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Poznani klímakonferencia: 
hivatalos eredmény(telenség)ek 
 
 
A fejlett országok nem mutattak sem elkötelezettséget, sem vezető 
szerepet a széndioxid-kibocsátás csökkentésében. A tárgyalások sem-
mivel sem mozdultak előrébb az egy évvel ezelőttihez képest: a 2007-
es Baliban rendezett ENSZ-klímatárgyalás zárószövege egy az egyben 
került bele a 2008. decemberi poznani jegyzőkönyvbe.  
 
Bár a fejlett országok Baliban a széndi-
oxid-kibocsátás 25-40 százalékos csök-
kentését ígértek az 1990. évihez képest, 
konkrét lépések helyett egy teljes évig 
tétlenkedtek, és 2008-ban Poznanban is 
tovább odázták kötelezettségeik teljesí-
tését, amely szerint anyagi eszközöket 
és technológiát kellene biztosítaniuk a 
fejlődő országok számára a klímaka-
tasztrófa elhárításához, hiszen ezek az 
országok a leginkább sebezhetőek az 
éghajlatváltozás által. A poznani tárgya-
láson nem sikerült megegyezni a kárel-
hárítási alap növeléséről, csupán 60 mil-
lió dollár kiutalását szavazták meg az 
éghajlatváltozás káros következményei-
nek kivédésére, például az emelkedő 
tengerszintet féken tartó hullámtörő fa-
lak építéséhez a fejlődő országokban. A 
fejlődő országok számos előremutató 
javaslatot tettek az asztalra, és keserű-
ségüknek adtak hangot, amikor ezeket 
a fejlett országok egyszerűen nem vet-
ték figyelembe. 
 
Nem született egyezség Poznanban a világméretű erdőpusztítás megfékezésé-
ről sem, mindössze egy menetrendet és munkatervet fogadtak el a résztvevők 
az egy év múlva Koppenhágában rendezendő konferenciáig elvégzendő felada-
tokról.  
 
A koppenhágai találkozó kiemelten fontos lesz. A Kiotói Jegyzőkönyv teljesítési 
időszaka 2012-ben véget ér, s így a néhány ország esetben a kétéves ratifiká-
ciós időszakot is figyelembe véve könnyen lehet, hogy ha 2009-ig nem születik 
meg a döntés, akkor 2013 után érvényes nemzetközi éghajlatvédelmi megálla-
podás nélkül maradunk. Ez egyfelől a Kiotói folyamat teljes kudarcát jelentené, 
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hiszen egyebek mellett az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere és a rugal-
massági mechanizmusokra épülő beruházások is „légüres térbe” kerülnének. 
Másrészt az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) tavaly közzé 
tett Negyedik Értékelő Jelentése is egyértelműen állást foglalt abban, hogy ha 
el szeretnénk kerülni a katasztrofálissá fokozódó éghajlatváltozást, akkor a 
széndioxid-kibocsátásnak a legkésőbb a 2010-15-ös években kell tetőznie.  
 
A Magyar Természetvédők Szövetsége és az Energia Klub képviselői is végig 
követték a tárgyalási folyamatot, amelyre a magyar környezetvédelmi minisz-
ter nem látogatott el.  
 
Jelentésük itt olvasható: 
http://www.mtvsz.hu/hirek_list.php?which=302  
http://www.energiaklub.hu/hu/hirek/?news=647 
 
 
 
Az ifjúság hangja 
 
A Levegő Munkacsoportot Varga Judit 
képviselte Poznanban, aki főként a 
350.org nemzetközi éghajlatvédelmi 
mozgalom és a nemzetközi ifjúsági zöld 
mozgalmak hangos és látványos meg-
mozdulásaiban és lobbitevékenységében 
vett részt. Ennek eredményeként a Szi-
getállamok Szövetsége (Alliance of 
Small Island States, AOSIS) több hiva-
talos felszólalásában megemlítette a 
350 ppm (milliomod részecske) széndi-
oxid-szintre való visszatérést fontosságát. Al Gore elsöprő sikerű beszédében 
kiemelte, hogy nem elégedhetünk meg a 450-es ppm szén-dioxid szint eléré-
sével, a valódi célt 350-es szint jelentené, és minél gyorsabb világméretű in-
tézkedések szükségesek, amelyben a legnagyobb kibocsátó, az Amerikai Egye-
sült Államok is részt vállal. Hiszen a kis szigetek a mai tárgyalási alapot képező 
450 ppm (EU álláspont) szint mellett is el fognak tűnni, és már most szenved-
nek az éghajlatváltozás a hátrányos hatásaitól: kútjaik tengervízzel kevered-
nek, és így a lakók nehezen jutnak ivóvízhez, tengerpartjaik pedig egyre bel-
jebb húzódnak a szárazföldi területekre a tengerszint növekedése miatt. 
 
A kis szigetek üzeneteit támogatva a 350.org és a nemzetközi zöld fiatalok, va-
lamint fiatal poznaniak együtt rajzolták fel testükkel Poznan egyik főterén az itt 
látható képet, amely a maximálisan elviselhető széndioxid-szintet leíró és szá-
mos tudós által hangsúlyozott 350 ppm szintet jeleníti meg. A szigeten álló 
emberalak pedig azt jelképezi, hogy mindenkinek joga van a túléléshez. A 
fényképet, amely megjelent a helyi lapokban, a Le Monde hasábjain és a  BBC 
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honlapján, egy ismert amerikai fotográfus, John Quigley komponálta és készí-
tette.  
 
Videó is készült az eseményről: 
http://www.youtube.com/watch?v=TE6b-E6nhpA 
 
Néhány nappal később, kapcsolódva a kampányhoz, egy engedély nélküli tün-
tetésen több száz fiatal kezdte hangosan skandálni „A túlélés nem alku tárgya” 
(„Survival is non-negotiable”) szlogent az egyik plenáris ülés szünetében, ami-
kor több tucat politikus volt kénytelen hallgatni őket. Megérte, mert óriási si-
kerként a „Biztosítani kell az összes ország és ember túlélését” („Safeguard the 
survival of all countries and people”) mondatot beemelték a tárgyalások hiva-
talos szövegébe, amelyet az ifjúsági delegáció sikeres aláírásgyűjtő akciója 
nyomán az AOSIS hivatalos felszólalásában kért. Ez mutatja a civilek és az 
összefogás erejét. 
 
A tüntetésről is készült video: 
http://www.youtube.com/watch?v=wpRe1Hk_Tkk 
 
Budapest, 2008. december 18. 
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