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Abstract. This study is a modest interrogation on a subject that might
constitute the main and first preoccupation and concern of the political
authorities, at both national and international level: the climate issue. The
efforts in the field of environment policy illustrate how difficult it is to
approach this challenge and to find efficient, honest, and consensual
solutions in order to manage the dynamic of the climate change/degradation
and to avoid it’s dramatic effects on human and non-human life.
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Problematica climaticã preocupã comunitatea internaþionalã ºtiinþificã ºi po-
liticã de ceva decenii încoace. Oamenii de ºtiinþã au tras primele semnale în
privinþa evoluþiei schimbãrilor climatice pe la sfârºitul anilor 1950, în vreme ce
în 1979 se vorbea despre impactul gazelor cu efect de serã, folosite din ce în ce
mai intensiv în contextul diferitelor activitãþi economice, asupra calitãþii ºi evo-
luþiei climei. Acest fenomen al schimbãrilor climatice, nou nu în sine, ci prin
aceea cã este, probabil pentru prima datã în istorie, condus ºi dominat de inter-
venþia omului prin activitãþile sale economice, este o schimbare în sensul de-
gradãrii climatice pe o direcþie care ameninþã, pe termen scurt ºi mediu calitatea,
iar pe termen relativ lung chiar posibilitatea vieþii pe Pãmânt.
Interferenþa umanã în sistemul climatic nu se rezumã însã la activitãþile ce au

drept urmare emisiile de gaze cu efect de serã, rezultat al întrebuinþãrii masive a
resurselor fosile. Exploatarea extinsã a resurselor globale ºi corolarul rezultat în
imensele cantitãþi de deºeuri dificil de gestionat determinã, deopotrivã, despã-
durirea pe scarã largã, limitarea biodiversitãþii, afectarea stratului de ozon, ero-
ziunea ºi degradarea solului, crizele alimentare, degradarea resurselor de apã de
suprafaþã ºi din profunzime, precum ºi limitarea criticã a accesului la apã po-
tabilã pentru unele din zonele lumii1 ºi diverse epidemii grefate pe acestea.
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Aceste elemente întreþin cercul vicios al sãrãciei în zone extinse ale lumii ºi
afecteazã moduri de viaþã tradiþionale, indigene, în acele regiuni ale lumii care,
deºi sunt greu accesibile, nu sunt mai puþin expuse efectelor poluãrii ºi schim-
bãrilor climatice.
Dezvoltarea economicã, atât de inegalã pe glob, are un impact asupra me-

diului, iar acest impact reflectã relaþia complexã dintre mediu, economie ºi so-
cietate. În acest sens, în studiul de faþã ne vom opri asupra conceptului de in-
justiþie climaticã, care include în arhitectura sa toate efectele activitãþilor umane
asupra climei, aºa cum le-am evocat mai sus (gaze cu efect de serã, despãduriri,
degradarea solului, criza alimentarã, criza de apã, epidemii). Injustiþia climaticã
include ideea cã existã un comportament lipsit de fairplay al unor indi-
vizi/colectivitãþi dezvoltate vizavi de alþi indivizi/comunitãþi mai puþin dez-
voltate în ceea ce þine de relaþia cu mediul înconjurãtor, inclusiv în sensul cã
aceºtia din urmã duc adeseori o povarã disproporþionatã a costurilor de mediu.2
Precizãm totuºi cã în sens complet, conceptul de injustiþie climaticã are în

vedere nu doar efectul schimbãrilor climatice asupra diferitelor comunitãþi umane,
ci ºi asupra celorlalte vieþuitoare, asupra pãmânturilor, asupra sistemelor ecolo-
gice vii cu care oamenii dezvoltã relaþii directe sau indirecte: economiile statelor
moderne ºi postmoderne au creat o multitudine de probleme de mediu pentru
comunitãþile umane ºi non-umane de pe tot globul.
În studiul de faþã, vom încerca sã ne referim la conceptul de injustiþie cli-

maticã doar din perspectiva relaþiei dintre comunitãþi umane, mai precis dintre
statele/regiunile dezvoltate ale lumii ºi cele în curs de dezvoltare, deoarece pro-
blemele de mediu ºi injustiþiile care decurg din ele sunt experimentate diferit de
diferitele grupuri sociale3.
Semnificaþia conceptului, restrâns astfel, se relevã în contextul a cel puþin

