COP 21 VAGY 2015 PARIS CLIMATE CONFERENCE
2015 decemberében Párizstól nem messze, Le Bourget településen tartották az ENSZ klímaváltozási
konferenciáját, mely az ENSZ éghajlatváltozási keretegyegyezményének 21. éves ülése, valamint
egyben a Kyotoi jegyzőkönyvet aláíró országok 11. találkozója.

MI IS AZ A COP?
Minden Rioban kezdődött. 1992-ben, a riói környezetvédelmi konferencián a résztvevők elfogadták,
hogy a klímaváltozásnak létezik egy antropogén - emberi - összetevője is, ami első sorban az üvegházhatású gázok kibocsátásának felel meg.

A riói konferencia záródokumentumába foglalva létrejött az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye,
az UNFCCC. Ez a keretegyezmény azt tűzte ki céljául, hogy stabilizálja a légkör üvegház-hatású gázainak
koncentrációját, elkerülendő a légkörnek a klímára már veszélyes mértékben való antropogén
elszennyezését.
Az első COP találkozót, a keretegyezmény 1994 március 21-i hatályba lépését követően, 1995-ben
Berlinben tartották.

HÍRES COP-OK
COP3 Kyoto: A kyotoi jegyzőkönyvben a fejlett országok vállalták, hogy a 2008 és 2012 közötti
időszakra átlagosan 5,2%-kal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es bázisévhez
képest
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COP15 Koppenhága: Hosszas értékelés után itt egyeznek meg abban, hogy a kyotoi egyezmény szép és
jó, de sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
COP17 Durban (Dél-Afrika): Megalapítják a Green Climate Found-ot, ami a fejlődő országoknak nyújt
segítséget, hogy iparukat környezetkímélő módon fejleszthessék, vagy építhessék ki.

AMIRŐL A COP 21 SZÓL…
Úgy tűnik, több, mint 20 év után először most van esély arra, hogy a világ vezető károsanyag-kibocsátói,
így Kína, az Egyesült államok, India, vagy Oroszország olyan közös dokumentumot fogadjanak el a
klímaváltozásról, ami valóban hasznos és hatékony a klímaváltozás, és a fenntartható fejlődés
szempontjából.
A korábbi számítások szerint, ahhoz, hogy különösebb gond nélkül alkalmazkodni tudjunk az
antropogén klímaváltozás okozta új életkörülményekhez, a légkör átlagos hőmérsékletének
emelkedését 2100-ig 2°C alatt kell tartsuk. A jelenlegi számítások, attól függően, hogy optimista, vagy

pesszimista scenáriókról beszélünk, 2,7 - 3,8 °C közé teszik a 2100-ra bekövetkező átlaghőmérsékletemelkedést.
A világ vezetői tárgyalóasztalhoz ülve, szinte valamennyien készek egy jogilag mindenkire vonatkozó,
világszintű megállapodást kötni, amivel a felmelegedés 2°C alatt tartható.

A KONFERENCIA EREDMÉNYE
Teljes konszenzusra sajnos nem jutottak a klímakonferencia résztvevői a hivatalos konferenciaidő alatt,
minden esetre megállapodtak az jelen levő országok vezetői, hogy évente 100.000.000 (százmillió)
dolláros alapot hoznak létre, amiből a fejlődő országok fenntartható fejlesztését tervezik támogatni.
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