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1. Opis procesa v Kopenhagnu 
 

Med prvim tednom vrha v Kopenhagnu so diplomati in strokovnjaki brez pravega napredka na 
široko razpravljali o celotni seriji novih besedil in do takrat, ko so se ministri iz 150 in več držav 
priključili razpravi, ni bilo možno predstaviti ničesar več razen dveh različic besedila (iz 
Kjotskega tira (KP tir) in enega iz konvencijskega tira (LCA tir). Ta so imela polno oklepajev in 
niso naslavljala nekaterih ključnih vprašanj: cilja za specifično zmanjšanje emisij za razvite 
države, specifičnih številk za finančno podporo za dejavnosti v državah v razvoju ter pravne 
narave sporazuma. 
 
Večer pred pričetkom dela na visoki ravni, v sredo, so pogovori padli v vodo in prišli na mrtvo 
točko. Pogajalci so postali zmedeni glede njihove vloge in vloge ministrov. Dansko predsedstvo 
ni zmoglo voditi procesa na način, ki bi ga pogajalci iz različnih blokov lahko razumeli in se z 
njim strinjali. 
 
Pogajanja so se nadaljevala v četrtek, vendar so se ponovno ustavila proti večeru, ko so voditelji 
držav prevzeli iniciativo in naredili osnutek kratke Deklaracije ministrov/Kopenhagenskega 
dogovora, o katerem so kasneje potekale razprave. V petek so se v le-te vključili voditelji držav, 
ministri in vodje delegacij, v istem času pa je več kot 120 voditeljev držav dajalo izjave na 
plenarnem zasedanju. 
 
V petek pozno zvečer so se številni svetovni voditelji sporazumeli glede Kopenhagenskega 
dogovora. Povezan je bil z osnutkom sklepa Konference pogodbenic (COP) in z osnutkom 
sklepa COP/MOP (Konference pogodbenic kot Zasedanja pogodbenic). V času pisanja nobeden 
izmed teh dveh sklepov ni bil odobren in Kopenhagenski dogovor je bil jasno zavrnjen s strani 
več vlad, vključno z Tuvalujem, Venezuelo in Bolivijo. Razprave o sklepu COP in COP/MOP so 
trajale vso noč. 
 
 
2. Rezultat procesa 
 
Vrh v Kopenhagnu je prinesel številne sporazume, vključno s sklepoma 1/COP.15 (znotraj okvira 
UNFCCC) in 1/CMP.5 (v okviru Kjotskega protokola), ki v času pisanja nista bila sprejeta. Oba 
osnutka sklepov obravnavata postopkovna vprašanja, vključno z nadaljnjim programom dela 
pogajanj. “Kopenhagenski dogovor” na treh straneh, o katerem so se sporazumele nekatere 
države, so predložili COP in COP/MOP v odobritev. Številne države so ga jasno zavrnile. Status 
dogovora je zaradi tega izjemno nejasen. Več o vsebini dogovora piše spodaj. 
 
 
3. Ocena glavnih elementov Kopenhagenskega dogovora 
 

A. VSEBINA (Kopenhagenskega dogovora) 
 

A1.Zahteva Greenpeace-a: zmanjšanje emisij s strani Aneks 1 držav za najmanj 40 % do  
2020 

 
Rezultat 
 
Industrijsko razvite države se zavežejo, da bodo implementirale emisijske cilje (zajemajoče 
celotno gospodarstvo) do leta 2020 na podlagi zaobljub individualnih držav (ni združevanja). 
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Kam bi to vodilo v resničnem življenju? 
 
Ker bodo zaobljube skupaj verjetno prinesle zmanjšanje emisij veliko pod 20 %, smo na sledi 
dvigu temperature za več kot 3°C (v primerjavi s predindustrijskimi), medtem ko v istem času 
sam dokument priznava znanstveni pogled, da bi porast temperature moral ostati pod 2°C. 
 
Kakšna je ocena Greenpeacea? 
 
Ta šibka ambicija je nesprejemljiva. Industrijsko razvite države očitno ne želijo sprejeti 
odgovornosti za svojo vlogo pri povzročanju podnebnih sprememb. Skupaj z obstoječimi 
luknjami bi bilo zmanjšanje emisij v industrijsko razvitih državah zelo vprašljivo oziroma bi se 
naraščanje emisij nadaljevalo. Kljub temu še ni končnega dogovora, zato se te številke še lahko 
izboljšajo. 
 