douã aspecte. Aspectul central al faptului cã modificãrile negative ale climei, re-
zultat al activitãþilor umane, sunt pe punctul de a deveni ireversibile ºi se ma-
nifestã global, trecând peste frontiere convenþionale sau naturale de orice tip. În
al doilea rând, este faptul cã indiferent de nivelul lor de dezvoltare, toate statele
sunt în cele din urmã afectate, dar ºi aici se opereazã o necesarã distincþie. Sta-
tele dezvoltate, cele care au dat startul ºi au cea mai mare contribuþie istoricã, în
sens negativ, la procesul de schimbare climaticã determinat de om, au antrenat
în aceastã dinamicã statele în curs de dezvoltare sau subdezvoltate, care sunt du-
ble victime. Pe de o parte, ale întârzierii dezvoltãrii lor, confruntându-se cu sã-
rãcia (extremã), cu epuizarea/exploatarea resurselor lor naturale ºi cu „gãzduirea“
mai mult sau mai puþin licitã a unor cantitãþi uriaºe de deºeuri, de cele mai multe
ori periculoase, exportate din lumea occidentalã. Pe de altã parte, prin faptul cã
li se cere participarea la efortul comunitãþii internaþionale de încetinire a evoluþiei
climatice actuale, ceea ce poate avea ca efect o nouã încetinire a dezvoltãrii lor
economice. Cu alte cuvinte, statele lumii a doua, ºi mai cu seamã ale lumii a
treia, încaseazã de douã ori efectele schimbãrilor climatice: atât din perspectiva
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unei dezvoltãri în care rãmân mereu în întârziere, cât ºi din perspectiva alterãrii
ºi degradãrii propriului ecosistem, pe care nu o pot controla în dimensiunea ei
regionalã ºi care se integreazã ºi le integreazã în dinamica globalã a modificã-
rilor climatice: „schimbarea climaticã va afecta ecosisteme, lanþul alimentar,
accesul la apã, sãnãtatea umanã – ºi mai cu seamã grupurile cele mai vulnerabile
de populaþie“.4 Aceste comunitãþi/state vor fi puþin pregãtite, la nivel de organi-
zare socialã, de populaþie ºi autoritãþi, pentru a face faþã crizelor viitoare provo-
cate de schimbãrile climatice: „Cele mai sãrace ºi mai puþin dezvoltate comu-
nitãþi vor suferi cele mai grele efecte ale schimbãrilor climatice în ciuda faptului
cã au contribuit cel mai puþin la apariþia acestei probleme.“5 Poziþia lor margi-
nalã în economia ºi politica lumii le expune riscurilor de orice fel ºi aproape le
exclude de la beneficii, fiind în incapacitatea de a-ºi gestiona procesele proprii
de transformare ºi de a ieºi din situaþia de dublã vulnerabilitate.
Statistica privind populaþia afectatã de foamete sau fãrã acces la resurse de

apã este un exemplu, între multe altele, grãitor în acest sens.6 De la aceste conse-
cinþe ce ating necesitãþile de bazã, diferite scenarii, în funcþie de indicele de de-
gradare climaticã luat în calcul, descriu consecinþe economice, sociale, demo-
grafice (afluxuri incontrolabile de imigranþi), medical/sanitare/epidemiologice,
instabilitate politicã, repliere defensivã a statelor/regiunilor cu acces la resurse
proprii care le permit sã fie autonome, dezvoltarea programelor de înarmare nu-
clearã etc.
În acelaºi timp, aºa-numita datorie climaticã pe care statele dezvoltate au acu-

mulat-o pe seama þãrilor în curs de dezvoltare sau subdezvoltate are particula-
ritatea de a nu putea fi, realist vorbind, restituitã. Este cazul cantitãþilor de CO2
acumulate în atmosferã începând cu primele progrese tehnologice ale epocii in-
dustriale, Occidentul fiind responsabil de 3 sferturi din aceste emisii cumulate
(greu de eliminat prin mecanismele naturii), în vreme ce þãrile în curs de dezvol-
tare, chiar dacã sunt susceptibile de a produce în viitor cantitãþi mai mari din
acest gaz cu efect de serã în contextul propriului efort de dezvoltare, rãmân cu o
contribuþie modestã la acest capitol din dosarul climatic actual. Cu preþul acestei
îndatorãri climatice, statele dezvoltate întreþin circuite economice ce produc bu-
nuri ºi servicii specifice exigenþelor occidentale legate de nivelul de trai, îngreunând
ºi mai mult accesul populaþiilor din statele în curs de dezvoltare sau subdezvol-
tate la bunuri ce þin de nivelul strict al supravieþuirii. La toate acestea se adaugã
faptul cã, deºi datoria climaticã figureazã în contul statelor dezvoltate, în reali-
tate ºi statele în curs de dezvoltare trebuie sã participe la efortul de acoperire a
acestei „datorii“, aceastã participare a lor rãsfrângându-se o datã în plus asupra
efortului lor de a se dezvolta. Responsabilitatea pentru degradarea climaticã,
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deºi consideratã ca fiind colectivã, trebuie deci sã fie în mod nuanþat ºi distinct
colectivã, chiar dacã se considerã calitatea mediului înconjurãtor ca fiind un bun
colectiv, un bun public. Perspectiva din care ar trebui privitã responsabilitatea
faþã de problema climaticã ar trebui schimbatã, eliminându-se înclinaþia specificã
economiei de a considera degradãrile climei drept externalitãþi negative, efecte
colaterale neintenþionate ºi nedorite (nevinovate chiar) ale practicilor de producþie
ºi consum. Injustiþia climaticã este structuralã, ea include acele prejudicii neme-
ritate de unii ºi neintenþionate de alþii care se produc ºi se reproduc colectiv prin
practici sociale repetate considerate ca fiind normale ºi scutite de blam.7
Aceastã abordare, care pune în relief responsabilitatea mai mare a statelor

