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iNTRODUCaÓ

Aquest text és una reflexió sobre les respostes humanes ais nous reptes
que planteja el canvi global en el medi ambient.
Aquesta capacitat de resposta de la Humanitat está condicionada a molts
factors. Aquí ens concentraren! en un sol aspecte: els esforgos
realitzats, i pendents de realitzar, per establir els mecanismes que
garanteixin la seguretat mediambiental del nostre planeta.
En primer lloc, plantejarem com está canviant el concepte de seguretat
internacional i com la dimensió mediambiental s' incorpora a aquest
concepte.
Mes endavant resumirem els requisits que son necessans per a la
construcció d'un sistema de seguretat ambiental estable, efectiu, i
veritablement mundial.
La tercera secció del capítol estará dedicada a 1'anal i si deis avenaos
fets fins ara en la direcció de crear aquest sistema. Descriurem el
procés, les dificultats i els resultats deis processos que han condult a
la signatura deis acords intemacionals sobre la disminució de la capa
d'ozó, sobre la pluja acida i sobre els oceans. També discutirem les
lli^ons que poden derivar-se de les negociacions intemacionals sobre
armaments, observant les analogies i diferencies amb les negociacions
sobre el canvi ambiental global.
Finalment, farem 1'inventan del que queda per fer de cara a assegurar
un sistema de seguretat ambiental mundial, especialment peí que fa
referencia ais problemes de Tescalfament global i de la pérdua de la
biodiversitat; problemes que presenten dificultats especifiques molt
mes importants que les ja esmentades.
!

Aquest treball és un capítol d un Uibre que és a punt de publicar-se
sobre "Les dimensions humanes del canvi global en el medi ambient".
Aquest Uibre, encarregat per la Fundació Jaume Bofill i el Centre
Unesco de Catalunya, analitza les diferents causes d'origen huma, tant
7

properes com remotes, del canvi global en el medi ambient. Allá el
lector hi trobará una análisi mes aprofundida d'aspectes que ací tan
sois s'esmenten.
Alguns conceptes previs
Abans de comengar, pot ser útil definir alguns conceptes básics entorn
al tema que ens ocupa.
A. Qué és el canvi global?
Entenem per canvi global en el medi ambient, aquelles alteracions en
els sistemes naturals, físics o biológics, els impactes de les quals no
son i no poden ser localitzats, sino que afecten el conjunt de la Terra.
Hi ha dues modalitats de canvi global.
Pot tractar-se de petites, pero drástiques, alteracions en sistemes que
operen a nivell del conjunt de la Terra. Per exemple, la barreja ("mix")
de gasos de Testratosfera o els canvis en els nivells de dióxid de
carboni i altres gasos que provoquen l'efecte hivernacle d'una banda a
l'altra de 1'atmosfera.
La segona modalitat es basa en augments o increments en la dimensió
de canvis locáis en els sistemes naturals. Per exemple, la pérdua de
1
biodíversitat a través de la destrucció de l habitat o els canvis operats
en les fronteres deis ecosistemes com a resultat de la deforestació, la
desertització, l'assecament deis sóls i els canvis deis models
!
d establiment huma.
En el primer cas, diem que el canvi global es un canvi sistémic per
naturalesa, ja que el canvi iniciat per accions que es produeixen a
qualsevol part de la Terra poden afectar directament a esdeveniments
que ocorren en qualsevol altre indret del planeta.
En el segon cas, diem que el canvi global és un canvi acumulatiu per
naturalesa, i el considerem "global" perqué els seus efectes ho son a
nivell de tota la Terra, ádhuc si les causes poden ser localitzades.
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B. Processos interactius
El canvi global implica, d'altra banda, processos físics, químics i
biológics interactius que regulen el sistema terrestre, el medi ambient
únic que permet la vida, els canvis que s'estan produint en aquest
sistema i la manera en que les accions de l'ésser huma influeixen en
ells.
Els principáis processos que hom sol incloure en el concepte de canvi
global son l'escalfament global de la Terra com a conseqüéncia de
Taccentuació de l'efecte hivernacle, la disminució de la capa d'ozó
estratosferic, la pluja acida i la pérdua de biodiversitat.
C. El paper de l'home
El canvi global és un procés molt antic. La Terra está sotmesa a un
procés de canvi ininterromput des de la seva configurado com a
planeta dins el sistema solar. Un procés de canvi que comenta molt
abans de l'aparició de la vida a la Terra i que ha continuat
ininterrompudament després.
També l'home ha modificat el sistema terrestre des de la seva aparició
!
sobre la Terra, ara fa mes de dos milions d anys, en el procés de viure
i desenvolupar-se. Pero durant la major part d'aquest període, la
!
influencia humana en el medi ambient ha estat d escala local i de petita
magnitud. Solament en la darrera meitat d'aquest segle, la humanitat ha
tingut la capacitat de modificar el medi ambient a escala global, i no
sois en relació amb els efectes globals, com en el cas de la
contaminado.
En aquests darrers anys l'activitat humana ha esdevingut una de les
causes principáis del canvi global, amb greus conseqüéncies sobre la
vida futura a la Terra. D'ací el gran interés d'estudiar les dimensions
humanes del canvi global, i d'ací també la urgencia de la construcció
d'un sistema de seguretat ambiental internacional a partir de la
cooperado de tots els paisos del món.

9

1.

UN NOU CONCERTÉ DE LA SEGURETAT INTERNACIONAL

1.1 La concepció clássica de seguretat
La concepció tradicional de la seguretat internacional ha estat
básicament fonamentada en requilibri militar entre les principáis
potencies, molt especialment entre els Estats Units i Tex-Unió
Soviética. En les darreres décades, l'aparició i importancia de
l'armament nuclear, ha fet concentrar el debat de la seguretat entorn ais
nivells deis respectius arsenals nuclears i la seva eventual disminució.
!
La consciéncia deis efectes devastadors d una possible guerra nuclear
ha anat creant les bases per a la idea que la seguretat internacional sois
és possible a través dacords a nivell mundial. En l'era nuclear, un
f
1
país ja no pot aconseguir la seguretat a expenses d un altre .
Pero, malgrat tot aixó, la concepció de la seguretat és pensada encara
en termes essencialment militars. Les análisis sobre la situació
económica deis diferents paísos han estat fetes básicament per a
avaluar-ne 1' impacte militar immediat, com ha estat el cas recurrent de
f
les collites anuals de l agricultura soviética fetes peí Pentágon o la
CÍA.
1.2 La seguretat nacional contra el medí ambient
Aquesta concepció essencialment militar de la seguretat nacional i
internacional s'ha convertit en un enemic de primer ordre per al medi
ambient, i en una causa mes que ha contribult al canvi global.
En efecte, la guerra moderna implica una devastado en gran escala del
medi ambient, com ho demostren a bastament els conflictes del
Vietnam, Afganistán, América Central o el Golf Pérsic. En alguns
1

