
Durban ilmastokokous 28.11.-9.12.2011 tuloksia ja kommentteja
 
Durbanin ilmastokokouksen päätteeksi maailman ministerit neuvottelivat kolme yötä putkeen 
tulevien ilmastosopimusten perusteista. Tulos otettiin kuitenkin vastaan ristiriitaisin tuntein. EU:n 
ilmastokomissaari Connie Hedegaardin mukaan saimme tiekartan, joka merkitsee läpimurtoa 
kansainvälisessä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Suomen ympäristöministeri Ville 
Niinistö luonnehti tulosta historialliseksi saavutukseksi. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen 
tiedotteessa kuvailtiin antia laihaksi sovuksi. FIGBC uskoo, että nyt tarvitaan rakennusalalla 
vahvoja edelläkävijöitä, jotka vapaaehtoisesti rakentavat ja käyttävät rakennuksia niin, että 
päästöjä ei synny (lue lisää vihrearakentaminen.fi).
 
Durbanin kokouksessa sovittiin (http://unfccc.int/2860.php):

·   globaalin ja kattavan sopimuksen aikaansaamiseksi tarvittavan suunnitelman 
kirkastamisesta;

·   Kioton pöytäkirjan velvoitteiden jatkamisesta (jatkon pituus jäi auki) ja Kioton pöytäkirjan 
sääntöjen uudistamisesta;

·   säännöistä sekä kehittyneiden maiden että kehitysmaiden päästöjä vähentävien toimien 
seurantaan, raportointiin ja todentamiseen;

·   uudenlaisen markkinamekanismin määrittämisestä päästövähennystoimiin sekä 
ilmastorahoituksen hallinnosta, menettelyistä ja pitkän aikavälin rahoituksen 
neuvotteluista;

·   vuonna 2010 perustetun teknologiamekanismin viemisestä kohti käytäntöä;
·   otettavaksi askelia metsäkadon torjunnan rahoituksen järjestämisessä.

 
Suomen Ympäristöministeriön kommentteja:

·   Suurin saavutus ilmastoneuvottelujen historiassa sitten Kioton pöytäkirjasta sopimisen – 
otettiin askel kohti käytäntöä - globaalin ratkaisun avulla on yhä mahdollista rajoittaa 
ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen.

·   Keskeisiksi kysymyksiksi nousivat:
o   EU:n vaatima tiekartta kohti laillisesti sitovaa sopimusta
o   Kioton toinen velvoitekausi
o   Kansainvälinen ilmastorahoitus.

·   EU:n ehtona Kioton toiselle velvoitekaudelle oli, että suuret taloudet sitoutuvat 
tiekarttaan kohti laillisesti sitovaa sopimusta.

·   Suomi julkisti kokouksen aikana yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa päästöjen 
vähentämiseen tähtäävät ilmastohankkeensa Perussa ja Vietnamissa.

·   Suomi piti edellisvuosien tapaan vahvasti yllä keskustelua naisten roolista 
ilmastotalkoissa.

·   Suomi ajoi sellaisia metsämaan hiilinielun sääntöjä, jotka kohtelisivat suuren metsäpinta-
alan maata oikeudenmukaisesti. Hiilinielusäännöistä tuli lopulta kuitenkin Suomelle 
varsin tiukat.

 
 

Suomalaiset kansalaisjärjestöt Greenpeace, Kansalaisten maailmannäyttämö -verkosto, Kehys 
ry, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, Kirkon Ulkomaanapu, Luonto-Liitto, Maan ystävät, 
Suomen luonnonsuojeluliitto, ja WWF Suomi:

·   Kokouksen lopputulos jättää useita tärkeitä kohtia auki. Sitovia päätöksiä siitä, miten eri 
maiden päästörajoja kiristetään, ei Yhdysvaltojen ja muiden jarruttajamaiden takia saatu 
kirjattua.

·   Kunnianhimon puute ongelma
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·   Ilmastonmuutos karkaa käsistä, ellei päästöjä käännetä laskuun vuoteen 2015 
mennessä.

·   Kiotoa seuraavan uuden kansainvälisen ja laillisesti sitovan ilmastosopimuksen 
toimeenpano todennäköisesti lykkäytyy 2020-luvulle.

·   Kioton jatko on globaalien päästöjen kannalta laiha lohtu: Yhdysvallat ei ole ratifioinut 
sopimusta, ja jatkokauden ulkopuolelle jäivät myös Kanada, Japani ja Venäjä.

·   Vihreän ilmastorahasto on nyt pelkkä kuori, koska siltä puuttuvat edelleen varat.
o   Valtava pettymys että konkreettiset rahoituslähteet, kuten kansainvälisen laiva- ja 

lentoliikenteen päästömaksut tiputettiin sopimustekstistä
·   Suomi toimi kokouksessa rakentavasti. Samaa tekemisen meininkiä kaivataan myös 

kansallisiin ilmastotoimiin. Hallitusohjelmaan kirjattu ilmastolaki tulisi saattaa voimaan 
ensi vuoden aikana

·   Uusi ”halukkaiden liittouman” syntyi: EU liittoutui sadan haavoittuvimman maan kanssa 
ajamaan kunnianhimoista, laillisesti sitovaa sopimusta, joka koskisi kaikkia suuria 
saastuttajia. Tämän liittouman synty oli suuri tappio Yhdysvalloille. 

