
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fejlődő A államok 

Címzett: Fejlődő államok A képviselői az ENSZ Globális Klímacsúcson 

Tárgy: Eligazítás a tárgyalási célokról 

Résztvevők: Kína, India, Dél-Afrika, Mexikó, Brazília és Indonézia.   

 Célok 
Önök az üvegházhatású gázok csökkentéséről szóló globális megállapodást igyekeznek elérni, melynek kimenetele gazdasági 
fejlődésünk és nemzeti érdekeink szempontjából a lehető legkedvezőbb. Az ENSZ 2015-ös párizsi klímakonferenciáján az 
államok abban állapodtak meg, hogy az iparosodást megelőző időszakhoz képest a globális felmelegedés mértékét „jóval 2°C 
alatt” tartják, és folytatják erőfeszítéseiket, hogy a hőmérsékletnövekedést 1,5°C-ban maximálják. Önöknek most a következő 
kérdésekről kell dönteniük: 
 

1. A CO₂ kibocsátást csökkentő lépések – ha léteznek ilyenek egyáltalán. Ha nem lépünk, a kibocsátásunk (emisszió) 
várhatóan továbbra is drasztikusan nőni fog. Dönteni tudnak arról, hogy az emisszió növekedése mikor álljon meg, 
mikor kezdjen csökkenni, és azt milyen éves rátában tegye – ha egyáltalán ilyen irányban gondolkodnak. 

2. Elköteleződnek-e az erdőirtás csökkentése, az erdőtelepítés vagy az újraerdősítés mellett. 

3. Milyen mértékű pénzügyi segítséget várnak el a fejlett államoktól, akik vállalták, hogy létrehozzák a Zöld Klíma 
Alapot (Green Climate Fund), amely 2020-ig évi legalább 100 milliárd dollár támogatást nyújt a fejlődő államoknak, 
hogy csökkentsék kibocsátásukat és alkalmazkodjanak a klímaváltozáshoz. 

Nemzeti intézkedések 

Keressük, hogy mi módon járulhatnánk hozzá a klímaváltozásról szóló 
diskurzushoz. Kína vizsgálja a karbonpiaci lehetőségeket, és a 
közelmúltban vállalta, hogy 2030 körül eléri emissziós csúcsát. 
Időközben Mexikó is elkötelezte magát, hogy 2030-ra kibocsátási 
alapvonalához képest 25%-kal csökkenti az emisszióját. Más országok 
terveket készítenek, de a mi prioritásunk az, hogy az embereket 
kiemeljük a szegénységből. Készek vagyunk minden tőlünk telhetőt 
megtenni, de a gazdag államoknak kell a komoly lépések vállalásáról 
egyezségre jutniuk, ami arányos azzal, amilyen mértékben korábban a 
probléma kialakulásához hozzájárultak. Nem mi fogjuk a múltban 
végrehajtott kibocsátásaik árát megfizetni. 

Erdők és földhasználat 

Lehetőségünk van arra, hogy csökkentsük az erdőirtás és a tájdegradáció 
következtében létrejött emissziót (REDD). A Föld még létező trópusi 
erdőinek nagy része a fejlődő államokban található, ahol sajnálatos 
módon nagymértékű erdőirtás zajlik. Az erdők védelmét célzó 
programok csökkenteni tudják a globális kibocsátást, és ezek költségeit a 
gazdag államok fizethetik meg. A lap túloldalán találnak néhány adatot, 
melyeknek tárgyalásaik során hasznát vehetik. 

 

Közvélemény 

A klímaváltozással kapcsolatban országaink 
közvéleménye megosztott: a klímaváltozás mint 
probléma Kínában igen hátul áll a rangsorban, 
míg Indiában, Brazíliában és másutt jóval 
nagyobb figyelem irányul rá. A közvélekedés 
országainkban általánosságban úgy tartja, hogy a 
klímaváltozás reális tény, és kialakulásához az 
emberi tevékenység jelentősen hozzájárul. 

Lehetőségek 

A klímaváltozással kapcsolatban országaink 
közvéleménye megosztott: a klímaváltozás mint 
probléma Kínában igen hátul áll a rangsorban, 
míg Indiában, Brazíliában és másutt jóval 
nagyobb figyelem irányul rá. A közvélekedés 
országainkban általánosságban úgy tartja, hogy a 
klímaváltozás reális tény, és kialakulásához az 
emberi tevékenység jelentősen hozzájárul. 
 