COMISSIÓ INDEPENDENT SOBRE QÜESTIONS DE DESARMAMENT I
SEGURETAT. PALME, Olof, President. Commoo Security. Pan Books. Londres.
1992.
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casos, s'ha usat conscientment la modificado ambiental com a arma
bél4ica. El darrer cas ha estat la crema deis pous de petroli de Kuwait
per les tropes iraquianes en retirada.
El risc d'una guerra nuclear segueix constituint la major amenaza
ambiental del nostre món. Ja fa alguns anys un ampli grup de 300
científics de 32 pasos, agrupats entorn a SCOPE, va diagnosticar les
!
catastrófiques conseqüéncies ambientáis d un conflicte nuclear. Segons
aquest informe, la Terra es podría veure abocada a un hivern nuclear.
El fum i la pols emesos a T atmosfera per una guerra nuclear podrien
absorbir suficients radiacions solars com per quedar suspesos en
1'atmosfera durant un cert temps, impedint així que la llum del sol
1
arribes a la superficie del planeta, amb la qual cosa s originaria un
refredament general i perllongat de la Terra. Aquesta situació tindria
greus repercussions en la vida vegetal en general i en Y agricultura en
particular, que seria perjudicial per a la producció d'aliments adregats
2
ais supervivents de la guerra .
Pero també les altres formes de guerra son perilloses per al medi
ambient. La guerra biológica, per exemple, podría posar en circulado
nous agents patógens que es revelarien de difícil control. També la
manipulado deliberada del medi ambient, com per exemple la
provocado de terratrémols i inundacions artificiáis, pot teñir
conseqüéncies que van mes enllá deis paisos en conflicte. Els agents
f
químics d ús militar, d'altra banda, poden malmetre greument el medi
!
ambient, com s ha demostrat amb els defoliants utilitzats a la guerra del
Vietnam.
Adhuc en temps depau, els exércits contribueixen, en alguns casos de
forma important, a Tesgotament deis recursos naturals i a la degradado
ambiental. La producdó, prova i manteniment de les armes
convencional, químiques, biológiques i nuclears, generen enormes
quantitats de substancies toxiques i radioactives i contaminen el sol,
l'aire i l'aigua de la Terra. Els residus produits per les forces armades,
per exemple, están avui sortint literalment a la superficie: els efectes

2

PITTOCK,A. SCOPE. Enviroomentol Coosequences of Nuclear War. SCOPE núm.
28. John Wiley & Sons. Chichester. 1989.
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f

de décades d enorme desconsiderado cap al medi ambient per part deis
fabricants (Taimes nuclears, per exemple, ja no pot amagar-se a
Topinió pública després de desaparéixer la guerra freda. A mesura que
les tropes i bases de les superpoténcies es retiren de territoris
3
estrangers, hom fa desagradables descobriments .
i

!

D altra banda, els exércits i els contractistes militars s'han vist exempts
de les regulacions ambientáis que regeixen ais paísos mes avan^ats per
a les empreses civils, o les han ignorat amb el pretext de la seguretat
nacional.
Finalment, hi ha un element tant o mes negatiu que tots els descrits:
1'efecto del que hom ha anomenat cultura de les armes sobre la
conducta deis pobles del món. Les carreres armamentistes competitives
originen la inseguretat entre les nacions i estimulen les pors
reciproques. D'aquí que molts paísos destinin a despesa militar els
escassos recursos económics que necessitarien per combatre la
4
degradació ambiental i la pobresa de la poblado .
Mentre es mantingui aquesta concepció militarista de la seguretat
nacional i internacional, será difícil demanar normes de fabricado
mes estrictes per a les plantes de fabricado de bombes, o tañes mes
eficients respecte a Tus de combustible. En efecte, Tesséncia de totes
les operacions militars és aconseguir un marge de superioritat sobre
reals o possibles adversaris, siguin quins siguin els costs per al medi
ambient o d'altra mena.
La incompatibilitat básica entre forces armades i medi ambient es feu
patent recentment en un judici comunitari celebrat a l'estat americá de
Virginia. Segons les paraules del comandant (Tuna base militar

RENNER, M. Evaluación de los efectos de la guerra en el medio ambiente. Dins
WORDLWATCH INSTITUTE. La situación del mundo 1991. Ediciones Apostrofe.
Barcelona. 1992.
4

COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO.
Nuestro futuro común. Alianza Editorial. Madrid. 1992.
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nordamericana "La riostra feina és protegir la nació, no el rnedi
5
ambient" .
1.3 Els canvis operats en l'escena mundial
En els darrers cinc anys, especialment a partir del 1989, s'han produit
canvis importants que afecten la seguretat internacional.
El mes important ha estat el procés de transformacións operades a
Tantiga Unió Soviética i ais paísos de Test d'Europa, que han conduít
al final de la guerra freda que sorgí entre les dues grans
superpoténcies a la fí de la Segona Guerra Mundial. Aquest fet, unit ais
efectes de la crisi económica mundial, ha contribuít de forma poderosa
a la reducció deis arsenals militars i a la disminució del risc de guerra
1
mundial. Mes enllá d aquest fet, ha permés 1'emergencia mes clara i
nítida davant Topinió pública deis problemes estructuráis del planeta,
com son la pobresa o la degradado ambiental.
Les xifres referents a la despesa militar son ben eloqüents. Després
d'un ascens prácticament ininterromput des del ñnal de la Segona
f
Guerra Mundial (amb l'excepció feta d un breu períbde ais anys 60),
la despesa assoleix el seu máxim l'any 1987, moment en qué comenta
a decréixer significativament. El quadre 1 ens mostra les xifres de
1'Instituí Internacional de Recerca per la Pau d'Esíocolm (SIPRI) i del
6
Worldwalch Instituto .
Tot fa pensar que aquest procés tendeix a consolidar-se, almenys peí
que fa a les dues superpoténcies: Estats Unils i l'ex-Unió Soviética. A
fináis del 1992 el parlament rus aprová un pressupost que talla de
1
forma radical les compres d armes, en reduir-les en un 85% respecte

J

Comandant de la base citat per SHULMÁN. Toxíc Travels. Citat per RENNER, M.
Evaluackín de los efectos de la guerra... Op. cit.

6

INSTITUT INTERNACIONAL DE RECERCA PER LA PAU D'ESTOCOLM
(SIPRI). Bulktin of Pteace Proposals núm. 3-4. SIPRI year Book 1991. Citat per
RENNER, M. a Signos Vitales. Las tendencias que guiarán nuestro futuro. Editorial
Apostrofe. Barcelona. 1993.

14

a l'any 1991. També ais Estats Units tot fa pensar que el pressupost
militar anira baixant durant els anys noranta. Tots dos paísos
representen el 60% de la despesa mundial i, malgrat que hi ha
inquietants augments de la despesa a alguns paísos de l'Ásia, també
molts paísos pobres han hagut de reduir les seves compres a causa de
7
la crisi económica .
Quadre 1. Despesa militar mundial, 1950-91
Despesa
(milers de milions de $
Any
de 1990)

Despesa
(milers de milions de $
Any
de 1990)

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

230
337
432
444
399
397
397
405
399
415
408
453
495
517
511
514
561
619
658

7

658
656
663
743
7
789
800
813
837
860
867
887
940
966
984
1.017
1.021
1.026
1.021
934

DEGER. Worid Militaiy Expenditme. Dins INSTTTUTE FOR DEFENSE AND
DlSARMAMENT STUDIES. The Arms Control Repórter 1991. Secció 240. Brooline.
Massachusetts. 1991.