 
A2. Zahteva Greenpeace-a: Resnično zmanjšanje emisij z omejeno količino nadomestnih 
kreditov 
 
Rezultat 
 
Sporazum ne omenja vprašanja fleksibilnih mehanizmov, prav tako se ne nanaša na pravila 
Kjotskega protokola. Ni jasno, ali in kako se bo obravnavalo vprašanja, kot so vnovčenje 
‘vročega zraka’, raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) in nadomestni 
krediti. 
 
Kam bi to vodilo v resničnem življenju? 
 
Pomanjkanje pravil bo ustvarilo situacijo, podobno tisti v Kjotskem protokolu, kjer so bili cilji 
oslabljeni zaradi sprejetja pravil po tem, ko so bili cilji zastavljeni. Kljub temu ostaja odprta 
možnost za okrepitev pravil in omejitev rabe teh “lukenj”. 
 
Kakšna je ocena Greenpeacea? 
 
Zastavljanje ciljev za zmanjšanje emisij brez predhodnega sporazuma o pravilih je tvegano, saj 
bi lahko močno zmanjšalo cilje. Istočasno pušča odprto možnost za okrepitev pravil in omejitev 
rabe lukenj. 
 
A3. Zahteva Greenpeace-a: Države Aneks 1 zagotovijo državam v razvoju 140 milijard 
ameriških dolarjev na leto za ublažitev posledic, prilagoditev in zmanjšanje krčenja 
gozdov  
 
Rezultat 
 
Vlade so se strinjale, da bodo državam v razvoju zagotovile novo in dodatno, predvidljivo in 
zadostno finančno podporo za financiranje aktivnosti blaženja, krčenja gozdov, prilagajanja, 
tehnološkega razvoja in transferja ter krepitve usposobljenosti.  
 
Sporazum zavezuje razvite države k prispevku 30 milijard ameriških dolarjev v letih 2010-2012, 
pri tem pa imajo pri financiranju prioriteto najbolj ranljive države. Razvite države poleg tega 
podpirajo cilj, da bi skupaj mobilizirale 100 milijard ameriških dolarjev na leto za zmanjšanje 
emisij, zaščito gozdov in prilagajanje v državah v razvoju do leta 2020. Nejasno ostaja, od kje in 
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kako bi ta denar pridobili (razen tega, da bi ga pridobili iz vseh možnih virov, ne da bi se pri tem 
kdorkoli zavezal čemurkoli). Del tega zneska bo zasebno financiranje, potencialno bo 
vključevalo finančna sredstva pridobljena na trgu ogljika. 
 
Kam bi to vodilo v resničnem življenju? 
 
Medtem ko je kratkoročno financiranje zelo dobrodošlo in bi nudilo potrebno podporo za 
načrtovanje in krepitev usposobljenosti, je potrebno več jasnosti in varnosti, kar se tiče 
dolgoročnega financiranja. Trenutna formulacija “podpiramo cilj” ni dejanska finančna obveza, 
ne ponuja potrebne gotovosti, da bo financiranje izvedeno in tudi ne nudi potrebne varnosti, da 
bo dovolj investicij za nizkoogljični razvoj v državah v razvoju. Potrebno je varno dolgoročno 
financiranje tako za prilagajanje kot za zagotovitev, da se bodo države v razvoju premaknile na 
razvojno pot z nizkimi emisijami. Stopnja razpoložljivega denarja za prilagajanje bo odločala o 
preživetju najranljivejših narodov in vrst. 
 
Kakšna je ocena Greenpeacea? 
 
Čeprav je dobrodošlo, hitro financiranje ni zadostno. Potrebujemo več jasnosti glede tega, kako 
bo cilj dolgoročnega financiranja dosežen. Nadaljnji razvoj novih virov financiranja je absolutno 
potreben, da bi se obnovilo zaupanje med razvitimi državami in državami v razvoju. 
 
A4. Zahteva Greenpeace-a: Finančni mehanizem, ki je transparenten in vključujoč 
 
Rezultat 
 
Za oceno prispevka potencialnih virov dohodka, vključno z alternativnimi viri financiranja, bo 
ustanovljen svet na visoki ravni, ki bo deloval pod vodstvom COP-a in mu tudi odgovarjal. Vlade 
so se tudi strinjale, da bodo ustanovile Kopenhagenski podnebni sklad za razvoj projektov, 
programov, politik in aktivnosti v državah v razvoju, ki se bodo nanašali na blaženje, zaustavitev 
krčenja gozdov, usposabljanje, tehnološki razvoj in prenos. 
 
