
 

COP25 НЕ УСПЕА ДА ОДГОВОРИ  НА ИТНОСТА НА 
КЛИМАТСКАТА „КРИЗА“  

 

25тата конференција за климатски промени требаше 

да обезбеди заштита на интегритетот на Договорот 

од Париз и засилување на колективните напори за 

справување со климатските промени.  

Една од архитектите на Договорот од Париз, 

поранешната Француска политичарка и амбасадорка 

за климатски промени, Лоренс Тубиана во петокот 

анализираше дека посакувани одлуки од овој COP25 

ќе беа:  

1. Силна COP одлука 
2. Без мамење при креирање на пазарите на 

јаглерод 
3. Заштита на најранливите, силен механизам 

за загуби и штети  

Наместо тоа, чеканот за затворање на 25тата по ред 

Конференција за климатски промени удри некаде 

околу 12 часот на пладне денес, преговорите отидоа 

во продолжение од ден и половина. Делегатите на 

COP25 преговараа до доцните часови во ноќта во 

саботата. За жал ова значеше дека многу од 

делегатите на земјите во развој и најранливите не беа 

присутни на овие завршни часови од 

конференцијата.  

Моментално речиси сите COP одлуки се во нацрт 

верзии, земјите не се договорија за одредбите околу 

пазарите на јаглерод- дополнителен проблем е што 

сегашниот текст не обезбедува заштита на 

човековите слободи и права. Нема доволно амбиција 

од развиените земји  за обезбедување финансии за 

штетите и загубите кои ги трпат земјите во развој за 

да се достигнат ветените 100 билиони долари. Она 

што имаме се силни заложби за натамошна 

промоција на родовата еднаквост и правата на 

домородните заедници и традиционалното знаење 

во имплементацијата на Договорот од Париз.      

Тубиана смета дека следната година земјите на 

COP26 треба да се истакнат во индивидуалните 

напори во насока на намалување на емсиите на 

стакленички гасови. Јагленот не треба да биде таму 

после 2030. Глазгов треба да биде моментот кога ќе 

дискутираме за целосно напуштање на јагленот. 

Дискусија и дипломатија е нешто што е особено 

важно за наредната година, особено сега кога треба да 

го апсорбираме шокот од повлекувањето на САД од 

Договорот од Париз и најавите за можноста дека 

Бразил можеби ќе се повлече од Договорот од Париз. 

Самитот помеѓу ЕУ и Кина кој треба да се случи 

во Лајпциг, Германија во втората половина на 

2020 е од исклучително значење за имплементација 

на Договорот од Париз и достигнување намалување 

на емисиите на стакленички гасови доволно за да се 

задржат глобалните температури под 1.5 °C. Оваа 

средба на двете големи економии треба да резултира 

со силни политики за соработка. 

Се гледаме на COP26 во Глазгов, Шкотска!   
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