15

Gráfic 1. Despeses militars mundials, 1950-1991
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Gráfic 2. Despeses militars deis EE.UU., 1950-92,
amb projeccions per a 1993-97.
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1990

1997

També en el tema cabdal del nombre d'armes nuclears, hem assistit a
un procés de reduccions importants, tant en les estratégiques com en
les convencionals, grácies al procés d'acords entre els dos grans poders
militars que concentren el 95% de les armes atómiques del món. En els
darrers anys s'han reduít de forma drástica, d'altra banda, el nombre
de proves o assaigs de cárregues nuclears, molt negatives per al medi
8
ambient. Aqüestes son les xifres de l'Institut de Recerca per la Pau :
Quadre 2. Arsenal nuclear global, 1950-91
AnyJ

Caps nuclears
estrategics

Any

Caps nuclí
estrategics

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

400
569
660
878
1.418
1.755
2.207
2.562
2.836
2.849
3.586
3.696
3.928
4.408
5.159
5.312
5.801
6.481
6.737
6.776
7.431

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

8.796
10.508
11.971
12.514
13.471
14.355
15.300
16.856
17.889
18.632
19.543
19.977
20.655
21.693
22.640
23.133
24.157
24.545
24.205
23.718
19.165

SIPRI. SIPRI Yeaibook 1992. Estocolm. 1992.
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Gráfic 3. Arsenal nuclear global, 1950-91
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Gráfic 4. Arsenals nuclears nordamericans i soviétíes, 1950-91
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Gráfic 5. Assajos de cárregues nuclears, 1950-91*
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Els efectes d aquestes tendéncies son molt positius. Ho son de forma
directa, ja que redueixen una font greu de malmetement ambiental,
actual i potencial. Pero ho son també de forma indirecta, peí nou clima
que creen en T escena política mundial i en la relació entre els paisos.
En efecte, la guerra freda ha actuat durant prop de 50 anys com una
gran cortina dejum que impedia fer sortir a la llum els grans problemes
estructuráis de la Humanitat. D'altra banda, cobria amb un mantell de
justificaría ideológica la cultura de les armes de les dues
superpoténcies i les seves aventures expansionistes i intervencionistes
en el camp militar.
Res de tot aixó existeix avui, i els problemes comencen a aparéixer
!
amb tota nuesa, sense subterfugis: la pobresa insuportable d una enorme
part de ciutadans del món i el malmetement ambiental que condueix al
canvi global. L'opinió pública comenta a percebre que aquests son els
riscs profunds a qué está sotmesa la seguretat internacional.

19

Per posar un exemple proper: com hauria estat a Espanya el debat sobre
la incorporado del país a l'OTAN si el referéndum s'hagués produi't
avui? No hi ha dubte que els arguments deis partidaris del sí haurien
estat molt mes febles.
Que TOTAN comenci a plantejar-se dedicar part deis seus esforgos a
la protecció ambiental és un exemple que han comengat a canviar les
coses.
1.4 El canvi global com a causa potencial de conflicte
El malmetement ambiental i el canvi global poden ser efecte o
conseqüéncia deis conflictes militars intemacionals, com ja hem
assenyalat; pero poden també esdevenir una causa important deis
conflictes armats entre els paisos .
En efecte, el canvi ambiental pot modificar el balang de poder entre les
nacions tant a nivell regional com a nivell mundial, i aquest fet pot
produir inestabilitats que poden conduir a la guerra. Els paisos pobres,
ais quals el canvi ambiental pot malbaratar 1'estructura social, poden
veure's empesos a la lluita per Taigua o pels aliments en disminució o
9
en perill de desaparició .
Molts experts creuen que la devastado ambiental augmentará les
tensions intemacionals, i augmentará la probabilitat de confrontado. El
conflicte pot sorgir arran de la discussió sobre qui assumeix la
responsabilitat pels danys causats i sobre qui ha de pagar la seva
10
restitució i rehabilitado .
!

A l'hora d avaluar i de quantificar el pes del malmetement ambiental en
determinats conflictes, ens trobem sovint que aquesta no és la causa
exclusiva, pero és una causa important. Freqüentment hi ha diversos

y
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graons causáis intermedis entre la degradado ambiental i el conflicte,
en els quals pesen altres aspectes. Encara que sovint no pugi ser
quantificada, la influencia del canvi ambiental, com a causa de fons,
pot ser molt gran.
El procés ja ha estat observat a petita escala, arran de canvis ambientáis
regionals, a Etiopia, Costa de Marfil, El Salvador, Sudáfrica o a
l'Oríent Mitjá. Els canvis poden referir-se a la desertització o erosió
deis sóls, la reducció de la disponibilitat de primeres matéries,
f
l'escassetat d aigua o la disminució deis recursos pesquers. Aquests
fenómens provoquen sovint 1'emigrado massiva de poblacions
famolenques dins i fora deis paisos, i l'aparició deis anomenats
refugiáis ambientáis. Aquests moviments poblacionals, en produir-se
cap a zones ja amenagades per la fam, la manca de recursos i Y stress
ambiental, augmenten les possibilitats de conflicte entre étnies, races i
11
paisos .
Peí que respecta al canvi global, el fenomen mes preocupant des del
punt de vista del seu potencial de conflicte internacional, és el de
l'escalfament global. En efecte un canvi climatológic com el que pot
produir-se com a conseqüéncia de l'accentuació de 1'efecte hivernacle,
seria probablement molt desigual en els seus efectes, ja que provocaría
pertorbacions deis sistemes agraris en les zones on es produeixen la
major part deis conreus de cereals i provocaría probablement moviments
massius de poblacions en zones on la fam ja és endémica,
f

D altra banda, el probable ascens del nivell del mar durant la primera
meitat del proper segle, pot ser suficient com per canviar radicalment
les fronteres entre les nacions costaneres, així com per a canviar la
forma i la importancia estratégica de les vies de navegado
internacionals. Les variacions climátiques i del nivell deis mars

TIMBERLAKE, L. África in crisis. International Institute for Environment and
Development. Earthscan. 1985.
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probablement pertorbaran, també, les zones de prodúcelo d'espécies
12
de peixos económicament importants .
1

Tractar d evitar l'escalfament global de la Terra esdevé així una tasca
fonamental per reduir els rises de conflicte internacional.
1.5 Un nou concepte de seguretat internacional
S'imposa, dones, un nou concepte de seguretat internacional no basat
exclusivament en l'equilibri militar.
Ho deia fíns i tot James Baker, quan era Secretari d'Estat del President
Bush ais Estats Units: "Tant avui com en el futur hem d'assumir una
responsabilitat col lectiva per a garantir la seguretat de la comunitat
internacional. Els conceptes tradicionals del que constitueix una
amenaga a la seguretat nacional i mundial han de ser actualitzats i
ampliats a qüestions tan diferents com la degradado del medi ambient,
Hl3
el tráfic de drogues i el terrorisme . Ben significativament, tots
aquests factors nous citats per Baker teñen molt a veure amb el que
succeeix ais paisos pobres i implica negociar amb ells.
En termes semblants s'expressava A.S. Timoshenko, membre de
I'Academia de Ciéncies de l'URSS en una audiencia pública a Moscou
!
r 11 de desembre del 1986: "No podem garantir la seguretat d un Estat
f
a expenses d un altre. La seguretat sois pot ser universal, pero la
seguretat no pot ser únicament política o militar, sino que ha de ser
14
també ecológica, económica i social" .
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Molts altres dirigents conclouen que la seguretat nacional i internacional
son avui conceptes sense sentit si no inclouen fonts essencials de la
15
seguretat com son els aliments, Vaigua o l'aixoplue , tots ells factors
afectats peí canvi global en el medi ambient.
Dos conceptes básics apareixen dins d'aqüestes visions noves de
seguretat: d'una banda, cal incorporar la dimensió ambiental, i d'altra
cal una implicacióresponsabledel conjunt de paisos del món en la
seva conservado continuada. Res no podrá fer-se, dones, des d'una
perspectiva purament unilateral o bilateral, o purament militar.
Un deis primers que proposaren la inclusió de la degradado ambiental
en el concepte de seguretat nacional i internacional, fou el president del
Worldwatch Institute, Lester Brown, l'any 1977. En idéntica direcció,
el catedrátic de Política Internacional de la Universitat de Princeton,
Richard Ullman, suggeria una nova definido del que son les amenaces
a la seguretat nacional en base a "tots aquells actes i esdeveniments que
disminueixen fortament la qualitat de vida i que redueixen
16
substaneialment les opcions polítiques a disposició del govern" .
Des d'aquest punt de vista, és ben ciar que el canvi global haurá de
figurar des d'ara com un component básic que cal considerar a l'hora
de parlar de la seguretat del món. I, ates que no hi ha solucions
militars per a la inseguretat ambiental, caldrá abonar una concepció de
la seguretat mes i mes centrada en la cooperado internacional.
1.6 Un nou concepte de la sobirania nacional
Un altre deis conceptes que qüestiona el canvi global és el de sobirania
nacional.
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Aquest concepte s'ha vist qüestionat en profunditat per la
interdependencia creixent entre els ámbits de reconomía, el medi
ambient i la seguretat. Els béns mundials no poden administrar-se des
de cap centre nacional: l'Estat, en tant que nació, és incapa? de fer
front a les amenaces que es plantegen ais ecosistemes compartits. Les
amenaces a la seguretat ambiental només poden resoldre's mitjangant
una gestió conjunta i mitjan^ant procediments i mecanismes
multilaterals.
D'acf alguns dedueixen que el concepte de sobirania hauria de ser
atemperat peí de responsabilitat ambiental global, basat en un nou eos
f
de legislació internacional d aplicado obligatoria. Si una nació volgués
explotar el seu medi ambient en detriment de la seguretat d'un altre
!
país, la llei internacional podría regular les activitats nocives d aquell
estat.
Aquest plantejament significaría donar una resposta positiva a
interrogants d'aquesta mena: Quin dret teñen les nacions a assegurar un
ambient global saludable si, per exemple, un país concret crema els
seus boscos per aconseguir noves terres per a 1'agricultura? Poden els
altres paísos interferir legalment aqüestes practiques, ates que
amenacen el medi ambient global? Pot el país afectat resistir aqüestes
interferéncies en base a que aquesta intromissió externa en el seu
programa de desenvolupament económic compromet la seva sobirania
nacionafí
Tots aquests punts de discussió s'han plantejat a la práctica els darrers
anys, per exemple, entre el govern brasiler i la comunitat internacional
entorn a la deforestació de l'Amazones.
La complicado augmenta quan, com passa al Brasil, en molts casos els
paísos ais que es proposa limitar la seva sobirania nacional son paísos
pobres que no fan altra cosa que imitar practiques desenvolupades pels
paísosríesanys miera. "Com se sentirien els nordamerícans si fa uns
anys nosaltres els haguéssim dit que no construíssin una carretera entre
Nova York i California perqué aixó significaría destruir els seus
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1

