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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma UNEP käynnisti neuvottelut otsonikerroksen suojelemiseksi vuonna 1977. Näin luotiin yksi
maailman laajimpia suojelujärjestelyjä. Otsonikerroksen oletetaan alkavan elpyä suojelun vuoksi ja suojeluprosessia on kuvattu usein
menestystarinaksi.
Ympäristöongelmat ovat korostaneet valtioiden keskinäisriippuvuutta ja kannustaneet yhteistyöhön. Valtioiden epäsymmetrinen
keskinäisriippuvuus siirtyi kohti yhdeksänkymmenluvun monimuotoista keskinäisriippuvuutta - otsonikerrosta voitiin suojella yhdessä, vaikka
jostain muusta oltaisiin erimielisiä. Muuttunut tilanne paransi kehitysmaiden neuvotteluasemia ja talousesteet ohitettiin perustamalla
monenkeskinen otsonirahasto, Multilateral Fund. Se houkutteli kehitysmaat liittymään sopimusosapuoliksi.
Valtiot olivat yhä keskeisiä toimijoita: sopimusosapuolia ja alueidensa taloudellisen toiminnan säätelijöitä.
Otsonineuvotteluihin on osallistunut valtioiden lisäksi asiantuntijoita ja eturyhmiä, erityisesti teollisuuden ja ympäristöjärjestöjen edustajia, jotka
ovat levittäneet tietoa, vaikuttaneet valtioiden päätöksentekoon, valtioiden yli sekä yksittäisiin ihmisiinkin. Julkisuus ja kiinnostus
ympäristöasioihin ovat pitäneet mielenkiintoa yllä, painostaneet valtioita onnistumaan neuvotteluissa sekä legitimoineet lopputuloksia kaikkien
toimijoiden silmissä.
Otsonikerroksen suojelua voi tarkastella kollektiivisena hyödykkeenä. Oletukset vapaamatkustajista sekä hyödykkeen tuotannon
suboptimaalisuudesta ovat toteutuneet. Vapaamatkustajan ongelma on otsonineuvotteluissa ohi - lähes kaikki valtiot ovat nyt sopimusosapuolia.
Suboptimaalisuuden ongelma on vaikeampi, päästörajoitukset ovat edenneet hitaammin. Kahden vuoden välein osapuolet neuvottelevat, käyvät
läpi uutta tietoa ja uusia tavoitteita. Sopimusjärjestelmä sitoo valtioita (Wienin yleissopimus) ja joustaa tai tiukentuu tarvittaessa (Montrealin
pöytäkirja lisäyksineen). Neuvotteluissa täsmennetään rajoituksia ja haetaan osapuolten hyväksyntää. Siten syntyneen otsonikerroksen suojelun
hallintajärjestelmä aina hivenen muuttuu ja vahvistuu, vaikka ei tarpeeksi. Teollisuusmaat ovat jo lopettaneet tunnetuimpien otsonikerrosta
tuhoavien aineiden käytön. Haitallisia aineita nousee silti ilmakehään ja enenevässä määrin kehitysmaista.
Ongelmia on ratkottu julkisuudella, osallistujien moninaisuudella, diplomatialla ja nerokkaalla sopimusrakenteella sekä taloudellisella tuella
kehitysmaille. Kaikki ovat hyviä esikuvia ympäristöongelmien hallintaan, mutta monet muut globaalit ympäristöongelmat vaativat laajempia
elämäntapamuutoksia. Globaalilla tasolla suojelun suboptimaalisuus on keskeinen ympäristösopimuksia heikentävä tekijä.
Keskeinen aineisto on Keohane & Nyen kirjoitukset keskinäisriippuvuudesta, Olsonin kollektiivisen hyödykkeen teoria, Youngin ja muiden
regiimitutkijoiden näkemykset sekä Tapani Vaahtorannan tutkimukset kansainvälisestä ympäristöpolitiikasta. Neuvotteluja olen seurannut
kokousasiakirjoista ja kriittisiä kommentteja ympäristöjärjestöjen kannanotoista.
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