COP20: Klimaforhandlingerne i
Lima har ramt en mur
13. dec. 2014 – De igangværende COP20-drøftelser i Lima, Peru,
om klimaforandringer, har ramt en mur. Topmødet skulle efter
planen slutte 12. dec., men det andet udkast, som blev
præsenteret af de udviklede lande, blev ikke bare summarisk
afvist af udviklingslandenes delegation, anført af Indien, men
den indiske avis Business Standard sagde, at afvisningen
ledsagedes af synlige udtryk for vrede og frustration.
Nyhedsrapporteringen sagde, at teksten havde meget lidt at
tilbyde udviklingslandene og sagde meget lidt om de udviklede
landes løfte om at yde finansiel støtte til udviklingslandene
for at hjælpe dem til at træffe forholdsregler til at imødegå
de ønskede krav om begrænsning af udslip.
Ordlyden nedbrød murene for differentiering mellem rige og
fattige lande; den ignorerede at forholde sig til bestemmelser
om, at de fattige lande skulle kompenseres for tab og skade
som følge af manglende aktivitet, og den satte begrænsning som
centrum for den globale klimaaftale for 2015. Den gik så vidt
som til at bede udviklingslandene om også at begynde at skaffe
finansiering under det nye, globale regime med begyndelse i
2020, bemærkede Business Standard.
Det var meningen, at Limakonferencen skulle fastlægge
byggeklodserne til en ny, global aftale om at begrænse
klimaforandringer, som skulle indgås på et FN-topmøde i Paris
i december 2015. Obamaregeringen har givet denne antiudviklingsdagsorden højeste prioritet, som det ses af det
faktum, at udenrigsminister Kerry fløj til Lima den 11. dec.
for at praktisere lidt armvridning i sidste øjeblik.
Et tredje udkast blev i hast udfærdiget tidligt i dag. De
trætte delegerede har endnu ikke set på udkastet. Ifølge SABC
News i dag sagde den peruvianske miljøminister Manuel Pulgar-

Vidal, som er vært for drøftelserne, til de delegerede, at den
nye tekst lørdag morgen, der forsøger at bryde dødvandet, ikke
var perfekt, men afspejlede fælles udgangspunkter.
Det nye udkast giver udtryk for alvorlig bekymring for, at
alle løfterne om at bekæmpe klimaforandringer var for slappe
til at nå målet om at begrænse den globale opvarmning til det
aftalte mål om 2 grader Celsius (3,6 Fahrenheit) højere end i
førindustrielle tider, rapporterede SABC. Reaktionerne fra
udviklingslandene, især fra Indien og Kina, var endnu ikke til
rådighed.

