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Podnebne spremembe med znanostjo in politiko

prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj

Kopenhagenska konferenca držav podpisnic Okvirne konvencije Združenih narodov o 
podnebnih spremembah je v teku. Že petnajstič politiki iščejo globalno pot, kako 
podnebne spremembe omiliti do še varne ravni. Znanstveniki so oktobra letos izdali še 
najnovejše poročilo z naslovom Kopenhagenska diagnoza. Diagnoza ne more biti
jasnejša: podnebne spremembe se dogajajo hitreje in izraziteje. Če jih hočemo obrzdati, 
moramo njihove vzroke začeti odpravljati takoj in se istočasno začeti prilagajati na tiste 
posledice, ki se jim ne moremo več nikakor izogniti. Prav to bo osrednja tema 
predavanja.

Zemlja je omejen planet, zato eksponentna rast človeških aktivnosti ustvarja neverjetne 
pritiske na biofizikalne sisteme. Znanost meni, da je skrajni čas za določitev in 
upoštevanje kritičnih mej planeta, ki jih zaradi naše varnosti in še zlasti prihodnjih 
generacij, ni varno prestopiti. Pri podnebnih spremembah je ključni indikator 
koncentracija ogljikovega dioksida. Ta je znašala pred tristo leti 280 ppm, trenutno pa je 
vsebnost že 387 ppm in še vedno raste. Varna meja, ki naj bi je ne presegli, pa je 350 
ppm CO2. Upanja, da bodo v Kopenhagnu politiki to mejo upoštevali, že davno ni več,
saj se politiki zdi še meja 450 ppm čisto varna. 

V predavanju se bom dotaknila tudi vprašanja: koliko je politiki sploh do mnenja 
znanosti? Tridesetletna zgodovina znanosti o podnebnih spremembah uči, da so odzivi 
politike na okoljske težave običajno počasni in mlačni. Leta 1997 sprejeti Kjotski
protokol je sicer bil zelo majhen korak na poti reševanja klimatskega problema.
Industrijske države je zavezal, da bodo do leta 2012 znižale izpuste šestih glavnih TGP 
le za borih pet odstotkov v primerjavi z letom 1990. Že pred desetimi leti smo vedeli, da 
bi potrebovali vsaj dvajset Kjotskih sporazumov, da bi ustavili naraščanje vsebnosti 
toplogrednih plinov v ozračju. Zato mora novi sporazum upoštevati, da je dvig globalne 
temperature za 2°C zgornja meja za relativno varno preživetje naše civilizacije na 
Zemlji. Da ne presežemo te meje, morajo razvite države zmanjšati svoje emisije 
toplogrednih plinov za 25 do 40 odstotkov do leta 2020 in za 80 do 95 odstotkov do leta 
2050, glede na leto 1990. Države v razvoju pa se jim morajo pridružiti po letu 2020, 
takoj pa morajo zmanjšati izpuste, ki nastajajo zaradi krčenja gozdov in v kmetijstvu. 
Globalni dogovor mora še zagotoviti financiranje stroškov prilagoditve najbolj ranljivim 
državam, ki niso krive za podnebne spremembe.

Politika aktivno reševanje podnebnega problema že vsaj petnajst let zmotno zamenjuje 
s pogajanji v maniri, kako bi vsaka država storila kar najmanj, a hkrati pripravila druge, 
da storijo največ. Za pogajanji namreč ne stojijo jasne nacionalne strategije, kako sploh 
doseči v praksi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Politika, ki ne podpira raziskav, 
inženirstva, načrtovanja, ki ne financira zelenega razvoja in ne ustvarjanja nizko-
ogljičnih spodbud, ima pač zvezane roke. Koliko držav je res pripravljenih hitro in 
učinkovito razvijati, popularizirati in nato razširiti nove tehnologije. Katere si upajo v svoji 
državi promovirati drugačen, energijsko in potrošniško skromnejši življenjski slog. Koliko 
jih ve, kje zgraditi sončne, geotermalne in vetrne elektrarne in ki znajo to obnovljivo 
energijo z novim električnim omrežjem prenesti iz krajev, kjer piha veter in sije sonce do 
tja, kjer živijo in delajo ljudje. 
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