boscs?", responia un treballador brasileny que construía l autopista
17
amazónica al seu interlocutor deis Estats Units .
Aquest fet ens remet a la constatació que aquesta limitado coHectiva
de la sobirania nacional haurá d'anar acompanyada de compensacions
importante per ais paisos pobres (económiques i tecnológiques) si hom
vol evitar que es converteixi en un mecanisme per fer encara majors les
diferencies de riquesa entre els diferents pobles del món.
1.7 Reorientar els recursos militars cap al medí ambient?
Un corol 4ari que sembla lógic a les reflexions fetes fins aquí és el de
Toportunitat i conveniencia de reorientar una part creixent deis recursos
fins ara dedicats a usos militars a l'estudi i a la prevenció de la
deteriorado ambiental i a fer impossible un agreujament del canvi
global.
Una proposta en aquest sentit fou suggerida peí president del Comité
sobre Forces Armades del Senat deis Estats Units, Sam Nunn, el 28 de
juny del 1990. Proposá, en concret, reorientar una porció substancial
deis recursos de la CÍA, el Pentágon i el Departament d'Energia cap
a activitats relacionades amb el medi ambient. Aixó inclouria una
transferencia de personal, ordinadors, vaixells, avions i satéHits cap
a la recerca relacionada amb les amenaces a la seguretat nacional
plantejades per la destrucció ambiental (reducció de Tozó, escalfament
global, deforestació, reducció de l'aigua i els aliments). En el
pressupost del Pentágon per al 1991 s'inclou ja una provisió per a
18
reorientar 200 milions de dólars cap a aqüestes activitats .
El procés, pero, no és pas fácil. No tots els paisos del món teñen en
marxa programes de protecció ambiental que puguin absorbir els
militars excedents. La majoria d'ells no en teñen prácticament cap.
Aquesta és una primera dificultat.

HOAGLAND, S. i CONBERE, S. Environmentai stress... Op. cit.
Ibidem.
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Pero ádhuc la reconversió cap a altres activitats civils no
específicament adregades al medi ambient resulta problemática. Els
recursos actualment utilitzats en aplicacions d'ordre militar no \»;I:I üi
redistribuir se rápidament o fácilment cap a un altre sector o país. Una
!
transformado d aquesta mena planteja problemes técnics, el principal
deis quals és la destrucció de llocs de treball que pot significar,
especialment a paisos amb alts índexs d'atur i on la industria i
l'activitat militar contribueixen de forma molt destacada a la creació
!
d ocupació. Mes enllá d'aquests problemes técnics, hi ha, com és
lógic, la voluntat política, que no és fácil d'aconseguir.
Malgrat aixó, alguns paisos com la Xina (des de 1970 fins el 1989),
T Argentina durant el període Alfonsín o el Perú durant el període
!
d Alan García, han demostrat que és possible, tant des del punt de
vista técnic com polític, efectuar conversions substanciáis de les
19
despeses militars a despeses civils en un període curt de temps .
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2.

