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Geboortepyne van ’n nuwe klimaatorde

Dit is ’n ope vraag of
regerings vanjaar
met ’ndoeltreffende
klimaatsooreen-
koms vir 2012 en

daarna (wanneer die Kioto-ver-
drag se eerste fase verstryk) vo-
rendag sal kom.

Só ’n ooreenkoms hou talle ge-
volge vir lande se ekonomiese me-
dedingendheid in omdat dit die
riglyne help uitstippel vir ’n wê-
reld waarin koolstofbeperkings
sal geld. Boonop trek dit grense
waarbinne ontwikkelings in lan-
de soos China en Indië voortaan
salmoet geskied (inaggenomedie
oorblywende “koolstofruimte”
wat opvul weens stygende kweek-
huisgasvrystellings). Baie is dus
op die spel, veral uit die oogpunt
van ontwikkelende lande.

Aanduidings is dat vanjaar se
VN-onderhandelings in Kopenha-
gen (Denemarke) egter nie nood-
wendig ’n omvattende klimaats-
pakt gaan oplewer nie – ondanks
al die diplomasie wat agter die
skerms plaasvind – maar wel die
raamwerk van een.

Dit sal ’n ingewikkelde struk-
tuur hê van planne hoe mitigasie
(om kweekhuisgasinkortings te
bewerkstellig) sowel as klimaats-
aanpassings bewerkstellig gaan
word, asook hoe dit alles gefinan-
sier gaan word. Die lidlande van
die VN se raamwerkkonvensie
oor klimaatsverandering praat
tans oor die daarstel van ’n nuwe

klimaatspakt vir 2012 en daarna.
Al hoe meer ontleders voorsien

datonderhandelingsnáDesember
sal voortgaanomlyf aandié skelet
te gee. Sommige nie-regerings-
groepe en ingeligtes sê dit is beter
om vanjaar géén ooreenkoms te
bereiknieasom’nverwaterdeeen
te hê.

Magsblokke in die onderhande-
lings hieroor is diep verdeeld oor
watter lande watter soort kweek-
huisgasinkortings kan en moet
aanvaar. Daar is onder meer ’n
groot stryeryoorhoehistorieseen
toekomstige verantwoordelikhe-
de gebalanseermoetword.Terwyl
ryk lande die skuld kry vir histo-
riese kweekhuisgasvrystellings,
word die grootste stygings hier-
mee voortaan in ontwikkelende
lande (soos China) voorsien.

Ryk lande is lugtig om strenger
kweekhuisgasinkortingsasnoute
aanvaar (as ontwikkelende lande
ditnieóókdoennie) en skramweg
van ondernemings oor hoe hulle
klimaatsverwante aanpassings in
ontwikkelende sal help finansier.
Die ironie, natuurlik, is dat daar
wél groot geld losgemaak kan
word mits daar politieke wil en
openbare steun hiervoor is (soos
wat ingryping weens die finansië-
le krisis gewys het).

Die meeste regerings (selfs EU-
lidlandewatnormaalweg ’n“groe-
ner” agenda dryf) neem ’n wag-en-
sien-houding in oor wat die groot
spelers – veral China en Amerika
– gaan doen alvorens hulle oor hul
eie ondernemings kan/wil praat.

Brittanje en Japan was die enig-
ste tweeontwikkelde landewat tot
dusvermet noemenswaardige tei-
kens of syfers vorendag gekom
het, sê nie-regeringslui.

Die politieke “vensterperiode”
vir sukses met onderhandelings
hieroor is besonder klein – veral
om Amerika te betrek, waar pres.
Barack Obama se gewildheid
blykbaar taan en die senaat nie

maklik ingrypendeklimaatswette
gaan aanvaar nie. Hoewel Obama
beduidend meer verbintenis hier-
toeassyvoorgangeropenbaar,het
hy nog nie genoeg steun vir ’n nu-
we beleidsrigting hieroor in Ame-
rika gevestig nie.

