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Neuvotteluhistoriaa

• 1972 Tukholma [UNCHE]

• 1992 Rio de Janeiro [UNCED]

• 2002 Johannesburg [WSSD]

• 2009 Kööpenhamina [UNFCCC]



Etelän argumentit

• Pohjoisen historiallinen vastuu
• 1992 UNFCCC: ”historic emissions” in the preamble

• Per Capita -päästöt
• US 22; OECD 14; Kiina 6; Intia 2 (tCO2e)

• ”Common but Differentiated Responsibilities”
• 1990-1992: ”Common responsibility” vs ”Major responsibility”
• 1992 UNFCCC: semanttinen kompromissi



Neuvotteluryhmä G77

• BASIC
• johtavat kehitysmaat Kiina, Intia, Brasilia, Etelä-Afrikka

• AOSIS
• 42 pientä saarivaltiota

• Afrikan ryhmä
• 53 Afrikan unionin jäsentä

• LDC-maat
• 49 vähiten kehittynyttä maata

• OPEC
• 12 öljynviejämaata, Saudi-Arabia johtaa

• ALBA-allianssi
• Venezuela, Kuuba, Bolivia, Nicaragua



BASIC
• Kiina...ja Intia, Brasilia, Etelä-Afrikka

• Kehitysmaat, joiden hillintätoimet ovat kansainvälisen
kiinnostuksen kohteena

• Puolustautuva asenne, legalistiset tulkinnat,
jarruttaminen status quo:n muuttamisessa

• Kiina ja Intia siilipuolustuksessa
• Sovitteleva Etelä-Afrikka, tasapainoileva Brasilia



Miltä keskustelu näyttää BASIC
–maiden näkökulmasta?

• Ärtymys Major Emitter -leimasta
• Intia: ~2% maailman kumulatiivisista päästöistä
• Intia: per capita päästöt ~70% globaalia keskiarvoa pienemmät

• Annex I ei ole hoitanut rooliaan ja täyttänyt lupauksiaan
• USA:n päästöt kaukana 1990-tasosta, paluu vuonna 2016?
• Ilman siirtymätalouksia 11% kasvu Annex I päästöissä 1990-2005
• Teknologian siirto?



AOSIS

• 47 pientä saarivaltiota, valtaosa kehitysmaita

• Suuri hätä ilmastonmuutoksen vaikutuksista yhdistää

• Ärhäköittänyt linjaansa
• Tuvalu vs. Kiina Kööpenhaminassa

• Vaikutusvalta vaikeasti arvioitavissa, oletettavasti
vähäinen



OPEC
• Öljynviejämaat, jotka kokevat ilmastopolitiikan suoraksi

uhaksi taloudelleen

• Saudi-Arabian johtama kokoushäirikköryhmä
• Dr Mohammad Al-Sabban johtaa orkesteria
• Kehitysretoriikka ja Pohjoinen vs. Etelä

• Operoi siellä, missä Kiina ja Intia eivät

• Pystyy estämään UNFCCC:n rakenteelliset uudistukset?



Afrikka
• Samat ongelmat kuin laajemmin G77 -ryhmässä

• Mukana öljynviejämaita, LDC-maita sekä BASIC-maa

• Huoli sivuosaan jäämisestä on suuri ja ymmärrettävä
• Sopeutuminen tärkeintä, ja siinä G77 halvaantunut

• Kööpenhaminassa riitaisaa
• Sudan vs. muut, Algeria vs. Etiopia

• Sovitteleva linja sai erävoiton AU:n kokouksessa viime
viikolla

• Ponnisteluja yhteisen mandaatin eteen jatketaan



Least Developed Countries
(LDCs)

• Virallinen asema Ilmastosopimuksessa
• UNFCCC 1992, Artiklat 8.9 ja 12.5
• LDC fund

• Jakolinja: osa maista on poliittisesti lähellä AOSIS:ta,
osa BASIC:ia

• Neuvottelublokkina rooli on vähenemässä
• Kööpenhaminassa lähes näkymätön



ALBA-allianssi

• Venezuelan johtama sosialistimaiden ryhmä

• Demokratiaretoriikkaa ja jarruttamista?

• Näkyvästi esillä Kööpenhaminan päätöskokouksessa

• Jatko epäselvä – samoin Kiinan asema taustalla

• YK:n ilmastosopimuksen toimintakyky?



Etelän (eliitin) näkökulmia
• Kova linja – nyt on meidän vuoromme!

• Ilmastopolitiikka on Pohjoisesta tuleva geopoliittinen uhka
• Kaikkea ilmastopoliittista on jarrutettava ja vältettävä

• Realistit – kehitysmailla on syytä toimia kansallisesti
• Pohjoinen käyttää Etelää tekosyynä vähäisille toimilleen
• Suurilla kehitysmailla ei kansainvälisiä velvoitteita, mutta kansallinen etu

puoltaa kehityspolitiikkaa jossa ilmastohyötyjä

• Internationalistit – hetkeen on tartuttava!
• Ei vain CBDR, vaan CBDR + tehokkuus
• Kotimaisten toimien ja kv-politiikan yhteys
• Etelän tulee näyttää johtajuutta Etelä-Afrikan tapaan



Kohti rakentavaa keskustelua
• Debatilla on useita kehyksiä, ei vain yhtä

• Unohdetaan suuret shared visionit

• Aikaisen toiminnan mahdollisuudet on napattava
• Ilmastopolitiikan sivuhyödyt ovat vahva yhteinen insentiivi
• Energiansäästö ja tuontiriippuvuus motivoivat

• Mahdollisuuksien korostaminen
• Voimauttaa edistyksellisiä Etelän sisäisessä keskustelussa

• Teollisuusmaiden näytettävä entistä enemmän johtajuutta
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