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Bár a koppenhágai csúcstalálkozó nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 
fontos tanulsággal szolgál a többoldalú klímatárgyalások körüli változásokról: 
a klímával kapcsolatos kérdéseknek az ENSZ kereteiből az országos szintre való 

áttevődésről, a fejlett és a fejlődő országok közötti szerepvállalások módosulásáról, va-
lamint a vitákban részt vevő civil szereplők számának megnövekedéséről.

A környezetvédelem kérdése először az emberi környezetről szóló, 1972-ben Stock-
holmban rendezett ENSZ-konferencián vetődött fel, amelyen első ízben fogalmazták 
meg a „minőségi környezethez való jogot”. A konferencián hozott döntés eredménye-
képpen kezdte meg működését az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP). A kö-
vetkező mérföldkövet a Brundtland-jelentés alkotja, amelyet a Környezet és Fejlődés 
Világbizottsága 1987-ben fogadott el, és amely megfogalmazta a „fenntartható fejlő-
dés” elvét. 1992-ben pedig a riói környezet és fejlődés konferencián aláírták a biológiai 
sokféleségről és az éghajlatváltozásról szóló egyezményeket. 

A környezetvédelem és a klímaváltozás kérdése az ENSZ különböző intézményei 
(bizottságai és olyan programjai mint az UNEP, az UNFCCC és a kiotói egyezmény) 
közvetítésével került az egyes országok politikai napirendjére. Az emberi tevékeny-
ség klímarendszerekre gyakorolt hatásának tudatosításában központi szerepet játszot-
tak az olyan transznacionális, nem kormányzati szervezetek is, mint például az IUCN 
(Természetvédelmi Világszövetség), a WRI (Világ Erőforrásai Intézet) vagy az 1988-ban 
létrehozott kormányközi szakértői csoport, az IPCC (Éghajlat-változási Kormányközi 
Testület) és a klímakérdésekben élenjáró néhány állam, például Norvégia. Ám ebben 
a politikai folyamatban az állami szint kevés hangsúlyt kapott, a klímapolitika kérdéseit 
nemzetközi szinten dolgozták ki, az egyes országok politikái pedig ezekhez igazodtak; 
az országok klímavédelmi tevékenysége az ENSZ szabályainak és elveinek a keretei 
között zajlott. E főbb szabályok között szerepel az összes ország képviselete, az „egy 
ország, egy szavazat” szabálya, a döntések konszenzus által történő meghozatala. Az el-
vek és normák közül a kiotói egyezményben lefektetett közös, de differenciált felelősség 
elvét kell kiemelnünk, amely kimondja, hogy minden ország felelős az üvegházhatású 
gázok kibocsátásáért, ám az ipari országokra – intenzívebb kibocsátók lévén – nagyobb 
felelősség hárul, mint a fejlődő országokra. Így az ipari országok a kiotói egyezményben 
kötelező vállalásokat tettek az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszaszorítására, 
ezenkívül technikai és pénzügyi segítséget ígértek a fejlődő országoknak csökkentési 
és adaptációs céljaik megvalósításához. Ez utóbbiak számára nem állítottak fel kötelező 
kvótákat, ám elvárják tőlük, hogy csatlakozzanak a globális erőfeszítésekhez. 
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A koppenhágai csúcstalálkozó – bár kudarcnak tekintik – inkább a játékszabályok 
megváltozását jelzi: a multilaterális, felülről kiinduló döntések megváltozását, a dön-
téshozatal nagyobb rugalmasságát és a szereplők közötti kapcsolatok átrendeződését. 
Ezek a tendenciák azonban már az 1990-es évek végén elkezdődtek, amikor a klímapo-
litikai döntéseket az államok fokozatosan kisajátították, és a döntéseket egyre decent-
ralizáltabb módon hozták meg.

Az egyik legszembetűnőbb különbség a kiotói és a koppenhágai megállapodás között 
az, hogy ez utóbbiból hiányoznak az üvegházhatású gázok kibocsátáscsökkentésének 
közös célszámai. A dokumentum csupán arról tesz említést, hogy az üvegházhatást 
okozó gázokat olyan mértékben kell csökkenteni, hogy a globális felmelegedés ne érje 
el a 2 Celsius-fokot. Így az egyes országok maguk döntik el, hogy mennyire veszik ki 
a részüket az éghajlatváltozás elleni küzdelemből. Az Egyesült Államok és Németor-
szág által javasolt, 2050-ig megvalósítandó 50 százalékos csökkentés a fejlett ipari or-
szágok részéről – Kína vonakodása miatt – kimaradt a szerződésből.

