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Referat – Abstract
YK:n ilmastokokous Kiotossa vuonna 1997 aloitti uuden aikakauden kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa. Ensimmäistä kertaa
maat sitoutuivat vähentämään päästöjään sopimuksen määrittämien rajojen puitteissa. Kioton pöytäkirja oli kuitenkin vain
ensimmäinen vaihe päästövähennysten suhteen, ja alusta asti oli selvää, että seuraavaan sopimukseen tarvitaan suurempi
osallistujajoukko ja tarkemmin määritellyt päästörajat. Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 järjestetyn YK:n ilmastosopimuksen ja
Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksen piti saada aikaan uusi, kattavampi ilmastosopimus Kioton kauden jatkoksi. Kokousta
alustaneissa neuvotteluissa syksyn mittaan kävi ilmi, että osapuolten näkemykset olivat niin kaukana toisistaan, ettei
yhteisymmärrystä löytyisi ennen Kööpenhaminan kokousta. Tästä huolimatta julkisuudessa luotiin suuria odotuksia
Kööpenhaminan kokoukselle, niin että kokouksen alkaessa odotusten ja todellisuuden ristiriita oli huomattavan suuri.
Kööpenhaminan kokouksessa erimielisyydet heijastuivat kaikkien alaelinten ja työryhmien toimintaan. Kehitysmaat vaativat jatkoa
Kioton pöytäkirjalle, USA:n vastavalittu presidentti Obama oli ohjeistettu liittymään vain sellaiseen sopimukseen, joka kattaisi kaikki
suurimmat saastuttajat. Kiina vetosi ”yhteisen mutta eriytetyn vastuun” periaatteeseen eikä suostunut neuvottelemaan sitovista
päästörajoituksista. Tämä asetelma jumiutti neuvottelujen edistymisen, joten kokouksen puheenjohtaja kokosi valtioiden
päämiehistä pienen joukon, jonka tavoitteena oli neuvotella uusi sopimus ohi alustavien työryhmäraporttien, joissa kaikki
ehdotukset olivat sulkeissa osapuolten erimielisyyksien takia. Pienen joukon salassa neuvottelema sopimus ei saanut
osapuolikokouksessa kaikkien maiden hyväksyntää, joten kokous ei voinut kuin merkitä asiakirjan tiedoksi. Sitovaa sopimusta ei
saatu aikaan.
Tämän pro gradu-työn tarkoituksena on tutkia Kööpenhaminan ilmastokokoukseen epäonnistumiseen johtaneita tekijöitä ja jatkaa
niiden pohjalta keskustelua vallasta, osallistumisesta ja sääntöjen noudattamisesta (compliance). Kokouksen alaelinten ja
työryhmien työskentelyä seuraamalla saadaan kattava kuva siitä, minkälaiset erimielisyydet ryhmien työtä vaikeuttivat. Toistuvista
erimielisyyksien aiheista johdetaan yleisemmän tason keskustelu YK:n ilmastosopimusneuvotteluiden rakenteellisista ongelmista,
joissa heijastuu etelän ja pohjoisen välinen kehityskuilu. Tätä historiasta juontavaa eroa pohjustetaan maailmanjärjestelmäteorialla,
ja sen aiheuttamaa epätasa-arvoa pohditaan suhteessa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tarvittavaan kaikenkattavaan
osallistumiseen, jonka johdosta tilanne näyttäytyy monitasoisena vangin dilemmana. Oikeuksien ja velvollisuuksien välistä
tasapainoa on hyvin vaikea määritellä tällaisessa tilanteessa.
Kööpenhaminan kokouksen suurimmista ongelmista keskustelun päätteeksi pohditaan, miten tilanteeseen saataisiin parannusta.
Koska ilmastonmuutos on inhimillistä turvallisuutta uhkaava ilmiö, ilmastonmuutoksen turvallistamiselle on perusteet. Ilmiötä on jo
turvallistettu viemällä se keskustelunaiheeksi YK:n turvallisuusneuvostoon, mutta tämä prosessi voitaisiin viedä pitemmällekin.
Viimeisessä luvussa pohditaan, voisiko ilmastonmuutoksen turvallistaminen parantaa sitoutumiskammoisten maiden halukkuutta
osallistua päästörajoituksiin, mikäli turvallisuusneuvoston tuoma arvovalta yhdistettäisiin Keohanen ja Raustialan kehittelemään
konseptiin arvonannon taloudesta (an economy of esteem). Kasvanut arvovalta ja velvollisuus seurata ilmastonmuutoksen
aiheuttamien turvallisuusuhkien torjuntaa saattaisi saada neuvoston pysyvät jäsenet tuntemaan velvollisuutta näyttää esimerkkiä
ilmastonmuutoksen torjunnassa, jolloin sitovan sopimuksen aikaansaanti saattaisi helpottua.
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