Kam bi to vodilo v resničnem življenju? 
 
Ustanovitev teh novih institucij bi lahko pomagala zagotoviti, da bodo investicije, kjer bo to 
potrebno, na pravem mestu. Ni še jasno, kako bodo te institucije delovale v praksi in ali bo COP 
dejansko imel polna pooblastila za sklad. 
 
Kakšna je ocena Greenpeacea? 
 
Greenpeace je zagovarjal ustanovitev novih mehanizmov in čeprav je bilo storjenih nekaj 
korakov v to smer, ta nov mehanizem ne izpolnjuje zahtev v celoti. 
 
A5. Zahteva Greenpeace-a: Države v razvoju morajo emisije glede na referenčni scenarij 
zmanjšati za 15 – 30 % do leta 2020. Te aktivnosti bodo merljive, poročljive, preverljive in 
deloma jih bodo podprle razvite države.   
 
Rezultat  
 
Države v razvoju bodo prostovoljno in s podporo implementirale Nacionalno primerni ukrepi 
blaženja (NAMAs). Sicer ne obstaja cilj združevanja za dejavnosti držav v razvoju, so pa njihove 
zaobljube navedene v prilogi. Vlade so se strinjale, da bodo oddale nacionalna poročila vsake 
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dve leti, vendar pa se sporazum ne nanaša na bolj pogoste in izboljšane inventarje toplogrednih 
plinov. NAMAs bi morale biti registrirane v registru; zanje bi bilo potrebno zagotoviti financiranje 
in omogočiti razvoj tehnologij. Nadalje bodo vse podprte dejavnosti predmet mednarodnih 
meritev. 
 
Kaj to pomeni v resničnem svetu? 
 
Države v razvoju bodo aktivne pri preprečevanju nevarnih podnebnih sprememb, vendar ne bo 
transparentnega merjenja njihovih emisij. Nejasno je, ali bodo njihova dejanja odražala njihov 
celoten potencial za aktivnosti ‘brez obžalovanja” in napore za zmanjšanje emisij za zelo nizko 
ceno. 
 
Kakšna je ocena Greenpeacea? 
 
Dobro je, če se države v razvoju zavežejo k ukrepanju in tudi k temu, da bodo o teh ukrepih 
bolje in redno poročale. Brez tehnološke in finančne podpore industrijsko razvitih držav obstaja 
tveganje, da ukrepi držav v razvoju ne bodo zadostni, da bi preprečili nevarne podnebne 
spremembe. 
 
A6. Zahteva Greenpeace-a: Popolno prenehanje krčenja gozdov do leta 2020 
 
Rezultat 
 
V sporazumu ni cilja o popolnem prenehanju krčenja gozdov. 
 
Kam bi to vodilo v resničnem življenju? 
 
Pomanjkanje cilja za zaustavitev krčenja gozdov vpliva na integriteto prizadevanj, da bi 
zmanjšali krčenje gozdov, saj bi nacionalne aktivnosti v ta namen lahko še vedno vodile do 
mednarodnega  ‘uhajanja’. 
 
Kakšna je ocena Greenpeacea? 
 
Greenpeace močno obžaluje pomanjkanje cilja o zaustavitvi krčenja gozdov in smatra to za 
zamujeno priložnost tako za gozdove kot za podnebje. 
 
A7. Zahteva Greenpeace-a: Zaščita gozdov, ki bo dodatna 40% zmanjšanju emisij iz držav 
Aneksa 1 (brez nadomestnih kreditov) 
 
Rezultat 
 
Vlade se strinjajo, da bodo nudile pozitivne spodbude ukrepom zaščite gozdov preko takojšnje 
ustanovitve Kopenhagenskega podnebnega sklada, ki bo omogočil mobilizacijo finančnih virov iz 
razvitih držav za zaščito gozdov. 
 
Kam bi to vodilo v resničnem življenju? 
 
To je, glede na to, da bo treba pravila še razviti, nejasno. Ustanovitev Sklada bi lahko presegla 
uporabo ogljikovih projektov in nadomestnih kreditov, s čimer bi se izognili nadaljnjemu 
zmanjševanju ciljev industrijsko razvitih držav in povečali možnost za nevarne podnebne 
spremembe. 
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Kakšna je ocena Greenpeace-a? 
 