Kontextus 

A klímára vonatkozó tudományos konszenzus egyértelmű: a klímatudósok több mint 97%-a egyetért abban, hogy jelenleg 
klímaváltozás zajlik, hogy ennek elsődleges oka a fosszilis energiahordozók használata, és hogy hatásai pusztítóak lehetnek. 
Megértjük a klímaváltozásról szóló diskurzus fontosságát, de a mi legfőbb prioritásunk, hogy emeljük az átlagos 
életszínvonalat, ami messze elmarad a fejlett országokétól. Gazdaságaink gyorsan növekednek, egyre erősebbekké válunk. 

Developed by Climate Interactive, MIT Sloan, and the UML Climate Change Initiative. Updated: March 2017 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kína, India és más fejlődő államok a Föld népessége 
81%-ának adnak otthont, de a világ gazdagságának 
csupán 35%-át, kumulatív emissziójának pedig 29%-át 
tudhatják magukénak. 

 
A fejlett országokban az 

egy főre jutó GDP több 

mint hétszerese a fejlődő 

országokénak. 

Svédország elbírt évi 4,5%-os 

emisszió csökkentést, hogy lazítsa 

olajtól való függőségét (1976-1986). 

Franciaország és Belgium hasonló 

értékeket mutatott ebben az 

időszakban. A történelem folyamán 

egyébként a legjelentősebb 

kibocsátás-csökkentések pénzügyi 

vagy politikai krízisek nyomán 

következtek be. Az ENSZ 

Környezetvédelmi Programja 

(UNEP) szerint az évi 3,5%-os 

csökkentési ráta rendkívül 

ambiciózus vállalás. 

 

Az ipari forradalom kezdete óta a 

fosszilis energiahordozók elégetése 

nyomán keletkezett teljes CO₂ 
kibocsátás nagyjából ¾-e a fejlett 

országoktól ered. 

 

 

 

Az USA-ban, az EU-ban és 

egyéb fejlett államokban az egy 

főre eső CO₂ kibocsátás jóval 

magasabb, mint a fejlődő 

államokban. 

 

 

Globális helyzet 

• A fejlett államok félnek attól, hogy gazdasági fejlődésünk és növekedésünk az éghajlati és környezeti problémákat súlyosbítani 
fogja, valamint veszélyezteti az ő jólétüket. Számítani lehet arra, hogy a klíma-megállapodással lassítani kívánják 
növekedésünket, korlátozzák termékeink piacát, és szűkítik növekvő befolyásunkat a világban. 
• A klímaválságot a fejlett államok idézték elő, múltbeli tetteikért nekik kell vállalniuk a felelősséget. Olcsó fosszilis energiát 
használva építették fel gazdaságaikat és tették gazdaggá népeiket, gyakran azáltal, hogy kizsákmányolták a mi népeinket és 
természeti erőforrásainkat. Követelni fogják, hogy még azelőtt csökkentsük a kibocsátásunk mértékét, mielőtt lehetőségünk 
nyílna elérni a gazdasági fejlettségnek azt a szintjét, amelyet most ők élveznek. Mi is kivesszük a részünket a probléma 
megoldásából, de a gazdag államoknak komolyabb lépések vállalásában kell egyezségre jutniuk, ami arányban áll azzal, amilyen 
mértékben korábban a probléma kialakulásához hozzájárultak. Nekik kell megteremteniük számunkra a pénzügyi és 
technológiai hátteret, ami által gazdaságainkat a tisztább energia segítségével fejleszteni tudjuk. 
• Mutassanak rá, hogy a klímaváltozás a fejlett országok számára is káros, tehát a saját érdekük, hogy e téren többet tegyenek. 
Az Amerikai Nemzeti Klíma Értékelés (US National Climate Assessment) például kimutatja, hogy a klímaváltozás ma mind az 
50 állam számára ártalmas, és a kibocsátás jelentős csökkentése nélkül a kár sokkal súlyosabbá fog válni. 
 

 

 

 

Fosszilis energiahordozókból származó CO2 kibocsátás 
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energiahordozókból 
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