LES BASES DE LA SEGURETAT AMBIENTAL

Si, com acabem de veure, la seguretat internacional del nostre món
incorpora, d'una forma cada cop mes conscient, la dimensió ambiental,
¿quines haurien de ser les bases o els fonaments del nou sistema de
seguretat ambiental que hem de construir?
Resumirem aquí els principis que, segons l'experiéncia i T evidencia
!
acumulada, haurien d orientar aquest sistema. Discutirem el qué, Ton,
el qui, el com, el quant, el quan, i el perqué del procés que ens ha de
conduir a una situado ambientalment segura i sustentable.
2.1 QUÉ? El contingut
El primer que cal plantejar-se és qué volem aconseguir. Quin és el
contingut deis programes que s'haurien de desenvolupar i de les accions
1
que s haurien (Temprendre per deturar els processos pelillosos vinculáis
al canvi global, i per assegurar un desenvolupament sustentable per a
tots els pobles del planeta.
Cal distingir aquí, d'una banda el que haurien de ser els plantejaments
de foos, i de l'altra les IMes d'actuaáó que s'han de desenvolupar des
f
1
d ara per a fer possible l aplicado d'aquells criteris básics.
2.1.1 El plantejament de fons: un canvi de model
Evitar el procés de degradació ambiental global significa, en darrera
instancia, dues coses: canviar el model dominant de producció i de
consum del nostre planeta i canviar l'ordre económic i polític
internadonal.
En efecte, els models de producdó i de consum dominants al món
utilitzen intensivament els recursos no renovables i produeixen una gran
quantitat d'efluents que malmeten el medi ambient global. Tots dos
están amarats de la civilització consumista de Y "usar i llenqaf i de la
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creenga acrítica que la tecnología resoldrá tots els nostres problemes
de desenvolupament futur.
Aquests models s'han de canviar. El problema de la Xina, per exemple,
no és el de la seva poblado (una de les mes controlades del món). El
seu problema (i el nostre) és 1'impacte ambiental que tindria per a la
Terra el fet que cada familia xinesa tingues un automóbil i consumís
fuels fóssils en la quantitat en que ho fem els occidentals. No ens ho
podem permetre.
Cal, dones, proposar noves maneres de produir que estalviín recursos
i que emetin el mínim d'efluents i residus nocius, i noves maneres de
consumir basades en Testalvi, la moderado i el reciclatge.
Canviar aquests models pot teñir avantatges particulars, mes enllá del
gran avantatge que és la supervivencia de la vida a la Terra, com son
la millora de 1'eficiencia empresarial (via costs i via productivitat) o la
millora de la salut deis ciutadans deis paisos ríes en fer una dieta mes
austera (una part de les malalties a aquests paisos es basen en el fet que
la gent menja massa i malament).
Pero encara que aquests avantatges particulars no hi fossin, caldria
canviar els models. El repte és formidable, perqué suposa capgirar les
idees dominants de progrés al nostre món: una concepció de progrés
quantitativa, xifrada en l'augment continuat de la producció i del
consum deis pobles. Significa introduir els termes de qualitat en tots els
balangos de progrés: qualitat ambiental i qualitat de vida.
Pero hi ha una altra línia de canvi fonamental: el canvi de Toidre
económic i polític internacional. Avui, la considerado que mereix
l'acció a favor del desenvolupament deis paisos pobres és, encara,
marginal respecte ais grans temes que centren l'atenció política i
económica internacional. Urgeix un canvi de perspectiva, en el que el
desenvolupament sostingut deis paisos mes pobres de la Tora ocupi un
paper prioritari.
No és pensable cap acció consistent per a resoldre el problema del
canvi global, sense integrar-la en un programa mes ampli d'ajuda ais
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paísos pobres perqué surtin de la seva miseria, analfabetisme,
malnutrició i insalubritat.
2.1.2 Les línies d'actuadó que cal desenvolupar des d'ara
Assolir aquests objectius de fons requerirá un gran esforg i molt de
temps, pero els riscs ambientáis son importants i no admeten espera.
Per aixó, ja des d'ara caldrá desenvolupar unes línies d'actuació que
vagin encaminades a assolir aquelles fites.
Les cinc línies d'actuació que semblen prioritáries son:
1. Desenvolupar acords de mitigado voluntaria deis efectes nocius al
medi ambient global. Aquests acords son doblement positius: d'una
banda contribueixen a disminuir específicament algunsriscsambientáis
greus, i d'altra tot sovint posen algunes bases per a un canvi futur de
model de producció i de consum, així com per a un nou ordre
económic i polític internacional mes solidari.
2. Encoratjar la recerca, robservació, el seguiment i els sistemes
d'alerta respecte al canvi global. És fonamental que els científics
naturals puguin informar-nos cada cop amb mes precisió deis diferents
fendmens que componen el canvi global i deis seus possibles efectes per
ais éssers vius, com ho és, també, que els economistes puguin elaborar
nous sistemes de Comptabilitat Nacional en qué incorporin la
1
degradació ambiental i el consum de recursos naturals a l hora
f
d estimar el Producte Nacional Brut. És, finalment, essencial que els
enginyers puguin dissenyar noves tecnologies energétiques i productives
menys nocives al medi ambient global.
3. Desplegar una gran activitat d'informaáó i d* educadó massives.
!
D una banda és fonamental introduir la informació i educació
ambientáis en els programes informatius i educatius regulars arreu del
món, molt en especial ais paísos pobres. D'altra banda caldrá
desenvolupar programes específics de formació i informació ambiental
a tots els nivells. Caldrá conferir una atenció molt especial ais mitjans
de comunicado de masses, procurant que vehiculin una informació
rigorosa, vera$ i que ofereixi eines d'actuació a la població.
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4. Ampliar i desenvolupar els programes d'ajuda al desenvolupament
sostingut deis paisos pobres. Els paisos pobres están sortint del seu
endarrenment per les seves própies forces. Els programes d'ajuda
internacional son d'un volum tan reduít que teñen un impacte del tot
marginal. És impossible pensar en una cooperado mediambiental
d'aquests paisos si no sen ten de forma tangible que la comunitat
internacional compensa el seu esforg amb transferéncies signifícatives
de tecnología, de formado i de recursos económics.
5. Encoratjar el desenvolupament polftic cap a la democracia. Sense
democracia, els ciutadans ignoren quina és la seva situació ambiental,
i és impossible que puguin expressar lliurement les seves opinions ais
governs. Sois la democracia pot permetre que els ciutadans pressionin
llurs representants en una línia de major respecte peí medi ambient. És,
dones, convenient per al medi ambient global encoratjar el
desenvolupament democrátic al major nombre possible de paisos del

2.2 ON? L'ámbit geográfic
Respecte a l'ámbit geográfic de tota iniciativa en aquest terreny, és
ben ciar que només pot ser internacional, involucrant tots els paisos del
món en el procés, ádhuc aquells pasos mes pobres i petits, sense
gairebé cap recurs.
Precisament son aquests darrers els que convé involucrar en major
mesura, per una doble rao. En primer Uoc, perqué son els mes
vulnerables al canvi global, ates que teñen menys opcions de resposta
ais seus efectes nocius. En segon lloc, perqué la seva situació, sovint
desesperada, els pot forjar a malmetre molt seriosament el medi
natural.
S'ha de mirar d'involucrar tothom d'una manera voluntaria, de manera
que sigui un esfor? coordinat de la majoria de la Humanitat. Les

GORE, A. La Tierra enjuego. Ecología y conciencia humana. Emece Editores.
Barcelona, 1993.
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mesures sancionadores o de control sois son eficaces si están
legitimades per un ampli acord previ consensuat per la majoria
d'habitants del planeta.
2.3 Qui? Els agents socials
1

L experiencia sembla demostrar que un sistema de seguretat ambiental
estable sois és possible si incorpora en el procés de recerca, negociació
i d'aplicació deis acords el major nombre possible d'agents socials, i
en concret quatre: els científics, els governants, els empresaris i els
representants de les organitzacions (ambientalistes o no) deis ciutadans.
El paper de la comunitat científica és completament decisiu. És
f
fonamental que sigui capas d oferir mes evidencia sobre els fenómens
del canvi global, que pugui quantificar-la i difondre-la de forma
entenedora, i que pugui elaborar escenaris i previsions de futur
coherents i creíbles.
Els goveras nacionals, i les institucions internacionals que els apleguen
(especialment les relacionades amb les Nacions Unides), teñen avui un
!
paper transcendent a l'hora de dissenyar i d aplicar les mesures que
facin possible la seguretat ambiental. Pero no solament els poders
executius s'hi han de veure implicáis. És important que els parlaments
democrátics i els aparells judicials de tots els paísos es vegin
creixentment involucráis en el disseny de la nova política ambiental.
El tercer grup social básic és el deis empresaris, molt especialment el
deis fabricants de productes o emissors d'efluents nocius al medi
ambient. Comptar amb la seva participado és fonamental per a poder
avaluar V impacte que determinades mesures poden teñir en la
competitivitat de determináis paísos, així com per conéixer les
possibilitats i els costs de la introducció de productes substitutius.
Finalment, és important incorporar els grups de ciutadans, les
organitzacions no-governamentals, interessades per aquests assumptes.
Aqüestes entitats juguen un paper clau de mobilització de l'opinió
f
pública i tot sovint d intervenció concreta, especialment ais paísos en
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qué les Administracions Publiques encara no han desenvolupat
21
estructures especifiques per a intervenir en la prevenció ambiental .
2.4 COM? El procés
1

f

Un quart aspecte d interés és com procedir en la tasca de posar d acord
tots els paisos del món en aquest esforg conjunt. Tenint en compte que
els diferents paisos poden jugar-se coses bastant diferents en aqüestes
negociacions.
Inexperiencia deis acords de mitigació signats fins ara, com veurem
després, semblen aconsellar procedir de la forma següent:
1. Un procés incremental. Tot procés creíble ha de ser construit de
forma incremental; és a dir, anar prenent decisions mes concretes i
mes importants (en termes de lfmits a les emissions, per exemple), en
la mesura en qué els científics es van posant d'acord en la gravetat del
problema i els empresaris poden anar preparant els productes
substitutius per a amortir tant com sigui possible 1'impacte económic de
les mesures de mitigació.
2. Uns incentius que assegurin una amplia participado. Les sancions
incloses en els protocols deis acords juguen un paper útil, pero son
igualment importants les motivacions positives a la participado en
l'acord. Per ais paisos pobres aquests incentius preñen la forma de
menors exigéncies de mitigació i provisions d'assisténcia técnica.
3. Una actitudflexible.L'experiencia ensenya que els únics acords que
f
s'aproven son els que están plantejats des d una perspectiva flexible.
!
Aquestaflexibilitatha de plantejar-se tant a l'hora d acceptar diferents
compromisos de disminució de les emissions per part deis diferents
paisos (no imposar un percentatge obligatori per a tothom), com a

