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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi suurimmista haasteista, jonka kansainvälinen järjestelmä joutuu tällä hetkellä
kohtaamaan. Näihin ongelmiin ei voi vastata mikään valtio yksinään, vaan kestävään ratkaisuun vaaditaan koko
kansainvälisen yhteisön yhteistyötä. Globaalin koordinoidun vastauksen kehittäminen ilmastonmuutokseen on keskittynyt
YK:n alaiseen ilmastosopimukseen ja kansainvälisoikeudellisesti sitovaan Kioton pöytäkirjaan. Yhdessä nämä dokumentit
muodostavat globaalin ilmastoregiimin.

Ilmastoneuvottelut ovat tällä hetkellä keskittyneet vuoden 2012 jälkeistä sitoumuskautta koskevaan sopimukseen.
Tutkielmassa tarkastellaan, onko kehitysmaiden asenteet muuttuneet myönteisemmiksi ilmastopolitiikkaa kohtaan, koska
tulevaisuudessa kaikki maat olisi saatava sitoutumaan päästövähennyksiin. Erityisesti suuret teollistuvat kehitysmaat ovat
nykyisin suurimpien saastuttajien joukossa, jonka takia niidenkin päästöjä tulisi hillitä. Tutkielmassa tarkastellaan myös EU:n
ja Yhdysvaltojen toimintaa ja vaikutusta kehitysmaihin, koska maat ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden sopimuksen
syntymiselle. Lisäksi ilmastosopimusta tarkastellaan esimerkkinä kansainvälisestä ympäristöregiimistä. 

Valtioiden toimintaa ilmastoneuvotteluissa selittävät kansainvälisen ympäristöpolitiikan teoriat. Valtiot ovat
keskinäisriippuvaisia, ja niiden toimintaan vaikuttavat ekologinen haavoittuvuus ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset.
Ilmakehä on perinteinen esimerkki kollektiivisesta hyödykkeestä, jonka tuottaminen aiheuttaa omat  haasteensa egoistisesti
toimivien valtioiden välisessä politiikassa. Regiimiteoria selittää puolestaan regiimin muodostumista ja muutosta. Teollisuus-
ja kehitysmaiden nykyistä ilmastopolitiikkaa selittävät lisäksi aikaisemmat tutkimukset EU:n, Yhdysvaltojen ja kehitysmaiden
ympäristöpolitiikasta kansainvälisellä tasolla. Kehitysmaiden ympäristöpolitiikan muotoutumisessa
etelä-pohjoinen-politiikalla on ollut merkittävä rooli. Vastuu ympäristöongelmien aiheuttamisesta, niistä aiheutuvat
kustannukset ja vaatimus oikeuteen kehittyä ovat nousseet kehitysmaissa keskeisiksi intresseiksi kansainvälisissä
ympäristöneuvotteluissa. Näiden pohjalta tarkastellaan kehitysmaiden toimintaa nykyisissä ilmastoneuvotteluissa.

Tutkitulla ajanjaksolla EU on pitänyt paikkansa ilmastoneuvotteluiden eteenpäin työntäjänä, kun taas Yhdysvallat on edelleen
haluton sitoutumaan kansainvälisiin päästövähennyksiin – vetoamalla erityisesti siihen, että maa ei sitoudu ennen kuin suuret
kehitysmaatkin sitoutuvat. Kehitysmaiden asenteiden ilmastopolitiikkaa kohtaan voi yleisesti katsoa muuttuneen
myönteisemmäksi tutkitulla ajanjaksolla. Tämä on kuitenkin näkynyt ennen kaikkea kansallisella ja alueellisella tasolla, ei
niinkään halukkuutena sitoutua globaaliin regiimiin. Tämä osoittaa, että ilmastoregiimiä ei voida pitää kovin vahvana
regiiminä. Beverley Darkin on kuitenkin esittänyt, että ilmastoneuvotteluiden nykyisestä nollasumma-tilanteesta voitaisiin
päästä eteenpäin nimenomaan sitoutumalla myös kansallisen ja alueellisen tason toimintaan. 

Keskeisiä lähteitä ovat Tapani Vaahtorannan ja Detlef Sprinzin tutkimukset kansainvälisestä ympäristöpolitiikasta, Oran
Youngin ja Beverley Darkinin regiimiteoriat, Michele Betsillin sekä Christiana Figueresin ja Maria Ivanovan tutkimukset
ilmastoneuvotteluista, sekä Adil Najamin ja Joyeeta Guptan kirjoitukset kehitysmaiden ympäristöpolitiikasta. Tutkimuksen
keskeisenä aineistona käytetään International Institute for Sustainable Development (IISD) -järjestön  kokoamia raportteja
YK:n ilmastoneuvotteluista, joista tarkastellaan sisällönanalyyttisesti valtioiden asenteiden muutosta ilmastopolitiikkaa
kohtaan. Lisäksi aineiston taustana toimivat eri järjestöjen kokoamat raportit ilmastoneuvotteluista.
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