Greenpeace bi seveda raje videl, da bi bila pravila za zaščito gozdov jasno oblikovana v 
Kopenhagnu. Greenpeace bo sedaj nadaljeval s kampanjo, da bi zagotovil jasna pravila. Vseeno 
je ustanovitev mehanizma dober prvi korak. 
 
 
B. OBLIKA (Kopenhagenski dogovor) 
 
B.1. Zahteva Greenpeace-a: Pravno zavezujoča 
 
Rezultat 
 
Deklaracija na visoki ravni se imenuje “Kopenhagenski dogovor”, vendar gre le za politično 
deklaracijo. 
 
Kam bi to vodilo v resničnem življenju? 
 
Dogovor nima pravnega statusa, podpira ga omejeno število držav in nobenega zagotovila ni, da 
bo uresničen.  
 
Kakšna je ocena Greenpeace-a? 
 
Greenpeace je zahteval pravno zavezujoč sporazum, ki bi bil sprejet v Kopenhagnu ali vsaj do 
konca leta 2010. Nobenega zagotovila ni, da se bo to zgodilo, saj je sklicevanje na to, da bi 
dosegli pravno zavezujoč instrument do leta 2010 zadnji trenutek izpadlo iz 1/COP.15. Nujno 
potrebujemo sporazum, ki bi obdržal elemente iz Kjotskega protokola in prav tako vodil elemente 
Balijskega akcijskega načrta v drugo pravno zavezujočo pogodbo, s čimer bi oblikovali močno 
pravno arhitekturo.  
 
 
C. POSTOPEK (v sklepih COP in CMP – še v razpravi) 
 
C.1. Zahteva Greenpeace-a: Strinjanje o pravno zavezujočem dogovoru 
 
Rezultat 
 
Ni definicije glede nadaljnjega procesa. Navedeno je le, da se bodo mandati obeh pogajalskih 
skupin (AWG-KP in AWG-LCA) nadaljevali. 
 
Kam bi to vodilo v resničnem življenju? 
 
To je veliko bolj odvisno od vsebine kot od procesa. 
 
Kakšna je ocena Greenpeacea? 
 
Potrebujemo pravno zavezujoč sporazum za vse države, po možnosti v obliki dveh protokolov. 
Tega v Kopenhagnu nismo dobili, prav tako pa se formalno niso strinjali o tem kot mandatu. 
Vendar to moramo doseči. Izbris sklicevanja na pravno zavezujoč rezultat, ki se je zgodil pozno 
ponoči, je obžalovanja vreden. Vseeno to ne bo preprečilo milijonom ljudi po svetu, ki želijo 
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pravno zavezujoč svetovni podnebni sporazum, da pozovejo svetovne voditelje k temu, da 
prevzamejo svojo odgovornost in pridejo do sporazuma do/na COP 16. 
 
C.2. Zahteva Greenpeace-a: Časovnica in delovni program 
 
Rezultat 
 
Glej zgoraj. 
 
Kakšna je ocena Greenpeacea? 
 
Teoretično so vrata odprta za dve pravno zavezujoči pogodbi, vendar ni za to v sklepu COP niti 
roka niti natančnega delovnega programa. 
 
C.3. Zahteva Greenpeace-a: Vizija: Kam smo dolgoročno namenjeni? (v Kopenhagenskem 
dogovoru) 
 
Rezultat 
 
Sporazum pravi, da vlade prepoznavajo znanstveni pogled, da bi dvig povprečne svetovne 
temperature moral ostati pod 2°C. Poleg tega bi morale vlade sodelovati pri zagotavljanju 
zmanjšanja svetovnih in nacionalnih emisij in priznati, da bo časovno gledano to trajalo dlje v 
državah v razvoju. 
 
Kaj to pomeni glede na znanost? 
 
Porast temperature za 2°C bi že imel resen vpliv na podnebni sistem in na ranljive ljudi ter 
ekosisteme. Zatorej je potreben močnejši jezik glede gotovosti ostajanja pod 2°C. Gotovost 
implementacije tega cilja med drugim zahteva, da se svetovne emisije zmanjšajo v roku 5 do 6 
let.  
 
Kakšna je ocena Greenpeace-a? 
 