dezvoltate în ce priveºte problematica climaticã, pune în relief în acelaºi timp ºi
o anumitã relaþie între putere ºi responsabilitate ºi reflectarea ei în diferite
instrumente ºi organizaþii internaþionale tematice. Unii autori se întreabã, fãrã a
defini un rãspuns ferm, cel puþin deocamdatã, în ce mãsurã aceste instrumente
sau organizaþii internaþionale sunt cu adevãrat eficiente8 ºi dacã pot corecta in-
justiþia climaticã, una din formele de injustiþie structuralã despre care vorbeºte
Iris Marion Young.9
În contextul acestor provocãri, în 1992, ONU a adoptat, la Summit-ul Pã-

mântului de la Rio de Janeiro, Convenþia privind Schimbarea Climaticã10, având
ca principal scop „stabilizarea concentraþiilor de gaze cu efect de serã în atmos-
ferã, la un nivel care sã previnã interferenþa antropogenã periculoasã în sistemul
climatic“11 într-un interval de timp care sã permitã ecosistemelor sã se adapteze
natural la schimbãrile climatice, sã asigure producþia de hranã ºi o dezvoltare
economicã durabilã. Formalizarea unor astfel de instrumente internaþionale
reflectã efortul autoritãþilor, reacþia organizaþiilor ºi personalitãþilor din zona
ecologiei ºi faptul cã problematica de mediu intrã din ce în ce mai mult ºi în sfera
de interes a publicului. Problematica climaticã nu poate fi disociatã de proble-
matica economicã ºi socialã, iar crizele de mediu sunt inseparabile de crizele so-
ciale. Definiþia datã de Convenþia ONU din 1992 schimbãrilor climatice ºi efec-
telor acestora reflectã indirect aceastã legãturã: „schimbãrile climatice sunt atri-
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buite direct sau indirect unei activitãþi omeneºti care altereazã compoziþia atmos-
ferei la nivel global ºi care se adaugã variabilitãþii naturale a climatului observat
în cursul unor perioade comparabile; efecte nefaste ale schimbãrilor climatice
sunt modificãrile mediului fizic sau ale fiinþelor vii datorate schimbãrilor clima-
tice ºi care exercitã efecte nocive semnificative asupra compoziþiei, stabilitãþii
sau productivitãþii ecosistemelor naturale ºi amenajate, asupra funcþionarii siste-
melor socio-economice sau asupra sãnãtãþii ºi bunãstãrii omului.“12 În Con-
venþie se face referire nu numai la mãsuri de încetinire a schimbãrilor climatice,
precum reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã, dar ºi la partajarea respon-
sabilitãþilor între state în funcþie de distincþia state dezvoltate/state nedezvoltate
sau în curs de dezvoltare, în contextul, nu tocmai recent, al creºterii economice
bazate pe consumul masiv de resurse naturale. Statele dezvoltate sunt invitate a
fi liderii acestui efort, în sensul responsabilitãþii/responsabilizãrii faþã de ºi al
echitãþii în raport cu statele în curs de dezvoltare. Astfel, sarcina pentru com-
baterea schimbãrii climatice cade, teoretic, în special asupra statelor dezvoltate,
ca sursã principalã a emisiilor de gaze cu efect de serã. Aceste þãri avansate, la
care sunt adãugate 12 economii în tranziþie la vremea aceea – þãri din fosta sferã
de influenþã a URSS, inclusiv din fosta URSS, la acea vreme – sunt invitate sã
reducã nivelul emisiilor la valoarea din 1990, pânã în anul 2000.
Convenþia invocã, pe lângã aceastã responsabilitate istoricã partajatã dife-

renþiat între statele dezvoltate ºi cele în curs de dezvoltare, ºi o perspectivã pe
termen lung, cu orientare spre viitor, care se referã la responsabilitatea politicã
faþã de generaþiile viitoare. În acest sens, distincþia dintre dimensiunea intra-ge-
neraþionalã ºi cea inter-generaþionalã a injustiþiei climatice este de asemenea de
luat în considerare, deoarece generaþiile actuale nu numai cã sunt afectate de
consecinþele propriilor activitãþi, dar, dat fiind specificul problematicii climatice,
transmit efectele acþiunilor lor asupra generaþiilor viitoare. Astfel, schimbarea
climaticã trece nu numai de frontiere fizice orizontale, ea se propagã cãtre viitor
fãrã alte obstacole decât cele ce ar veni dinspre deciziile politice actuale de a
încetini/adapta/reforma/corecta acþiunile prezente care o accelereazã. Convenþia
mai prevedea ca statele dezvoltate sã asigure statelor în curs de dezvoltare sprijin
financiar ºi transfer de tehnologie pentru a se putea alinia exigenþelor legate de
dezvoltarea durabilã ºi protecþia mediului. Acest document fãrã caracter obliga-
toriu a fost semnat de 154 de state ºi ulterior ratificat de 50. SUA este a patra þarã
– ºi prima þarã industrializatã – care a ratificat documentul.13 Obiectului Con-
venþiei, mãsurat prin raportare la grupul de state care au adopta-o, a fost atins14.
Tot sub auspiciile ONU, au început sã se desfãºoare, din 1995, reuniunile

anuale ale COP (Conferinþa Pãrþilor) dedicate problematicii climatice, preluând
obiectivele anunþate de amintita Convenþie tematicã. Încercãm sã urmãrim, în
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derularea pe scurt a reuniunilor COP, abordarea chestiunii climatice din perspec-
tiva acestei injustiþii climatice care poziþioneazã defavorabil statele în curs de
dezvoltare ºi care implicã asumarea unei responsabilitãþi politice a statelor
dezvoltate. Ca o precizare, în aceste documente nu vom regãsi ca atare conceptul
de injustiþie climaticã, ci reflectat indirect prin prisma temelor punctuale dezbãtute.
Documentele oficiale ale întâlnirilor COP, formalizate din 1995, contureazã

