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Amaçlar

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesinde Gelişmiekte Olan Ülkeler B için
Müzakereciler
Müzakere Amaçları konusunda bilgilendirme
100’den fazla ülke: Güney Doğu Asya, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin
çoğu, Afrika ülkelerinin çoğu, küçük ada ülkeleri, Orta Doğunun büyük
bölümü.

Amacınız, sera gazı emisyonlarını düşürerek iklim risklerini sınırlamaya yönelik, ekonomilerimiz ve ulusal çıkarlarımız için en
iyi sonucu verecek küresel bir anlaşma için müzakere etmek. 2015 BM Paris iklim müzakerelerinde ülkeler, küresel ısınmanın
endüstri öncesine göre "2°C'ın oldukça altında" bir düzeyde sınırlanması konusunda anlaştılar. Sizin alacağınız kararlar:

1.

Eğer varsa, karbon emisyonlarını düşürecek eylemler. Herhangi bir önlem alınmazsa emisyonlarınızın
zaman boyunca artması bekleniyor. Eğer böyle bir niyetiniz varsa, emisyonlarınızın artışının ne zaman
duracağına, ne zaman azalmaya başlayacağına ve hangi hızda azalacağına karar verebilirsiniz.

2.

Ormansızlaştırmanın azalması veya ormanlaştırmanın veya yeniden ormanlaşmanın artması ile ilgili bir
taahhüdünüz olacak mı?

3.

Gelişmekte olan ülkelerin emisyonlarını azaltmaları ve iklim değişikliğine uyum sağlamaları amacı ile
oluşturulan ve 2020 yılına kadar yıllık en az 100 milyar $ büyüklüğüne ulaşması hedeflenen, Yeşil İklim
Fonundan (eğer böyle bir şey yapacaksanız) ne kadar para isteyeceksiniz?.

Genel Durum
İklim bilimcilerin %97'si iklim değişikliğinin gerçekleşmekte olduğunu, temel nedeninin fosil yakıtlar olduğunu ve etkilerinin
çok yıkıcı olabileceğini kabul ediyorlar. İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, hastalık, sel, tarım veriminin düşmesi ve
çevresel bozulmalara karşı çok hassas durumdayız. Yaşamımız söz konusu ve diğer ülkeler unutuyor olsa da, Paris'teki anlaşma,
çok çalışarak eklenmesini sağladığımız bir bölüm ile, ısınmayı sınırlamada öncelikli olarak 1.5°C’ı hedefliyor. Dünyanın en
yoksul ülkeleri olarak, emisyonlarımızı azaltacak veya iklim değişikliğine uyum sağlamamıza neden olacak temiz enerji
teknolojisi için gereken yatırımları bugün yapacak paramız yok ve büyük çalışmalar yapmamızı hayal etmek zor.

Halkın Genel Görüşü (kamuoyu)

Ulusal Eylem

İnsanlarda, etkilerini ilk elden deneyimledikçe iklim değişikliği konusunda
gittikçe artan bir endişe var. Herhangi bir önlem alınmazsa iklim
değişikliğinden en şiddetli etkilenecek olanların bizler olacağını biliyoruz:
Deniz seviyesi artışları yüz milyonlarca insanın yer değiştimesine neden
olacak, hatta deniz seviyesinde olan bazı adalar tamamen kaybolacak.
İnsanlarımız
beslenebilecekleri,
giyinebilecekleri,
ailelerini
barındırabilecekleri sağlıklı bir çevrede yaşamak, düzgün bir işe sahip olma
şansı ve zengin ülkelerin keyfini sürdüğü enerji ve sağlık hizmletlerine
ulaşmak istiyor.

Her şeyden önce gelişme hakkımızı
savunmalı ve insanlarımızı yoksulluktan
çıkarmalıyız. Sera gazı emisyonlarımızı
kesmek için yapabileceğimizi yapmaya
hazırız. Birkaç ülke dışında tüm ülkeler
iklim değişikliği konusunda taahhütte
bulundular. Bu taahhütlerin çoğu, daha
emisyonların zirve yapacağı bir plan
içermiyor
ancak
sera
gazı
emisyonlarımızın 2030 yılına kadar daha
düşük bir hızda artmasını öneriyor.
Dünyanın zengin ülkeleri sorunun ortaya
çıkmasındaki geçmiş katkılarına uygun,
anlamlı eylemler konusunda anlaşmalılar.
Onların geçmiş emisyonlarının bedelini
ödemeye devam etmeyeceğiz..

Ormanlar ve toprak kullanımı
Ormansızlaştırmanın ve orman bozulmasının (REDD) neden olduğu
emisyonların azaltılması konusunda bir miktar şansımız var. Dünyada kalan
tropik ormanların çoğu gelişmekte olan ülkelerde ve ne yazık ki önemli
ölçüde ormansızlaştırma yaşanıyor. Ormanları koruma programları
emisyonları düşürebilir ve masrafları zengin ülkeler tarafından karşılanabilir.
Arka sayfada müzakerelerde işinize yarayabilecek bazı veriler bulacaksınız.

Küresel Manzara
• Gelişmiş ülkeler, onlarınkinden daha yüksek bir hızla artan emisyonlarımızı azaltmamız için bastıracaklar. Ancak onların kişi başı
emisyonları bizimkilerden çok daha yüksek. (örneğin, ABD kişi başı emisyonları Mali’den 400 kat gibi inanılmayacak derecede daha
yüksek).
• Gelişmiş ülkeler iklim krizini yarattılar ve geçmişte yaptıkları için sorumluluk almalılar. Bu ülkeler ekonomilerini kurmak ve
nüfuslarını zenginleştirmek için, ucuz fosil yakıtları, genellikle de bizim doğal ve insan kaynaklarımızı sömürerek, kullandılar. Bugün
keyfini sürdükleri ekonomik gelişme düzeyine ulaşma şansını bile elde edemeden, emisyonlarımızı kesmemizi isteyecekler.

Fosil Yakıt ve Çimento kaynaklı CO2 Emisyonları (salımları)
Endüstri Devriminden bu yana
fosil yakıtların yanması sonucu
salınan CO₂'in yaklaşık dörtte
üçü gelişmiş ülkelerden geldi..

İsveç, petrole bağımlılığını
azaltmak amacı ile 1976-1986
yılları arasında her yıl %4.5
emisyon azalımı sağlayabildi.
Fransa ve Belçika da bu
dönemde benzer azalmalar
gösterdiler. Bunun dışında,
geçmişte en büyük emisyon
azalmaları finansal veya politik
krizler sonucunda gerçekleşti.
BM raporuna göre yıllık %3.5
azaltma hedefi aşırı iddialı.

Kişi başına Emisyonlar 2013
( Ton CO2 / Yıl )

Gelişmiş ülkelerde kişi
başına düşen milli gelir
(GSMH), gelişmiş
ülkelerin yedi katından
daha fazla.

ABD, AB ve diğer gelişmiş
ülkelerin kişi başına CO₂
emisyonları gelişmekte olan
ülkelerden çok daha yüksek.

Çin, Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkeler dünya
nüfusunun % 81'ini barındırır ancak dünya varlığının sadece
%35'ine sahiptir ve toplam dünya emisyonlarının %29'unu
üretir.

Climate Interactive, MIT Sloan School of Management, ve UML Climate Change Initiative tarafından geliştirilmiştir.
Son güncelleme Ekim 2016.