A klímaváltozás megfékezésére vonatkozó döntések decentralizációját jelzik Kína, Bra-
zília és India egyoldalú klímapolitikai bejelentései a konferenciát megelőző hónapokban, 
amellyel mintegy leválasztották klímapolitikájukat a fejlett országokéról, a kiotói megál-
lapodás kikötéseivel szemben. A klímaváltozást, az üvegházhatású gázok kibocsátását  
és tágabb értelemben az energiagazdaságot érintő kérdések a belpolitika ügyévé váltak 
az ipari országok, de ugyanígy a fejlődő és az újonnan feltörekvő országok számára is. 
Ez a fejlemény különösen megfigyelhető a finanszírozás kérdéseiben. Az 1990-es évek 
végéig egyedül a Környezeti Világalap (GEF) biztosította a környezetvédelmi projektek 
számára szükséges alapokat. Ma már a fejlett országok többsége saját alapokkal rendel-
kezik; nem kevesebb mint 51 klímaalap működik, mintegy 40,7 milliárd tőkével. Létez-
nek azonban – ha nem is globális – de multilaterális kezdeményezések, amelyek az ENSZ 
keretei helyett előnyösebb pozíciót biztosítanak néhány állam számára. Így a Világbank 
Klíma Beruházási Alapjához (Climat Investments Funds) jelentős pénzösszegek áramlot-
tak a fejlett országoktól, miközben a hasonló funkciót betöltő Környezeti Világalap (GEF) 
alig tudja biztosítani a működéséhez szükséges forrásokat. E kétféle alap között az a fő 
különbség, hogy a beruházási alapban és más hasonló intézményekben korlátozott a ta-
gok száma, ami megkönnyíti a projektek ellenőrzését és a döntéshozatalt. 

A politikai folyamatok feletti ellenőrzés igénye és a környezetvédelmi kérdések-
nek a nemzetközi szintről a belpolitikai szintre való áthelyeződése a hatalmi egyen-
súlyok megváltozásának körülményei között alakult ki. Az ipari és a fejlett országok 
elkülönülése egyre nyilvánvalóbbá vált az 1990-es évek végén. A feltörekvő államok 
– többek között Kína, India, Brazília és Mexikó – és az ipari országok között élesedő 
gazdasági verseny hatására a fejlett országok immár korlátozni szeretnék ezen orszá-
gok relatív előnyét (a „differenciált felelősség” elvét), amelyet korábban a nemzetközi 
klímapolitika juttatott számukra. A koppenhágai csúcstalálkozón éppen ezért Barack 
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Obama amerikai elnök már különbséget tett az „erős ipari bázisú” fejlődő országok 
és a legszegényebb országok között, és az igazságosság új normái alapján minden nagy 
szén-dioxid-kibocsátó országtól elvárható, hogy kötelezettséget vállaljon a csökkentés 
érdekében. Ennek megfelelően a fejlődő országok közül a legnagyobb környezetszeny-
nyezők – Brazília, Mexikó, Indonézia, Dél-Afrika, India és Kína – „explicit, konkrét 
és számszerűsített” vállalásokat jelentettek be szén-dioxid-kibocsátásuk korlátozására.

Az imént említett kereteken kívül egyéb fórumok is – például a G8-ak és a G20-ak – is 
alkalmat kínálnak a klímakérdések megtárgyalására. A G8-ak 2005-ben Tony Blair brit 
kormányfő kezdeményezésére vették fel a környezetvédelem kérdését politikai napi-
rendjükre. A 2009-es aquilai csúcstalálkozójukon 50 százalékos kibocsátáscsökkentést 
tűztek ki célul, amelyet a koppenhágai megállapodásban Kína tartózkodása miatt nem 
tudtak érvényesíteni. A klímakérdések megtárgyalásának újabb fórumai között szere-
pel egyrészt a grönlandi dialógus, amely egy bizonyos számú ország környezetvédelmi 
miniszterei számára teremt lehetőséget informális megbeszélésekre, a média részvétele 
nélkül; másrészt pedig a Barack Obama által életre hívott Legnagyobb Gazdaságok 
Fóruma (Major Economies Forum), amely a 17 legnagyobb kibocsátó tömörítésével in-
kább a „nagy” és „kis” kibocsátó országok, nem pedig a fejlett és a fejlődő országok 
között húzta meg a határvonalat.

Ez a fajta átrendeződés természetesen nem mentes minden veszélytől: a nemzetközi 
klímapolitika szétforgácsolódását vonhatja maga után. Ha a globális keretek helyett fő-
ként a nemzeti keretek érvényesülnek, a globális koordináció hiányában romolhat a kör-
nyezetvédelmi problémák kezelésének hatékonysága. Ezenkívül a koppenhágai konfe-
renciával elkezdődött változások etikai kérdéseket is felvetnek. A tárgyalások korábbi 
normatív keretei, amelyek a fejlett és a fejlődő országok közös, de differenciált felelőssé-
ge jegyében zajlottak, biztosították a tárgyalások és azok kimenetelének igazságosságát. 
Az új szemléletmód azonban veszélyeztetheti a gazdagabb és a szegényebb országok kö-
zötti szolidaritást. Az ENSZ keretei garanciát nyújtanak valamennyi állam – köztük a leg-
szegényebbek – képviseletére, valamint a csökkentés és az adaptáció célkitűzésein keresz-
tül az országok közötti együttműködésre. Ennek hiányában a legszegényebb országok 
nem biztos, hogy képesek érvényesíteni érdekeiket a különböző tárgyalási fórumokon, 
és az őket segítő adaptációs intézkedések is veszélybe kerülhetnek.
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