încã de la primele reuniuni aceastã realitate care se aflã în miezul conceptului de
injustiþie climaticã. Cu ocazia primei reuniuni a COP se afirmã asumarea obiec-
tivelor din Convenþia de la Rio cu titlu de „mandat ºi obligaþie“15. În alocuþiunea
sa, cancelarul german de la acea vreme, Helmuth Kohl, face o sintezã precisã a
stãrii de fapt, pornind de la obiectivele formulate în Convenþia ONU din 1992,
expresie a „voinþei (statelor) de a cãuta soluþii comune fãrã a se împiedica de
marile divergenþe de poziþii ºi interese. Totuºi, recesiunea care a lovit recent
economia mondialã a blocat dinamica scontatã. Interesele naþionale egoiste au
trecut pe primul plan, iar dorinþa de a relansa creºterea economicã a fãcut ade-
seori sã se neglijeze mediul ºi sã se punã pe tuºã proiectele orientate cãtre viitor,
de parcã ar fi fost vorba de un lux costisitor, semn cã statele nu acordau încã
destulã importanþã mesajului de la Rio în favoarea unei dezvoltãri durabile.
Totuºi, ne înºelãm amarnic dacã credem cã o dezvoltare economicã pozitivã ar
putea fi realizatã pe termen lung în detrimentul mediului. (s.n.)“16 În opinia sa,
reuniunea COP ar trebui sã aibã în vedere trei obiective: reducerea, de cãtre
statele industrializate, a emisiilor de gaze cu efect de serã la nivelul anului 1990
pânã în anul 2000; reducerea accentuatã a emisiilor dupã anul 2000; acordul
între þãrile dezvoltate ºi în curs de dezvoltare privind mãsurile concrete de pro-
tecþie a climatului.
Cancelarul german a solicitat, cu acelaºi prilej, participanþilor elaborarea,

pânã la întâlnirea din 1997, a unui protocol internaþional obligatoriu, prin care
statele sã fie constrânse în ce priveºte atingerea obiectivelor, scadenþa lor ºi mã-
surile concrete pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã. Astfel, dacã
principiul responsabilitãþii diferenþiate recunoaºte încã din 1992 dublul dezavantaj
resimþit de statele în curs de dezvoltare în ce priveºte impactul schimbãrilor cli-
matice ºi þine cont de limitele economice ºi financiare ale acestora din urmã în
domeniul protecþiei climatice, transferul de tehnologie cãtre statele în curs de
dezvoltare ar permite derularea efortului acestora de dezvoltare economicã, în
condiþii de respectare, cel puþin teoreticã, a exigenþelor în materie de protecþie
climaticã. Reuniunea COP 2 din 1996 se finalizeazã cu o Declaraþie a Miniºtrilor
care îndeamnã la încheierea cât mai rapidã a unui protocol obligatoriu pentru
statele pãrþi. În acest fel, am putea spune cã este aplicat principiul amintit mai
sus privind responsabilitatea istoricã, devenitã responsabilitate politicã, asumatã
de statele dezvoltate pe problematica climaticã.
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În 1997, cu ocazia COP 3, a fost elaborat ºi semnat de mai mult de 150 de
state aºa-numitul Protocol de la Kyoto. Documentul a intrat în vigoare în 2005
ºi reflectã ideea directoare din Convenþia ONU din 1992 în ce priveºte recunoaº-
terea nevoilor ºi preocupãrilor specifice þãrilor în curs de dezvoltare în ce pri-
veºte protecþia mediului versus efortul propriu de dezvoltare, precum ºi impli-
carea statelor dezvoltate în a reduce impactul asupra þãrilor în curs de dezvoltare.
În folosul acestora a fost stabilit ºi un Fond de adaptare, pentru a finanþa proiec-
tele de reducere a emisiilor în cazul acestora.17
Acest text, care aduce primele amendamente importante convenþiei din 1992,