11
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!

l'hora d acceptar diferents estratégies per al compliment deis acords
(per exemple, no deforestar en lloc de substituir els fuels fóssils) o a
l'hora de negociar entre paisos la distribució deis costs i cárregues de
la mitigado. També cal ser flexible sobre les diferents posicions
estratégiques, tant si son aqüestes de mitigado o d'adaptado: poden
ser estratégies complementarles i les respostes d'adaptado poden
preparar el terreny per a la negociació de mesures de mitigado.
4. Una implicado molt amplia, tant de paisos com d'agents socials,
com ja hem dit. El paper de les organitzacions internacionals (com la
UNEP) s'ha demostrat que pot ser cabdal en el procés.
5. Un suport de l'opinió pública. És molt important que el procés vagi
acompanyat d'una bona percepció per part de l'opinió pública deis
costs i deis beneficis que están en joc. En aquesta tasca, la
coliaboració deis mitjans de comunicado de masses pot ser molt
22
important .
De fet, els processos per arribar a acords ambientáis s'estan convertint
en processos d'aprenentatge col.lectiu. Les xarxes internacionals que
s'están establint entorn seu van adquirint relleváncia política en la
mesura en que va creixent l'autoritat deis seus coneixements. Aquests
processos podrien ser capagos de superar, finalment, la teoría deis
comuns enunciada per Hardin, referent al menysteniment individual per
23
la conservado deis béns comuns .
2.5

QUANT? El

finangament

Un aspecte molt important en aquest sistema és el que fa referencia a
la factura que s'ha de pagar. Tota estrategia de mitigado té importants
costs socials i económics, directes i indirectes. El que és molt
important és que aquests costs (i els corresponents benefids) puguin
confrontar-se de manera clara i raonablement fiable amb els costs

" MORRISETTE, P. et. al. Lessons... Op. cit.
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WORCESTER, R., i BARNÉS, S. Dynamics of Societal Learning about Global
Environmenfal Ghange. International Social Sciences Council. París, 1991.
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económics, de salut i de tota mena que suposaria per a l'home el canvi
global de qué es tracti. És difícil restimació afínada deis costs de la
inacció i, en canvi, els costs de la política de prevenció o mitigado
son mes fácils de calcular.
D'altra banda, cal considerar també els costs indiiectes. En el cas de
la mitigado de l'efecte hivernacle, per exemple, cal considerar els costs
directes del no ús deis fuels fóssils (menys producció i menys
transport), i els costs indiiectes que pot suposar una pérdua de
competitivitat derivada del fet que el país en qüestió no sigui tan
eficient en Tus energétic o tingui menys desenvolupades les fonts
1
d energía alternatives.
El problema augmenta quan hom considera les poques possibilitats que
paguin els paisos pobres, i el risc que les noves polítiques proposades
augmentin la pobresa, Tendarreríment relatiu i la dependencia d'aquests
paísos respecte ais paisos ríes i industnalitzats. Sois una transferencia
massiva de tecnología i de recursos económics a aquests paisos fará
possible incorporar-los, com és imprescindible, ais acords
internacionals.
En aquest context, l'anomenat Fons per al Medí Ambient Global,
apareix com una qüestió cabdal, tant en la quantitat de diners que
aplegui, com en la qualitat de la seva utilització: és a dir, en
rorientació i el control deis programes subvencionáis peí Fons. Avui
podem dir que la quantitat és insufícient, i la direcció incerta.
Atesa relevada quantitat de recursos económics que calen, hom ha
proposat la interessant idea d' intercambiar natura per deute extern. Hom
podría condonar deute extern deis paisos pobres a canvi de la seva
24
contribució a les mesures de conservado ambiental mundial .
Diguem, finalment, que també poden jugar un paper les sancions ais
paisos no signataris o els impostes o taxes especiáis al consum o a la
compra-venda de certs recursos. Hom aconsegueix, per aquesta via, fer

" FOLCH, R. Cambiar deuda externa por naturaleza. Suplemento de Ciencia y
Tecnología. "La Vanguardia", 5 de juny 1993.
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pagar a qui mes contribueix al malbaratament ambiental. Pero, una i
altra volta, el problema sempre és el mateix: el deis paísos pobres que
no poden pagar res.
2.6

QUAN?

El moment de racció

Un darrer aspecte important és el del moment oportu per comentar
racció. El moment per emprendre les negociacions que portin a
Tacord, i el moment per implementar les mesures de mitigado
necessáries.
Sembla ciar que no hi ha gaire temps, peí que fa ais problemes que
hem analitzat aquí, potser el temps d'una generado o d'una vida
humana: uns 50 o 60 anys. En aquest termini de temps hauríem de ser
capagos de modificar substancialment les conductes humanes referents
a aquests fenómens.
A tesa la lentitud de la negociado i posterior implementació deis acords,
sembla ben evident que totes les converses ja haurien d'estar endegades
totes elles ja. Ja s'han iniciat negociacions relatives a la majoria de
fenómens relacionáis amb el canvi global, pero a un ritme tan lent que
és preocupant.
Caldría comptar amb un bon sistema ¿'observado i de seguiment per
acompassar el ritme de les negociacions i de la posta en marxa de les
mesures a la velocitat real del canvi global.
Comptar amb bons calendaris d'implementació i de control és tan
important com comptar amb un bon text de l'acord.
2.7 PER QUÉ? Convencer els qui preñen decisions i convencer els
dutadans
El darrer aspecte que ha de garantir un sistema de seguretat ambiental
és el de 1'explicado i difusió de les raons poderoses que fan
imprescindibles les mesures soliicitades; explicació i difusió tant entre
els qui preñen decisions, com entre el conjunt de ciutadans.
35

Així dones, encara que en una primera fase les mesures que cal
adoptar semblen adregades fonamentalment a les empreses, és el
ciutadá individual rúltim i fonamental protagonista del canvi que ens
cal.
Ja sabem com és de difícil convencer una opinió pública educada en
rimmediatisme consumista que cal fer sacrificis pensant en les
generacions futures. És un tipus de raonament poc freqüent en els
paísos consumites d'Occident i que s'ha difós prácticament a tot el
món.
El paper del sistema escolar és del tot cabdal, com ho és el deis
mitjans de comunicado, i els de les organitzacions no governamentals
de ciutadans.
Som, en aquest terreny, en una nova era peí que fa a la difusió de
coneixements científics i a la seva ulterior traducció en mesures
d'acció política. En aquesta nova era el període entre la descoberta i
racció haurá de ser necessáriament mes breu.
F

D'altra banda, és un procés d'educado coHectiva i societaria el que
avui es posa en manca. Tots aprenem alhora, o gairebé alhora. Un cop
els científics ens avancen la nova, tots aprenem alhora: polítics,
periodistes, simples ciutadans, i mestres d'escola. Aquest procés
capgirará el funcionament de moltes institucions de les nostres societats
democrátiques.
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3.