·   Kehitysmaat sanoivat, että Kiinan ja Intiankin pitää tehdä jotain, eikä väittää olevansa 
köyhiä ja kurjia

·   EU otti Durbanissa käsiinsä poliittisen johtajuuden ja käytti sitä.
·   Saksan ympäristöministeriön mukaan ilmastotavoitteen kiristäminen toisi investointeja ja 

loisi uusia työpaikkoja.
·   Durbanin jälkeen päällimmäinen ajatus on se, että nyt kenenkään ei pidä jäädä 

odottelemaan kansainvälisen sopimuksen syntymistä. Valtioiden, kuntien ja yritysten 
pitää vähentää omia päästöjään nyt sopimuksista riippumatta.

 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

·   EU:n keskeiset kilpailijamaat eivät ole tulossa laillisesti sitovien ilmastovelvoitteiden 
piiriin ennen vuotta 2020. EU:lla ei siksi ole edellytyksiä kiristää yksipuolisesti omia 
nykytavoitteitaan.

·   Nyt on tärkeintä vaikuttaa tulevan globaalin sopimuksen sisältöön.
·   Vuoteen 2020 asti EU on kuitenkin edelleen ainoa merkittävä taho, jolla on laillisesti 

sitova tavoite päästöjen vähentämiseksi. Eurooppalaisille yrityksille tämä merkitsee 
ympäristökustannuksista aiheutuvaa kilpailuhaittaa globaaleilla markkinoilla.

·   Kun Kioton jatkokauden tavoitteista sovitaan, EU:lla ei ole edellytyksiä nostaa nykyistä 
20 % päästövähennystavoitetta.

·   Durbanin valossa myös EU:n sisäisen päästötavoitekeskustelun tulisi nyt keskittyä 
vuoden 2020 jälkeiseen aikaan.

·   EU:n tulisi kaikin keinoin vaikuttaa siihen, että kaikki maat sitoutuisivat mahdollisimman 
tasapuolisiin velvoitteisiin ilmaston suojelemiseksi: päästöt vähenisivät 
maailmanlaajuisesti, yritysten kilpailukenttä tasapuolistuisi sekä vähähiiliselle 
teknologialle syntyisi globaalit markkinat.

·   Eurooppalaisen elinkeinoelämän näkökulmasta tulee pitää tavoitteena, että yrityksillä 
olisi niiden sijaintipaikasta riippumatta tasapuoliset toimintaedellytykset. 

 
Kansainvälisiä kommentteja:

·   Chris Huhne, the UK's energy and climate secretary:
o   This is a significant step forward in curbing emissions to tackle global climate 

change.
o   For the first time we've seen major economies, normally cautious, commit to take 

the action demanded by the science.
o   The EU's proposal for the roadmap was at the core of the negotiations and the 

UK played a central role in galvanising support.



o   This outcome shows the UNFCCC system really works and can produce results.
o   It also shows how a united EU can achieve results on the world stage and deliver 

in the UK's best interests.
·   Christiana Figueres, UNFCCC executive secretary

o   we now need to start negotiating the new legal agreement as soon as possible 
and there are still many details to be hammered out.

o   I salute the countries who made this agreement. They have all laid aside some 
cherished objectives of their own to meet a common purpose - a long-term 
solution to climate change.

·   Connie Hedegaard, European commissioner for climate action
o   EU's strategy worked.
o   EU wanted more ambition. And got more.
o   We would not take a new Kyoto period unless we got in return a roadmap for the 

future where all countries must commit.
o   Where the Kyoto divides the world into two categories, we will now get a system 

that reflects the reality of the today's mutually interdependent world.
·   Tosi Mpanu-Mpanu, head of the Africa Group

o   It's a middle ground, we meet mid-way.
o   Of course we are not completely happy about the outcome, it lacks balance, but 

we believe it is starting to go into the right direction.
·   Ruth Davis, Greenpeace UK chief policy advisor

o   This deal is a lot better than no deal
o   We can't keep coming back to these annual talks to agree deals that fall so far 

short of what the science, rather than the politics, requires.
o   Every December the mismatch grows between what the world is committing to 

and what nations should be delivering.
o   The political signal delivered by Durban is more powerful than the actual 

substance of the agreement. A new progressive alliance of over one hundred 
vulnerable countries, backed by the European Union, demonstrated that there's 
massive appetite for an ambitious legally binding climate deal covering all the 
major polluters.

o   Big emerging economies locked more firmly into taking action to cap their 
emissions than ever before.

·   Richard Gledhill, partner, PwC sustainability and climate change
o   Precise destination remains unclear.
o   Even the length of the second commitment period under the Kyoto Protocol 

was parked. Many countries had wanted five years to 2017, but this would be 
inconvenient for the EU, with its 20% reduction target by 2020.

o   There is still a 40% gap between the 2 degrees climate goal and emissions 
targets through to 2020. Reaching 2 degrees will require a revolution in how we 
produce and use energy.

·   Keith Allott, Head of Climate Change at WWF-UK
o   Governments have salvaged a path forward for negotiations
o   Outcome of Durban leaves us with the prospect of being legally bound to a world 

of 4C warming.
o   Many countries came in good faith to seal a deal, but have been stymied by a 

handful of entrenched governments who have consistently resisted raising the 
level of ambition on climate change.

o   It's good that the UK and EU have aligned themselves with this coalition,
o   Europe must urgently convince the world that it is serious by increasing the 

ambition of its painfully weak emissions target for 2020 to at least 30% below 



1990 levels.
o   By doing so, the EU would actually benefit its own economy - saving billions on 

imported fossil fuels and creating the springboard for green growth and new 
green jobs.

 