include valori þintã obligatorii de atins în ce priveºte emisiile de gaze cu efect de
serã. Pãrþile trebuiau sã aibã în vedere, individual sau în comun, ca totalul emi-
siilor antropice de gaze cu efect de serã, exprimate în dioxid de carbon echi-
valent, sã nu depãºeascã cantitãþile atribuite, calculate ca urmare a angaja-
mentelor de limitare cantitativã ºi de reducere a emisiei, cu scopul reducerii emi-
siilor globale de astfel de gaze cu cel puþin 5% faþã de nivelul anului 1990, în pe-
rioada de angajare 2008-2012.18 De asemenea, Protocolul oferea mãsuri adi-
þionale pentru atingerea þintelor propuse: negocierea emisiilor, Clean Development
Mecanism ºi Joint Implementation. Statele industrializate trebuiau sã moni-
torizeze emisiile ºi sã consemneze cu acurateþe negocierile pe care le poartã cu
privire la cotele de emisii. La COP 4 din 1998, organizat la Buenos Aires, este
adoptat un plan de acþiune pentru dezvoltarea, într-un interval de 2 ani, a unui
mecanism de implementare a Protocolului de la Kyoto. COP 5, din 1999, con-
tinuã eforturile în aceastã direcþie, în vreme ce COP 6, reunit în 2000, începe cu
un eºec al negocierilor la Haga ºi reluarea acestora, mai târziu, la Bonn, unde
este adoptat un mecanism pentru implementarea Protocolului de la Kyoto. Acesta
nu este semnat de SUA, care participã doar în calitate de observator.
În 2001, are loc COP 7, la Marrakesh, în Maroc, unde sunt adoptate regulile

detaliate pentru implementarea Protocolului de la Kyoto, ºi unde este înfiinþat un
Fond Special pentru Schimbarea Climaticã destinat finanþãrii adaptãrii, a transfe-
rului de tehnologie, a capacitãþii de construire, a energiei, transporturilor, indus-
triei, agriculturii, împãduririi, gestionãrii deºeurilor, diversificãrii economice.
Este creat de asemenea un Fond pentru Þãrile mai puþin dezvoltate. COP 8 din
2002, þinut la New Delhi, se finalizeazã cu o declaraþie privind transferul de
tehnologie cãtre þãrile mai puþin dezvoltate. COP 9, în 2003, ºi COP 10, din 2004
continuã liniile directoare privind raportarea naþionalã a emisiilor de gaze cu
efect de serã, în sensul celor stabilite la Kyoto, ºi dezvoltã mecanismele finan-
ciare precedente. În 2005, are loc COP 11, primul dupã intrarea în vigoare, la 7
ani de la semnare, a Protocolului de la Kyoto. Statele care au ratificat convenþia
ONU din 1992 dar nu ºi Protocolul participã cu statut de observator. La COP 12,
în 2006, sunt revizuite o serie de aspecte financiare. La COP 13, în 2006, este
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elaborat Planul de Acþiune de la Bali, care se referea la reducerea gazelor cu
efect de serã dupã expirarea, în 2012, a Protocolului de la Kyoto. Acest plan nu
conþine angajamente obligatorii pentru statele dezvoltate. În 2008, la COP 14,
încep negocierile pentru documentul ce avea sã înlocuiascã Protocolul de la
Kyoto odatã cu expirarea acestuia, în 2012. În 2009 COP 15 nu reuºeºte sã
ajungã la un acord privind angajamentele obligatorii pentru perioada de dupã
expirarea Protocolului de la Kyoto. Liderii din SUA, Brazilia, China, Indonezia
ºi Africa de Sud au convenit asupra Acordului de la Copenhaga, care recunoºtea
necesitatea reducerii emisiilor de gaze cu efect de serã pentru limitarea încãlzirii
globale la 2°C, dar fãrã cadrul unor angajamente obligatorii ºi pe bazã de acþiune
voluntarã a statelor în acest sens. Acest acord a fost adoptat în 2010 la COP 16
când a fost creat ºi un fond Green Climate. În 2011, la COP 17, a fost elaboratã
o Platformã pentru Acþiune Avansatã privind reducerea emisiilor, pregãtind
astfel un nou protocol ce urma a intra în vigoare în 2020. Se convine asupra
extinderii Protocolului Kyoto în perioada 2013-2017. Rusia, Japonia, Canada nu
s-au angajat în ce priveºte obiectivele Kyoto extinse pentru o nouã perioadã.
Aceste aspecte au fost reluate în 2012 cu ocazia COP 18, Protocolul Kyoto fiind
oficial extins ca punte cãtre Platforma pentru Acþiune Avansatã (Enhanced
Action, 2020). Nu s-a convenit asupra modalitãþii de acordare a unui fond de 100
miliarde de dolari pentru þãrile în curs de dezvoltare (pentru adaptarea la schim-
barea climaticã), aºa cum a fost convenit în 2015. A fost introdus conceptul „loss
and damage“, care reflecta faptul cã þãrile dezvoltate se angajau sã plãteascã þã-
rilor în curs de dezvoltare ºi unor state insulare de mici dimensiuni pentru pre-
judiciile rezultate din schimbãrile climatice pe care le experimenteazã deja. La
COP 19, în 2013, s-a convenit asupra unei foi de parcurs pentru elaborarea unui
tratat obligatoriu privind reducerea emisiilor de gaze. În contextul poziþiilor di-
sonante ale þãrilor dezvoltate ºi în curs de dezvoltare, s-au elaborat o serie de
reguli bazate pe flexibilitate ºi s-a ajuns la un acord non-obligatoriu privind apli-
carea conceptului „loss and damage“, dar fãrã detalii concrete privind aplicarea
lui. Alte decizii au fost amânate pentru COP 20, în 2014. S-au fãcut mici pro-
grese în ce priveºte fondul de 100 miliarde de dolari anual pentru þãrile insulare
ºi în curs de dezvoltare.
La COP 21, în 2015, statele participante au agreat asupra unui nou acord –

