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Ilmastonsuojelun luoma pÃ¤Ã¤stÃ¶kauppajÃ¤rjestelmÃ¤ jakaa ilmastonsuojelun saralla toimivia kansalaisjÃ¤rjestÃ¶jÃ¤ kahtia.
Toiset jÃ¤rjestÃ¶t kannattavat lÃ¤mpimÃ¤sti markkinamekanismien kÃ¤yttÃ¶Ã¤ ilmastonsuojelussa, toisten mielestÃ¤
pÃ¤Ã¤stÃ¶kauppa on tÃ¤ysin epÃ¤onnistunut.

Â

Vuonna 1997 solmittu Kioton ilmastopÃ¶ytÃ¤kirja loi maailmaan pÃ¤Ã¤stÃ¶kauppajÃ¤rjestelmÃ¤n, jota melko varmasti
laajennetaan entisestÃ¤Ã¤n KÃ¶Ã¶penhaminassa paraikaa neuvoteltavassa uudessa ilmastosopimuksessa. Maailmaan on
syntynyt ns. vihreÃ¤ kapitalismi eli markkinamekanismeja ympÃ¤ristÃ¶nsuojelussa hyÃ¶dyntÃ¤vÃ¤ ajattelutapa.

Â

YmpÃ¤ristÃ¶nsuojelun ja markkinamekanismien yhteensopivuutta ei kovin usein aseteta kyseenalaiseksi. Mutta tietyt
kansalaisjÃ¤rjestÃ¶t tekevÃ¤t sen, erityisesti kehitysmaiden nÃ¤kÃ¶kulmaa ajavat jÃ¤rjestÃ¶t.
Yksi niistÃ¤ on Amsterdamissa toimiva Transnational Institute. JÃ¤rjestÃ¶n pÃ¤Ã¤stÃ¶kauppa-asiantuntijan Oscar Reyes
suhtautuu ilmiÃ¶Ã¶n epÃ¤illen:

Â

- PÃ¤Ã¤stÃ¶kauppa muuttaa ilmastonmuutosongelman pelkÃ¤ksi taloustieteeksi, vaikka todellisuudessa kyse on siitÃ¤, ettÃ¤
energiantuotantomme on liian saastuttavaa. Tavoitteena ei pitÃ¤isi olla ilmastokysymysten muuttaminen talouteen
sopiviksi, vaan talouden muuttaminen ilmastoa vahingoittamattomaksi, sanoo Reyes.

Â

HÃ¤n on sitÃ¤ mieltÃ¤, ettÃ¤ pÃ¤Ã¤stÃ¶kauppa on tÃ¤hÃ¤n mennessÃ¤ epÃ¤onnistunut. PÃ¤Ã¤stÃ¶t eivÃ¤t ole vÃ¤hentyneet
sijaan suuret yritykset ovat saaneet valtavia tukisummia, nÃ¤in esimerkiksi energiayhtiÃ¶t Euroopassa.

Â

MyÃ¶s monet puhtaan energian hankkeet kehitysmaissa ovat aiheuttaneet suuria sosiaalisia ongelmia, joista kaiken
lisÃ¤ksi teollisuusmaat ovat saaneet pÃ¤Ã¤stÃ¶oikeuksia. Reyes mainitsee vesivoimahankkeet Aasiassa, Intian
Maharashtrassa rakennetun tuulipuiston, jonka seurauksena ihmiset joutuivat kodittomiksi. Jopa paljon arvostelluista
palmuÃ¶ljyistutuksista voi saada pÃ¤Ã¤stÃ¶oikeuksia.

Â

- SuuryhtiÃ¶t ovat saaneet usein suuria tukisummia, ja paikalliset ihmiset joutuneet kÃ¤rsimÃ¤Ã¤n. JÃ¤rjestelmÃ¤ on hyvin
ongelmallinen ja kaukana oikeudenmukaisesta, sanoo Oscar Reyes.
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Â

KansalaisjÃ¤rjestÃ¶kentÃ¤lle onkin syntynyt joukko "ilmasto-oikeudenmukaisuuden" puolesta taistelevia kansalaisjÃ¤rjestÃ¶jÃ¤.
YleensÃ¤ ne ovat etelÃ¤n jÃ¤rjestÃ¶jÃ¤. Yhdysvaltalaiset jÃ¤rjestÃ¶t puolestaan pitÃ¤vÃ¤t pÃ¤Ã¤stÃ¶kauppajÃ¤rjestelmÃ¤Ã¤ o
taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Â

Greenpeace, joka niinikÃ¤Ã¤n on aktiivinen ilmastoasioissa, asettuu Ã¤Ã¤ripÃ¤iden puolivÃ¤liin. Ilmastokoordinaattori Kaisa
Kosonen kansainvÃ¤lisestÃ¤ Greenpeacesta sanoo, ettÃ¤ Greenpeace hyvÃ¤ksyy valtioiden vÃ¤lisen pÃ¤Ã¤stÃ¶kaupan, mutta
lopettaisi kehitysmaiden ja teollisuusmaiden vÃ¤lisiin hankkeisiin liittyvÃ¤t pÃ¤Ã¤stÃ¶oikeudet tykkÃ¤nÃ¤Ã¤n.

Â
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