LA TASCA REAUTZADA FINS ARA

La tasca realitzada fíns ara és ja considerable, encara que poc
coneguda: una tasca realitzada, essencialment, en els darrers deu anys,
a partir de la década deis vuitanta. És aleshores quan comenta a
concretar-se en mesures polítiques la preocupado genérica expressada
en la Conferencia Internacional d'Estocolm l'any 1972. No hi ha dubte
que les descobertes científiques mes recents han contribuít, entre
molts altres factors, a augmentar la resolució deis governs i deis experts
en el disseny de mesures de mitigació.
Fins a la Cimera de Rio de Janeiro del 1992 s'havia avangat
básicament en la resolució deis problemes de la disminució de Tozó
estratosféric i de la pluja acida. Altres convenis sobre els oceans també
van ser positius per a fer créixer el clima favorable ais pactes
internacionals relatius al canvi global.
Els acords referents a Tescalfament global i a la biodiversitat han
avangat molt menys, com veurem a la propera secció, i no pas per
casualitat. Les dificultáis que afronten son majors i els costs de la seva
mitigació son molt mes elevats.
Conéixer en detall aquells acords que han funcionat forga bé fins ara
ens pot permetre comprendre les dificultáis deis que queden per posar
en marxa.
3.1 Els acords sobre la reducció de Tozó estratosféric
El 16 de setembre del 1987, 24 paísos i la Comunitat Europea van
signar el Protocol de Montreal sobre substancies que fan disminuir la
capa d'ozó. Aquest acord constitueix el mes important i complet deis
signats fins ara peí que fa a les responsabilitats humanes respecte al
canvi global.
!

!

El pacte va entrar en vigor 1 1 de gener del 1989, tal com s havía
estipulat, i fou ratificat per 11 paísos que representaven, almenys, dues
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!

terceres parts del consum global de CFCs i d halons controláis peí
protocol. El 29 de juny del 1990, els participants al Protocol de
Montreal (que ja eren aleshores 56 paísos) es reuniren a Londres i
adoptaren un document que revisava i ampliava el que s'havia acordat
al Canadá.
3.1.1 Congelar, reduir i eliminar les emissions
El Protocol de Montreal es basa en 1'estrategia de suggerir primer la
congelado d'emissions nocives ais seus nivells presents, per,
posteriorment, abordar la seva reducció i, en un estadi final, proposar
la seva completa eliminado.
r

El protocol originad estipula que l& producció i consum de CFCs havia
de reduir-se al 50% deis nivells dd 1986 quan s*arribes a l'any 1999.
La prodúcelo i consum d'halons havia de congelarse al nivell del 1986
quan s'arribés al comengament de l'any 1993.
La revisió del protocol acordada a Londres, dona un pas mes: la
!
producció i consum de CFCs havia d haver-se reduít en un 20% l'any
1993, en un 50% l'any 1995, i en un 100% l'any 2000. Els halons
havien d'haver estat elimínate de la producció i consum humans també
en arribar l'any 2000.
La revisió de Londres introduí provisions sobre altres substancies que
malmeten Tozó com el tetracloril de carboni, que hom proposá reduir
en un 85% l'any 1994 i en el 100% l'any 2000, o el clorofonn de
metíl, que s'acordá reduir en un 70% per a l'any 2000 i eliminar
25
completament l'any 2005 .
3.1.2 Clausules especifiques per ais paísos pobres
El protocol estábil provisions especifiques per ais paísos pobres, en
la consciéncia de les majors dificultáis d'aquells per poder complir els
termes de l'acord.
LJ

MORRISETTE, P. Lessoosfromother inteniatioiial agreemente for global C02
accofd. Energy and Natural Resources División. Resources for the Future. Washigton
DC, Octubre 1990.
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D'una banda, hom aprová un retard de 10 anys en la implementació de
les provisions del protocol sempre i quan el consum de les substancies
objecte de control no excedís els 0.3 kg. per cápita.
D' altra banda s' establf un nou fons per a la transferencia de tecnología
cap ais paísos pobres que signessin l'acord. Hom planejá dedicar-hi
240 milions de dólars durant els primers tres anys, i es decidí que
seria administrat peí Banc Mundial, peí Programa de les Nacions
Unides peí Medi ambient (PNUMA) i peí Programa de les Nacions
Unides per al Desenvolupament (PNUD) i supervisat per un comité
f
executiu compost per set paísos rics i set paísos pobres. L ús exacte
del fons no ha estat encara definit del tot.
3.1.3 La relació amb els no signataris
*

Un deis grans problemes deis acords internacionals és com abordar el
problema deis que no signen. En altres paraules, com estimular els no
signataris que s'afegeixin a l'acord general i reduir, d'aquesta manera,
la inseguretat ambiental que suposa la seva no inclusió.
El Protocol de Montreal proposá ais paísos signataris la prohibido de
la importado de les substándes objecte del control, procedente de
paísos no signataris, a partir de TI de gener del 1990. Dos anys
després, aixó no obstant, la llista deis productes prohibits encara no
s'havia elaborat. El protocol estableix que, un cop elaborada aquesta
llista, els paísos signataris teñen un any de temps per a fer efectiva la
prohibido.
S'establf, també, que TI de gener del 1994, els paísos signataris
determinarien si és possible restringir també la importado de productes
provinents de paísos no signataris encara que no continguin CFCs.
Finalment, hom proposá ais paísos signataris de l'acord el descoratjar
l'exportadó de tecnología de producdó i de consum de CFCs cap a
paísos nofírmantsdel protocol.
!

!

El sistema de control i les sancions que s han d imposar encara s'están
discutint.
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3.1.4 El paper clau deis cientffics
L'acord aconseguit a Montreal fou resultat d'un procés lent i
incremental, en qué contribuiren molts factors. De fet, les primeres
hipótesis científiques sorgiren l'any 1974, i van haver de passar 13
anys per arribar a un principi d'acord que encara no está signat per tots
els paisos i que té seriosos problemes d'aplicació efectiva.
Qué va passar en aquest període de temps que feu possible l'acord? I,
mes concretament, per qué l'acord fou factible el 1987 a Montreal i
fracassá dos anys abans a Viena? Hi ha molts factors. En destacaren!
tres: el paper deis cientffics, la posició deis empresaris i la possibilitat
d'avaluar bé els costs i beneficis de la mitigado.
El grau creixent de consens en el diagnóstic del fenomen , i la capacitat
per presentar evidencies tangibles i entenedores per part de la comunitat
científica internacional jugá un paper de primer ordre.
Els primers articles cientffics deis químics Molina i Rowland daten de
26
1974 . Durant els anys setanta, alguns cientffics i, sobretot, les
!
empreses químiques i d'aerosols qüestionaren la validitat d aqüestes
teories amb rargument que no existía evidencia empírica sobre la
27
disminució de la capa d'ozó .
Posteriors estudis científics ais Estats Units, realitzats entre 1974 i
1976, reforjaren les tesis d'aquells precursors i afegiren mes motius de
28
preocupado peí que fa al risc de cáncer de pell . Aquests estudis
f
forjaren l Agencia de Protecció Ambiental americana a prohibir, l'any
1978, Tus no essencial deis CFCs com a propeHent d'aerosols. Pero
subsistien les incerteses sobre la magnitud potencial del fenomen, i