Acordul de la Paris – privind schimbarea climaticã, adresat statelor dezvoltate ºi
în curs de dezvoltare ºi având ca obiectiv reducerea la zero a emisiilor de carbon,
odatã cu efortul de a susþine adaptarea la impactul pe termen lung al schimbãrii
climatice: „menþinerea creºterii temperaturii medii globale cu mult sub 2° C
peste nivelurile preindustriale ºi continuarea eforturilor de limitare a creºterii
temperaturii la 1,5° C peste nivelurile preindustriale, recunoscând cã astfel s-ar
reduce în mod semnificativ riscurile ºi efectele schimbãrilor climatice; creºterea
capacitãþii de adaptare la efectele negative ale schimbãrilor climatice ºi de
încurajare a rezistenþei la schimbãrile climatice ºi a dezvoltãrii cu un nivel scãzut
de emisii de gaze cu efect de serã, într-un mod care nu pune în pericol siguranþa
alimentarã; ºi întreprinderea mãsurilor necesare pentru ca fluxurile financiare sã
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corespundã unei evoluþii cãtre o dezvoltare cu un nivel scãzut de emisii de gaze
cu efect de serã ºi rezistenþã la schimbãrile climatice.“19 Acest acord a fost con-
siderat un punct de cotiturã istoricã în obiectivul de limitare a încãlzirii globale
ºi a susþinut ideea de solidaritate între statele dezvoltate ºi în curs de dezvoltare
în ceea ce priveºte dezvoltarea durabilã/sustenabilã: „Pãrþile care sunt þãri dez-
voltate ar trebui sã continue sã aibã un rol de lider prin asumarea obiectivelor de
reducere absolutã a emisiilor în întreaga economie. Pãrþile care sunt þãri în curs
de dezvoltare ar trebui sã îºi consolideze în continuare eforturile de reducere ºi
sunt încurajate sã treacã, în timp, la reducerea emisiilor în întreaga economie sau
la obiective de limitare în funcþie de diferitele circumstanþe naþionale.“20 COP 22
din 2016 a avut în vedere pregãtirile pentru intrarea în vigoare a Acordului de la
Paris, precum ºi o revizuire a Mecanismului Loss and Damage. COP 23, din
2017, dar ºi COP 24, din 2018, se axeazã pe definirea regulilor privind imple-
mentarea Acordului de la Paris. COP 25, în 2019, aduce în discuþie o aºa-numitã
revoluþie verde pentru combaterea schimbãrilor climatice, laolaltã cu crearea de
locuri de muncã, inovarea, calitatea vieþii, în ideea posibilitãþii de a armoniza
dezvoltarea durabilã ºi clima sãnãtoasã. Cel mai recent COP, din toamna-iarna
lui 2021, a reluat obiectivul de a limita încãlzirea globalã la 1,5° C faþã de pe-
rioada postindustrialã. COP 26 este prima reuniune din aceastã serie care nu-
meºte explicit carbonul, petrolul sau gazul ca factori majori ai schimbãrii cli-
matice. Consensul participanþilor a fost îngreunat din cauza viziunilor divergente
privind reducerea/eliminarea întrebuinþãrii de combustibili fosili. Modificarea
textului final în sensul reducerii treptate a acestora a fost realizatã la presiunile
Chinei ºi Indiei21. Printre realizãrile COP 26 se aflã majorarea fondurilor
destinate þãrilor în curs de dezvoltare pentru combaterea schimbãrilor climatice;
lansarea unui nou angajament mondial, cel referitor la metan, pentru reducerea
emisiilor cu 30% pânã în 2030; declaraþia privind pãdurile ºi utilizarea tere-
nurilor; finalizarea cadrului de reglementare pentru Acordul de la Paris, soluþio-
narea itemilor care împiedicau aplicarea deplinã a Acordului în ceea ce priveºte
transparenþa pieþelor de carbon.
Totuºi, în termeni realiºti, în contextul în care principala modalitate de a

încetini schimbarea climaticã este adaptarea mecanismelor economice în aºa fel
încât sã se producã o cantitate mai micã de dioxid de carbon sau de metan, o altã
faþetã a injustiþiei climatice decurge din modalitatea de a gestiona/negocia, între
participanþi, cotele de gaze cu efect de serã a cãror însumare sã indice, anual,
reducerea previzionatã. Protocolul de la Kyoto permitea statelor dezvoltate sã
negocieze între ele pãrþi din cotele de emisii, sã le „comercializeze“ practic.
Acest aspect antreneazã situaþia discutabilã din punct de vedere moral care face
ca statele dezvoltate, cu resurse financiare, tehnologice etc., sã poatã de fapt „co-
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mercializa“ între ele, în deplinã cunoºtinþã de cauzã, dreptul de a polua mai mult,
în condiþiile în care au dobândit, în timp, de la începutul epocii industriale, obiº-
nuinþa de a polua fãrã a fi în mod efectiv ºi responsabile pentru aceasta.22 Acest
mecanism perpetueazã un comportament care nu þine cont de faptul cã „inventi-
vitatea umanã ºi activitatea reciprocã generatã de aceasta trebuie sã fie fondate
ºi susþinute cu prudenþã ºi grijã“.23
Acordul de la Paris, care înlocuieºte Protocolul de la Kyoto, stabileºte con-