AFGROND VAN WANTROUE
Daar is al hoe meer geluide dat

handelsgesprekke by klimaats-
onderhandelings ingelyf moet
word, wat sake kan laat ontspoor.
Boonop geld konsensusbesluitne-
ming in dié onderhandelings, wat
beteken die laagste gemene deler
word gevind.

Gesprekke is op ’n mespunt en
kan moontlik in duie stort weens
die afgrond van wantroue tussen
veral ryk lande en die G77+China
wat taamlik onoorbrugbaar lyk.
Selfs laasgenoemde groep het uit-
eenlopende belange. Afrikalande
sê hulle sal nie skroom om uit die
onderhandelings te stap as daar
nie aan hul eise oor hulp met kli-
maataanpassings gehoor gegee

word nie, berig Reuters. Dié
standpunt is onlangs gehuldig
deur mnr. Meles Zenawi, premier
vanEthiopië,watAfrika se onder-
handelingspan hieroor lei. Die
vasteland soek geld (na raming
$300 miljard), tegnologie-oordrag
van die Weste en hulp met aanpas-
sings om die effek van klimaats-
verandering te temper.

As sake nie vorder by die Bang-
kok-onderhandelings wat einde
vandeesmaand begin nie, voor-
sien ontleders swarigheid vir die
daarstelling van ’n Kopenhagen-
ooreenkoms. Me. Tove Maria Ry-
ding van Greenpeace Denemarke,
wat gemoeid is met die sogenaam-
de CAN-alliansie van nie-rege-
ringsgroepe, sêhoewelverwagtin-
geoordiedaarstellingvan’nnuwe
klimaatspakt groot is, loop die tyd
daarvoor vinnig uit.

Mnr. Ban Ki-moon, sekretaris-
generaal van die VN, het vandees-
week hoëvlak-momentum pro-
beer bou met sy spesiale klimaat-
beraad vir staatshoofde in New

York. Die soort ooreenkoms waar-
ooronderhandelword, is inelkge-
val só kompleks en die gevolge
daarvan só ingrypend dat staats-
hoofde en ministers van finansies
die finale sê daaroor sal moet hê.

Gesprekke by die komende G20-
byeenkoms van staatshoofde kan
bepalendweesvirdie aardvanon-
derhandelings hieroor.

’N SOORT MARSHALL-PLAN?
As sake voortgaan soos nou –

sonder strenger kweekhuisgasin-
korting – is drastiese en moontlik
onomkeerbare klimaatsverande-
ring ons voorland, waarsku we-
tenskaplikes.

’n Omvattende soort Marshall-
plan is nodig wat ekonomiese
groei kan bevorder op ’n manier
wat minder koolstofintensief is as
nou. Ontwikkelende én ontwik-
kelde lande sal hul kweekhuisgas-
vrystellings moet besnoei, maar
hul verantwoordelikhede en na-
sionale vermoëns hieroor verskil.

Die wêreld verbrand tans jaar-

liks soveel fossielbrandstowwe as
watditdieaarde ’nmiljoenjaarge-
neem het om te vervaardig. “Ons
skep ’n subprima-lening wat te-
rugbetaal sal moet word,” meen
dr. Katherine Richardson, ’n pro-
fessor in biologiese oseanografie
aandieUniversiteit vanKopenha-
gen. Volgens die jongste navor-
sing is klimaatsvooruitsigte som-
ber, tensy ingrypings volg.

Weens die mensdom se versla-
wing aan fossielbrandstowwe is
dit moeilik om jou ’n alternatiewe
energietoekoms in te dink. Dit is
egter juis dié soort kopskuif wat
benodig word. Selfs die Interna-
sionale Energie-agentskap sê ’n
energierevolusie isnodig. Fossiel-
brandstowwe is immers nie ’n on-
uitputlike bron nie. Sommige ont-
leders sê daar is nog sowat 41 jaar
se olievoorrade, 60 jaar se natuur-
like gasvoorrade en 133 jaar se
steenkoolbronne oor.

