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Furcsa gáz ez a szén-dioxid: nem hagy nyugodni. Ha olyasmit olva-
sok, hogy a világ szén-dioxid-kibocsátása 2014-ben 40 milliárd ton-
na, több, mint az előző évben, sőt magasabb, mint a megelőző évek-
ben bármikor, nyugtalanná válok. Nem értem, hogy miközben szerte 
a világon arról beszélünk, írunk, elmélkedünk, „tudományos konfe-
renciázunk”, hogy a klímaváltozás milyen óriási gondot jelent már 
most is a bolygónknak, miért növekszik mégis CO2-kibocsátásunk. 
Nem ismerek olyan jelentékeny vállalatot, amelynek egyik alapvető 
környezetvédelmi célkitűzése ne a kibocsátás számottevő csökken-
tése lenne. Úgy látszik, ez önmagában nem elegendő. 

2014-ben az emberiség 2,65 százalékkal több szén-dioxidot enged 
a légkörbe, mint 2013-ban, és 65 százalékkal többet, mint 1990-ben 
– áll a Globális Szén-dioxid Projekt (GCP) jelentésében. Miért is olyan 
nagy gond ez?

A tudósok és politikusok többé-kevésbé egyetértenek abban, hogy 
a klímaváltozás következményei nem lesznek katasztrofálisak, ha a 
Föld átlaghőmérséklete a század végén legfeljebb 2 Celsius-fokkal 
haladja meg az ipari forradalom előtt mért szintet. Ennek a határ-
értéknek a betartásához azonban arra lenne szükség, hogy a már 
kibocsátott és az ezután kibocsátandó szén-dioxid mennyisége 
összesen ne haladja meg a 3200 milliárd tonnát. A gond az, hogy 
ennek a kvótának már csaknem a kétharmadát elhasználtuk. A GCP 
szerint, ha a kibocsátás a mostani ütemben folytatódik − márpedig 
a kibocsátás inkább növekvő ütemben emelkedik −, akkor a maradék 
egyharmadot 30 éven belül „letudjuk”. Azután pedig nagyon valószí-
nű, hogy az átlaghőmérséklet emelkedése nem marad a kritikus 2 
Celsius-fok alatt.

Ha pedig így lesz, az beláthatatlan következményekkel jár a boly-
gónkra és az emberiségre nézve. Természetesen tudom, hogy nem 
egyszerű egy minden ország által elfogadott klímaegyezményt tető 
alá hozni, hiszen nagyon eltérő az egyes országcsoportok érdeke. 
Ahol tele a hűtő és a has, s a család minden tagjának dukál a saját 
autó, ott nagyon egyetértenek azzal, hogy gyorsan tenni kell a hely-
zet romlása ellen. Ahol viszont még hűtő sincs, ott joggal mondják, 
hogy ők még növekedni, gyarapodni, fogyasztani és fagyasztani sze-
retnének. Csakhogy közben szép lassan pusztulásra ítéljük magun-
kat. A végén persze mindig az „azt osszuk el igazságosabban, amink 
van” elvéhez jutunk. De ez talán még mindig jobb megoldás lenne, 
mint a Föld nevű tömegsírban végezni…
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A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖVETKEZMÉNYEI 
NEM LESZNEK KATASZTROFÁLISAK, 

HA A FÖLD ÁTLAGHŐMÉRSÉKLETE 
A SZÁZAD VÉGÉN LEGFELJEBB 2 °C-KAL

HALADJA MEG AZ IPARI FORRADALOM 
ELŐTT MÉRT SZINTET.