tribuþii naþionale pentru atingerea obiectivului de neutralitate climaticã pânã în
2030, cu extinderea termenului pânã în 2050. Deºi considerat în mediile politice
o reuºitã prin obiectivele propuse ºi diferitele mecanisme de mãsurare ºi de de-
clarare de cãtre pãrþi a contribuþiilor naþionale la reducerea emisiilor, în realitate,
de la intrarea în vigoare în 2016 a documentului, au fost înregistrate cele mai ri-
dicate temperaturi ºi emise 200 gigatone de CO2. Savanþii declarã ca insu-
ficiente obiectivele propuse. În acest document se face referire la responsabili-
tatea diferitã a statelor dezvoltate/în curs de dezvoltare, sunt precizate sub forma
unui tabel procentaje naþionale de reducere a emisiilor în raport cu anul de refe-
rinþã – 1990, dar în plan concret aceste angajamente nu au avut un caracter obli-
gatoriu ºi nu au fost respectate în sensul valorilor stabilite. În plus, Acordul de
la Paris duce mai departe practica de comercializare a emisiilor, dar pãrþile au
dificultãþi în a ajunge la un consens cu privire la regulile concrete ale unei aºa-nu-
mite pieþe libere a carbonului, unde, printre altele, sã fie împiedicatã contabili-
zarea dublã a emisiilor. Sunt prevãzute trei mecanisme pentru cooperarea volun-
tarã a statelor, dintre care douã se bazeazã pe pieþe, iar al treilea pe proceduri
care nu presupun piaþa. Provocarea rezultã din aceea cã „existã pericolul ca þãrile
dezvoltate sã cumpere credite de emisii“.24
În plus, la reuniunea COP 23, din 2017, la care s-au discutat varii aspecte le-

gate de implementarea Acordului de la Paris, s-a stabilit chiar demararea unei
proceduri de evaluare a stocului global de carbon o datã la 5 ani începând cu
2023.25 În realitate, bugetul de carbon rãmas pentru a se atinge þinta de 1.5° C
prevãzutã de Acordul de la Paris este estimat a se epuiza complet în urmãtorii 7
ani, cu mult înainte de atingerea þintelor propuse pentru 2030, respectiv 2050.
Aceastã cuantificare ºi repartizare anualã/naþionalã a bugetului de carbon este, la
fel ca ºi diferitele instrumente financiare sau suporturi tehnologice oferite sta-
telor în curs de dezvoltare, artificialã ºi ineficientã în contextul în care evoluþia
climaticã tinde sã devinã, conform oamenilor de ºtiinþã, ireversibilã, iar compo-
nenta economicã este favorizatã.
Dupã cum rezultã din derularea schematicã a principalelor puncte dezbãtute

în ºedinþele COP, principalele trei documente privind schimbarea climaticã ºi
mãsurile de încetinire a degradãrii climei sunt Convenþia ONU din Protocolul de
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la Kyoto ºi Acordul de la Paris. Pentru implementarea efectivã a acestora au fost
necesare discuþii care s-au prelungit pe durata mai multor ani ºi a mai multor reu-
niuni COP succesive. Aceastã duratã este elocventã în sine pentru dificultatea de
a face funcþional conceptul de responsabilitate politicã ºi de a corecta, prin in-
strumente internaþionale acceptate, injustiþia climaticã, schiþatã mai sus în câteva
din punctele sale de reper. Negocierile între pãrþi privind regulile de aplicare
concretã a angajamentelor s-au derulat pânã aproape de anul prag pânã la care
documentele în sine prevedeau realizarea obiectivelor propuse.
Din perspectiva departajãrii state dezvoltate – state în curs de dezvoltare ºi a

aplicãrii diferite a responsabilitãþii lor în problematica climaticã, o situaþie aparte
este reprezentatã de cazul marilor poluatori globali actuali. China, aflatã pe un
trend de creºtere fluctuant dar ascendent, este consideratã a fi depãºit statutul de
þarã în curs de dezvoltare26, trebuind sã i se aplice diferite reglementãri interna-
þionale specifice unui stat dezvoltat. China este al doilea poluator al lumii, dupã
SUA. A semnat documentele internaþionale evocate mai sus, dar a devenit o pu-
tere economicã ºi comercialã (ºi nu numai) globalã cu preþul unor sacrificii de
mediu aproape de neînþeles. Într-o situaþie asemãnãtoare se aflã ºi India, o altã
putere emergentã a lumii. Aceste douã state asiatice, mari poluatori, au evitat
angajamentele internaþionale ferme pânã la momentul în care state dezvoltate
precum SUA îºi vor accepta responsabilitatea istoricã în materie. De partea lor,
statele dezvoltate, SUA mai cu seamã, au opus rezistenþã faþã de partajarea res-
ponsabilitãþii istorice, cu argumentul cã trebuie abandonatã perspectiva orientatã
înspre trecut, în favoarea uneia orientate spre viitor, adicã spre regiunile în care
este estimatã a se petrece în viitor cea mai mare creºtere a emisiilor.27 Astfel, la
momentul respectiv, SUA nu au ratificat Protocolul de la Kyoto în Congres, deºi
l-au semnat. În zilele noastre, dupã expirarea Protocolului de la Kyoto, Acordul
de la Paris, a fost ratificat sau au aderat la acesta 183 de state ºi UE, rãspun-
zãtoare pentru mai mult de 88% din emisiile globale de gaze cu efect de serã,28
inclusiv marii poluatori, SUA, China, India, dar ºi Canada, Mexic sau Australia.
Se impune precizarea cã SUA au pãrãsit, în 2020, în vremea preºedinþiei lui Trump
acordul, revenind în acesta odatã cu preluarea mandatului de preºedinte de cãtre
Joe Biden. Aceastã balansare a perspectivei între trecut ºi viitor, folositã cu
scopuri diferite de state aflate în situaþii diferite (chiar concurente), indicã difi-
cultatea de a face operabile conceptele de responsabilitate istoricã ºi de respon-
sabilitate politicã ºi de a gãsi instrumente care sã atragã consensul statelor parti-
cipante. Este o confruntare între SUA ca mare putere mondialã ºi aºa-numitele
puteri emergente – foste state în curs de dezvoltare, raport care indicã o dinamicã
interesantã pe scena globalã: unele state cu o dezvoltare economicã recentã intrã
sau au intrat în clubul puterilor globale, statele rãmase în continuare în zona ne-
dezvoltatã sau în curs de dezvoltare încasând o nouã versiune a injustiþiei climatice.

