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Μπαλί: 190 χώρες συζητούν τη συμφωνία που θα αντικαταστήσει το
Πρωτόκολλο του Κιότο
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Η μεγαλύτερη διάσκεψη που έχει γίνει ποτέ για την άνοδο της θερμοκρασίας του
πλανήτη αρχίζει σήμερα στο Μπαλί της Ινδονησίας με τη συμμετοχή
αντιπροσώπων από 190 χώρες. Οι ΗΠΑ έχουν πει ότι, αντίθετα απ ό,τι στο Κιότο,
τούτη το φορά θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια, ωστόσο Αμερικανοί αναλυτές
δεν περιμένουν πολλά πράγματα.

Από σήμερα και ώς τις 14 Δεκεμβρίου περισσότεροι από 10.000 σύνεδροι θα
προσπαθήσουν στο Μπαλί να αρχίσουν τη διαπραγμάτευση μιας συνθήκης που θα
αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο, η ισχύς του οποίου λήγει το 2012. Στόχος είναι
να συμφωνηθεί το 2009, στις συνομιλίες που θα διεξαγάγει ο ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη, ένα
νέο παγκόσμιο σύμφωνο για το κλίμα, ώστε οι κυβερνήσεις να έχουν αρκετό χρονικό
περιθώριο για να το επικυρώσουν προτού λήξει η ισχύς του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Ο
Ίβο ντε Μπουρ, επικεφαλής της Γραμματείας του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, δήλωσε
πως ο στόχος στο Μπαλί είναι απλώς να συμφωνηθεί ότι πρέπει να διεξαχθούν
διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη που θα αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο. Οι
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λεπτομέρειες θα μείνουν για μετά. «Ήδη βλέπουμε πολλές από τις επιπτώσεις της
αλλαγής του κλίματος», δήλωσε χθες ο ντε Μπουρ. «Βρισκόμαστε σ΄ ένα πολύ
επικίνδυνο μονοπάτι». Μέχρι στιγμής μόνο 36 βιομηχανικές χώρες έχουν υιοθετήσει,
βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο, περιορισμούς στις εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου. Οι περισσότερες κυβερνήσεις συμφωνούν ότι είναι ανάγκη να γίνουν
περισσότερα, όμως διαφωνούν στο πώς θα καταμεριστεί το φορτίο. Οι προοπτικές για
μια παγκόσμια συμφωνία στο Μπαλί αυξήθηκαν μετά την απόφαση του Αμερικανού
προέδρου Τζορτζ Μπους να συμμετάσχουν οι ΗΠΑ στην προσπάθεια πέραν του 2012.
Οι ΗΠΑ παραμένουν μεταξύ των βιομηχανικών χωρών που τάσσονται κατά των
υποχρεωτικών μειώσεων των εκπομπών των αερίων. Όμως τούτη τη φορά θα είναι
μόνες τους, καθώς ο νέος πρωθυπουργός της Αυστραλίας Κέβιν Ραντ έθεσε αμέσως
μετά την εκλογή του, την περασμένη εβδομάδα, την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του
Κιότο στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας του.
Αμερικανοί οικολόγοι και βιομήχανοι επισημαίνουν ότι ο Λευκός Οίκος προωθεί μια
βολονταριστική προσέγγιση βασισμένη στην τεχνολογία (υδρογόνο και «καθαρός»
άνθρακας) και τα οικονομικά κίνητρα. Το σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί ότι η
κυβέρνηση Μπους δεν θα σαμποτάρει τις πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία, λέει ο
Στίβεν Μιλς, που θα εκπροσωπή- σει στο Μπαλί τη Sierra Club, τη μεγαλύτερη
περιβαλλοντική οργάνωση των ΗΠΑ.
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