
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fejlődő B államok 

Címzett: Fejlődő államok B képviselői az ENSZ Globális Klímacsúcson 

Tárgy: Eligazítás a tárgyalási célokról 

Résztvevők: Több, mint 100 állam: Délkelet-Ázsia, a legtöbb közép- és dél-amerikai állam, 
az afrikai államok, kis szigetek államai és a Közel-Kelet túlnyomó része 

Célok 

Önök az üvegházhatású gázok csökkentéséről szóló globális megállapodást igyekeznek elérni, melynek kimenetele gazdasági 
fejlődésük és nemzeti érdekeik szempontjából a legkedvezőbb lenne. 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. 

4.  

Nemzeti intézkedések 

Mindenekelőtt meg kell védenünk azt a 

képességünket, hogy fejlődjünk, és kiemeljük 

népeinket a szegénységből. Készek vagyunk 

minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy 

drasztikusan csökkentsük az üvegházhatású 

gázok kibocsátását, azonban a klímaváltozással 

kapcsolatban csaknem minden ország tett 

vállalásokat az ENSZ-nek. Ezen vállalások 

nagy része még nem foglal magában tervet az 

emisszió csúcsát illetően, hanem felajánlja, 

hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását 

2030-ig lassabban fogja növelni. A világ gazdag 

országainak kell komolyabb lépések vállalásáról 

egyezségre jutniuk, ami arányos azzal, amilyen 

mértékben korábban a probléma 

kialakulásához hozzájárultak. Nem mi fogjuk a 

múltban végrehajtott kibocsátásaik árát 

megfizetni. 

 

Közvélemény 

A klímaváltozást a közvéleményben fokozódó aggodalom kíséri, ahogy az 
emberek a saját bőrükön tapasztalják annak hatásait. Tisztában vagyunk 
vele, hogy ha nem teszünk semmit, a klímaváltozás bennünket fog a 
leghátrányosabban érinteni: a tengerszint emelkedése százmilliókat tesz 
majd földönfutóvá, és bizonyos országok – például az alacsonyan fekvő 
szigetek – teljesen el fognak tűnni. A népeink egészséges környezetben 
akarnak élni, ahol képesek ennivalót, ruhát és lakóhelyet biztosítani a 
családjuknak, lehetőségük van tisztességes munkát vállalni, és hozzáférnek 
ahhoz az egészségügyi szolgáltatáshoz, amelyet a gazdag országok is 
élveznek. 

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. 

 

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. 
Bennünket különösen érzékenyen érintenek a klímaváltozás okozta szárazság, betegség, árvíz, csökkenő mezőgazdasági 
termelékenység és az ökológiai egyensúly megbomlásának hatásai. A túlélésünk forog kockán, és – bár sok állam talán elfelejti 
– a párizsi megállapodás azt a célt tűzte ki, hogy a felmelegedés 1,5°C-nál ne legyen nagyobb; keményen küzdöttünk ezért, 
hogy ez a tétel bekerüljön. A Föld talán legszegényebb országaiként jelenleg nincsenek meg az erőforrásaink ahhoz, hogy 
finanszírozzuk a szükséges befektetéseket a tiszta energia technológiájába, és ezáltal csökkentsük kibocsátásunkat vagy 
egyáltalán alkalmazkodni tudjunk a klímaváltozáshoz. Éppen ezért nehéz elképzelni, hogy jelentős lépéseket tegyünk. 

 



 
 

 

 

 

 

 

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 államokénak. 

 

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 nyomást fognak gyakorolni ránk, hogy csökkentsük a kibocsátásunkat, ami gyorsabb ütemben nő, mint az övék. 
Ezzel együtt az egy főre eső kibocsátásuk jóval magasabb a miénkénél. Az USA-ban például az egy főre jutó kibocsátás – bármily 
elképesztő, de – 400-szorosa a nyugat-afrikai Maliban mértnek. 

• 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. 

 

 

 

Fosszilis energiahordozókból származó CO2 kibocsátás 
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