11 PROVOCÃRI ACTUALE: INJUSTIÞIA CLIMATICÃ 91

————————
26 Este poziþia Comisiei Europene din martie 2019 – European Commission 2019a, în care China este

definitã drept rival sistemic de cãtre Uniunea Europeanã.
27 Robyn Eckersley, loc. cit., p. 359.
28 Daniela Albu, loc. cit., nota 1. p. 56.



Nu poate fi negatã importanþa unor astfel de instrumente ºi foruri internaþio-
nale, precum cele derulare sub egida ONU, care îºi asumã o anumitã responsabi-
litate politicã vizavi de problematica climaticã. Angajamentele politice, obliga-
torii sau voluntare, accentul pus pe transferul de tehnologie, pe dezvoltarea ºti-
inþei sau pe crearea de fonduri financiare destinate tematicii climatice corelate
cu problematica statelor în curs de dezvoltare, se adreseazã provocãrilor ce þin
de injustiþia climaticã, dar, conform unor autori, toate acestea ar deveni eficiente
doar într-un „cadru care sã susþinã, sã promoveze ºi sã instaleze schimbarea în
comportamentul uman (s.n). O astfel de schimbare ar implica menþinerea unui
echilibru dinamic în care creºterea mecanizatã sau modificatã (s.n.) nu este
necesarã, în care oamenii ar putea trãi într-un mod inteligent care este de fapt cel
al compatibilitãþii cu biosfera.“29
O astfel de abordare ar elimina presiuni ale momentului sau presiuni pe

termen scurt ºi mediu, precum cele electorale sau cele legate de crize economice
ce pun într-un con de umbrã necesitatea dezvoltãrii durabile ºi a politicilor
climatice. Ideea de responsabilitate politicã ar trebui sã inspire, în ciuda dificul-
tãþilor generate de obiºnuinþa de a opera cu obiective economice, o astfel de vi-
ziune pe termen lung, menitã a înlocui, mãcar pe hârtie, realitatea actualã a
„iresponsabilitãþii organizate“, aºa cum o defineºte conceptul lansat de Ulrich
Beck30. Aceastã observaþie/interogaþie este cu atât mai actualã în prezent, când
ne confruntãm din nou cu crize suprapuse, intersectate, reunite, combinate, gre-
fate una pe alta. Nu mai departe în timp de anii 2008-2010 asistam la o crizã eco-
nomico-financiarã globalã; anul 2020 a adus criza pandemicã, prinsã din urmã
de o nouã crizã energeticã (dupã cea din anii 1970) dar ºi de una economicã,
toate acestea, globale ºi generatoare de noi expresii ale injustiþiei structurale.
Aceastã rapidã panoramare ne trimite înapoi în timp la cuvintele de acum 30 de
ani ale cancelarului german Kohl, la prima reuniune COP, care invoca tentaþia,
vinovatã sau nu, de a pune pe un plan secund realitatea sub presiune a pro-
blematicii climatice, pentru a da curs unor soluþii ce rezolvã aparent problema-
tica economicã.
Acea analizã, efectuatã acum aproape trei decenii, continuã sã fie actualã. În

miezul ei se aflã admiterea ideii potrivit cãreia creºterea economicã este preocu-
patã doar de producerea de bunuri ºi servicii, integrate în circuitul la fel de indi-
ferent al pieþei, fãrã a recunoaºte sau a spune ceva despre felul în care aceste
bunuri ºi servicii sunt produse ºi fãrã sã ia în calcul poluarea pe care o genereazã.
Sub semnul acestei persistenþe, fãrã realizarea unei schimbãri a comportamen-
tului uman, injustiþia climaticã îºi va gãsi noi forme de expresie, în vreme ce
degradarea climei se va revela ca singura crizã de care umanitatea ar trebui sã
þinã cont.
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