Medtem ko si Greenpeace prizadeva za omejitev naraščanja temperature čim bolj pod 2°C, ima 
formulacija v “Kopenhagenskem dogovoru” na žalost zelo malo pomena. Njena formulacija 
namreč ni zelo močna in, kar je še pomembneje, zaveze industrijsko razvitih držav in aktivnosti v 
državah v razvoju so trenutno konsistentne s porastom temperature za 3°C ali več. Cilji in ukrepi 
držav morajo biti izpeljani iz tega globalnega cilja in ne od spodaj navzgor, kot je predlagano v 
tej politični deklaraciji. Izbris sklicevanja na 2°C bi bil popolnoma nesprejemljiv in bi naredil 
celoten Kopenhagenski dogovor skrajno nekoristen.  
 
 
4. Skupna ocena 

 
Rezultat Kopenhagna je izvršni direktor Greenpeace International, Kumi Naidoo, komentiral:  
 
“Ni pošten, ni ambiciozen in ni pravno zavezujoč. Svetovni voditelji svojega dela niso 
opravili. Danes jim ni uspelo preprečiti podnebnih sprememb.” 
 
“Mesto Kopenhagen je nocoj prizorišče podnebnega zločina s krivimi moškimi in ženskami, ki od 
sramu bežijo na letališče. Svetovni voditelji bi lahko spremenili svet na bolje in preprečili 
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katastrofalne podnebne spremembe. Na koncu so proizvedli skromen dogovor, poln lukenj, ki so 
dovolj velike, da bi lahko skoznje poletelo letalo “Air force one” ameriškega predsednika.”  
 
“Videli smo leto krize, vendar je danes jasno, da je največja kriza, s katero se človeštvo 
spopada, kriza vodenja.” 
 
“Tekom leta so številne države v razvoju pokazale pripravljenost sprejeti svoj delež bremena za 
preprečitev podnebnega kaosa. Vendar je na koncu krivdo za neuspeh treba pripisati bogatim 
industrijsko razvitim državam, ki imajo največjo zgodovinsko odgovornost za obstoječ problem. 
ZDA so še posebej razočarale, saj niso pokazale pravega vodenja, poleg tega pa so pogovore 
tudi upočasnile.” 
 
“Podnebna znanost pravi, da imamo le še nekaj let za zaustavitev dviga emisij, preden bi lahko 
naredili hiter preobrat v zmanjševanju emisij, kar bi nam dalo najboljšo možnost, da se izognemo 
nevarnim podnebnim spremembam. Znanosti ne moremo spremeniti, zato bomo morali 
spremeniti politiko – in morda bomo morali spremeniti politike.” 
 
“Zgodba še ni končana, ljudje po vsem svetu so pred pričetkom Vrha zahtevali dejanski 
sporazum in še vedno ga zahtevajo. Še vedno lahko rešimo na stotine milijonov ljudi pred 
uničujočimi posledicami segrevajočega sveta, vendar je to pravkar postalo precej težje.” 
 
“Civilna družba, ki v zadnjih dneh ni imela dostopa do podnebnega vrha, se mora sedaj dvojno 
potruditi. Vsak izmed nas mora poskrbeti za to, da bodo naši voditelji postali odgovorni. Moramo 
se boriti za preprečevanje podnebne katastrofe na vsaki ravni politike: lokalni, regionalni, 
nacionalni in mednarodni ravni. S tem moramo iti tudi do političnih odločevalcev in na ulice. 
Lahko delamo za temeljne spremembe v naši družbi ali pa trpimo njene posledice.” 
 
 
DODATEK 1: Pot do Kopenhagna 
 
Z lansiranjem Balijskega kažipota v decembru 2007 so se pričela formalna pogajanja o 
podnebnem režimu po letu 2012 v dveh ločenih tirih: tir Kjotskega protokola (AWG-KP), ki je 
usmerjen na nadaljevanje (dopolnjenega) Kjotskega protokola v drugem ciljnem obdobju (po letu 
2012) in konvencijskih tir (AWG-LCA: Ad hoc delovna skupina za dolgoročne aktivnosti 
sodelovanja v okviru konvencije), ki se ukvarja z elementi, ki so definirani v Balijskem akcijskem 
načrtu: blaženje, prilagajanje, financiranje in tehnološko sodelovanje. 
 
Intenzivna pogajanja so potekala v letih 2008 in 2009 na obeh tirih ter so prišla do vrhunca na 
podnebnem vrhu v Kopenhagnu. Pred Kopenhagnom je bilo le malo napredka. Vrh se je pričel s 
170 stranmi pogajalskega besedila tira LCA, polnega oklepajev in 70 stranmi besedila, polnega 
oklepajev v KP tiru. 
 


