molt laxe
amb elles.

-El  pla  entrarà  en  vigor  el  2020,  quan  els  experts
demanen la implementació de mesures ja.

-No s'ha parlat de canvis  en els models econòmic i de
consum i  poc  del  model energètic,  que caldria  fer  per
abordar de manera més realista la lluita contra el canvi
climàtic.

En  definitiva,  tot  i  els  avenços,  l'acord  no  és  tant
ambiciós  com  s'ha  plantejat,  i,  l'exagerat  optimisme
dels  líders  polítics  sembla  encaminat  a  silenciar  la
consciència ecològica de la població. 

Cal dir que les anomenades economies emergents: la
Xina, l'Índia, Brasil, etc., no tidran tantes exigències.