TOEKOMS ONSEKER
Die aarde is ongeveer vyf mil-

jard jaar oud. Die moderne mens
bewandeldiéplaneetnogmaarvir
’n fraksie van dié tyd.

Oor die eeue heen het klimaats-
veranderings hier plaasgevind,
waarvan talle dramaties.Maardit
was die afgelope sowat 12 000 jaar
se stabiele klimaatstoestande wat
die ontwikkeling van ons moder-
ne samelewing en ekonomie
moontlik gemaak het. Dié toestan-
de is aan die verander en ons en
toekomstigegenerasiessaldaarby
moet aanpas, sê Richardson.

Die verskil tussen toeka en nou
is die koers van klimaatsverande-
ring, stygende bevolkingsgetalle
(daar is nou 6,8 miljard mense) en
die feit dat twee derdes van alle
ekosisteme wat bestaansmiddele
voorsien reeds vernietig is of oor-
benut word. Ons het reeds só diep
gedelf indie“natuurlikekapitaal”
datdievermoëvanekosistemeom
lewensmiddele te bied plek-plek

oorskry word. Die afgelope 50 jaar
het die mens natuurbronne op ’n
ongeëwenaarde skaal verbruik.

Sir Nicolas Stern, skrywer van
die veelbesproke Stern-verslag
oor die ekonomiese koste van kli-
maatsverandering, sê die mens-
dom sal dié eeu ’n dubbeldoor-uit-
daging trotseer: om armoede te ta-
kel én die koers van klimaats-
verandering te keer. Die een kan
nie sonder die ander geskied nie.

Oor die eeue heen is reëls oor
ontwikkelingen landbouneergelê
soos wat die mensdom insig ont-
wikkel en praktyke aangepas het
om onaanvaarbare maatskaplike
en ekologiese koste te verminder.
Salonsas’n(diepverdeelde)same-
lewing dit nou kan doen?

Prof. Harald Winkler van die
UniversiteitvanKaapstadseener-
gienavorsingsentrum sê baie van
die aanpassings wat “klimaat-
slim” is, maak ook sin uit die oog-
punt van mikpunte oor volhouba-
re ontwikkeling. ’n Oplossing vir
dieontvouendeklimaatskrisishet
dus alles te make met die ontwik-
kelingskoers wat ingeslaan word.

Die vraag oor wat “gevaarlike”
vlakke en aanvaarbare risiko’s
van klimaatsverandering is, blyk
uiteindelik nie ’n suiwer weten-
skaplike een te wees nie, maar een
waaroor die samelewing as geheel
normatiewe en politieke oordeel
moet uitspreek. Só argumenteer
prof.BillHarevandiePotsdamIn-
stituut vir Klimaatsimpaknavor-
sing in State of the World 2009.

Waaroor dus onderhandel
word, is ’n ooreenkoms oor die
aanvaarbare toekomstige pyne
waarmee ons as ’n samelewing be-
reid is om saam te leef en toekom-
stige generasies aan onderwerp.
Bron: Climate Change: Global Risks,
Challenges & Decisions; Millennium
Ecosystem Assessment; Earth Negotiations
Bulletin; IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science; IPCC.ch; IIED.org.
) Lees ook berig op bl. 31.

Onderhande
laars is in die
pylvak van ’n
lang en uitge
rekte diploma

tieke wedloop om die mees
komplekse omgewingsoor
eenkoms nóg onder die
VNvaandel te beding, berig
JORISNA BONTHUYS.

China
Amerika
Rusland

Indië
Japan

Duitsland
Kanada

Brittanje

1 802
1 586

432
430

337
210

Bron: NOAA, Carbon Dioxide Information Analysis Center

TOP CO -VRYSTELLERS (2007)
Van kweekhuisgasvrystellings, in miljoene ton

2

145
145

’’Baie van die aanpassings wat “klimaatslim” is, maak
ook sin uit die oogpunt van volhoubare ontwikkeling.

’’Sommige nieregeringsgroepe en ingeligtes sê géén
ooreenkoms is beter as ’n verwaterde een.