26
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MOLINA, M; i ROWLAND, F. Stnrtosphenc Sink for Chlofoj
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CMorine Atom-Catalysed Destniction of Ozone. Nature vo. 249. 1974.
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DOTTO, L., i SCHIFF, H. The Ozone War. Double day. Garden City, New
York. 1978.
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BASTÍAN, C. Toe Fonnulation of Federal Poücy, dins BOWER, F., i WARDS,
R. eds. "Stratospheric Ozone and Man" CRS Press. Boca Ratón, Florida. 1981.
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alguns paísos europeus no semblaven convenguts de la serietat del
problema.
Fins aleshores la majoria deis estudis havien estat realitzats o encoratjats
pels Estats Units. Va caldre mes recerca científica a nivell
internacional per anar elaborant un nivell de consens a nivell mundial:
tant el PNUMA com TOrganització Meteorológica Mundial,
29
organitzaren grups internacionals d'experts .
En un altre ordre de coses, el descobriment del "forat" antártic l'any
1985 per part de científics británics tingué un efecte important en la
1
divulgació del problema, malgrat que no se 1 va relacionar de seguida
amb els CFCs.
L'informe definitiu sembla que va ser Taparegut el mar§ del 1988 i
realitzat peí Panel sobre Tendéncies de l'Ozó (un panel internacional
de 100 científics, organitzat per la NASA) que assenyalá reduccions
1
de l 1.7% fins al 3% a la regió de l'hemisferi nord, i lligá el forat
1
antártic amb Tus de CFCs. Segons l empresa Dupont, aquest va ser el
30
primer informe amb evidencia concloent .
3.1.5 La posició deis empresaris
Pero segurament el consens científic hauria estat insuficient si no
s'haguessin donat tota una serie de circumstáncies en el camp
empresarial, especialment en el dedicat a la producció i consum de
CFCs i halons.
Hi ha quatre factors importants que influeixen sobre les possibilitats de
resoldre amb menor o major rapidesa els diferents problemes que
Factivitat humana planteja respecte al canvi global: el nivell de
concentrado de les empreses productores/consumidores deis productes

^ WORD METEROLOGICAL ORGANIZATION. Atmospheric Ozone 1985. WMO
Global Ozone Reserachand Monitoring Project Report núm. 16. WMO. Geneva.
1986. També: TITUS, J., ed. Effects of Changes in Stratospheric Ozone and Global
Climate. Environment Protection Agency. Washington DC, 1986.
30

MONASTERSKY, R. Decline of tbe CFC Empire. •Science News" vol 133. 1988.
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!

pelillosos, el moment que travessa la demanda d aquests productes, la
importancia que aquests productes teñen per a les empreses i per a
I'economía, i la menor o major dificultat d'elaborar productes
substitutíus.
!

En el cas de la disminució de la capa d ozó, tots quatre factors es
presentaven amb un baix nivell de dificultat, el que afavon molt
decisivament la consecució de l'acord.
El grau de concentrado de la producció de CFC era i és molt elevat
i limitat ais Estats Units, Europa i Japó. Al moment de la signatura de
l'acord, només hi havia 16 productors importants al món. Dins els
Estats Units, Dupont concentrava el 49% de la producció, i Allied el
25%: vol dir que entre dues empreses controlaven el 74% deis CFCs
prodults al país. Aquest fet facilita les coses. D'una banda, 1'aplicado
de l'acord era mes fácil de controlar per part deis governs, i, d'altra,
les empreses podien treure un benefici del sistema de quotes de
producció en reforjar, d'alguna manera, el seu control sobre el mercat.
El segon factor, també era favorable: la demanda de CFCs, que havia
expenmentat un creixement continuat i molt fort des de 1960 estava
experimentant un deseáis des del 1974, tant a causa de la crisi
económica mundial com del menor us com a propeMents dins els
31
aerosols. Al gráfic 6 en veiem l'evolució en milions de quilograms .
Aixó feu mes lleu 1'impacte per a les empreses. Era un producte madur
dins el sector de producció d'aerosols. I, malgrat que la demanda torna
a créixer a partir del 1982 per a usos diferents al deis aerosols, els
creixements d'un 4% anual no foren ja tan pronunciáis com en el
passat.

Jl

CHEMICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION. Historical Productíon of
CFC-11 and CFC-12 for countñes lepotting to the C.M.A. 1989. També:
ENVIRONMENT PROTECTION AGENCY. Regulatory Impact Analysís: Protectiou
of Stratospheric Ozone. EPA. Washington OC, 1987.
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Gráfic 6. Producció histórica de CFC-11 i CFC-12 per paisos que
informen a la Chemical Manufacture™ Association
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En tercer lloc, els CFCs suposaven un pes molt petit dins la cartera de
productes i dins el compte de resultáis agregat de la majoria d'empreses
productores. A Dupont mateix, per exemple, els CFCs suposaven tan
sois el 2% de les seves vendes totals. Es tractava, en general, de grans
empreses químiques amb una cartera de productes molt diversificada.
Finalment, la tasca d'elaborar productes substitutius a preus competitius
no era excessivament complicada. Després de mes d'una década
d'oposar-se amb contundencia a les mesures governamentals de control
sobre els CFCs, amb Targument que no hi havia productes substitutius
i que la demanda no creixia, Dupont va sorprendre el món el setembre
del 1986. En efecte, el productor del 25% deis CFCs de tot el món va
declarar que donava suport a la idea de posar un límit mundial a les
emissions, sempre que hi haguessin regulacions oficiáis limitadores i
incentius de mercat adients. Dupont afegia en la seva declarado que
podia trobar substitutius en un termini de 5 a 10 anys. Aquesta presa
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de posició de Duporu, revoluciona immediatament les opcions
polítiques, tant o mes que les descobertes científiques.
3.1.6 Costs i beneficis de la política correctora
És sovint molt difícil calcular de forma realista i precisa els costs i els
beneficis d'una política de mitigado activa deis problemes del canvi
global, i comparar-los amb els costs i beneficis (Tuna política de no
actuado.
En el cas que ens ocupa, hom fou capas de fer estimacions bastants
concretes. S'estimá, per exemple que la no regulado, comportaría, des
del 1987finsa l'any 2000,150 milions de casos addicionals de cáncer
de pell i de tres milions addicionals de morts en tot el món. En termes
!
económics, s estima que aqüestes malalties i aqüestes morts
32
comportarien un cost de 6.4 bilions de dólars , tot aixó sense pensar
en altres costs, com son ara els majors problemes de cataractes
(estimáis en 2.500 milions de dólars addicionals), el malmetement deis
conreus de gra (23.300 milions de dólars) o el mal fet a altres conreus
(12.400 milions de dólars), o altres costs mes difícils d'avaluar sobre
l'aigua fresca, els ecosistemes terrestres o les zones costaneres.
Per contra els costs de la política de prevendó i mitigado activa es
xifrava en 2.700 milions de dólars si hom feia cálculs a curt termini
(1989-2000), o de 20.000 a 40.000 milions de dólars si hom fa cálculs
33
a mes Uarg termini (1989-2075) . Sembla que ádhuc des del punt de
vista económic surt a compte, mes enllá de la sempre discutible
avaluado monetaria de la vida humana.
Tots aquests factors, i alguns altres, feren possible l'fexit relatiu del
Protocol de Montreal.

ENVIRMOMENT PROTECTION AGENCY. Regulatoiy Impact... Op.cit.
" Federal Register". 1988.
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3.2 Els acords sobre la pluja acida
Els acords intemacionals mes importants sobre la pluja acida han estat
!
els que s han signat i desenvolupat a Europa.
f

Aquests pactes han estat mes senzills d aconseguir que no pas els que
es refereixen a l'escalfament global per diverses raons. En primer lloc,
es comptava amb mes coneixement científic sobre els seus efectes, ja
que son observables ara, sen se el retard de décades que es dona en
altres fenómens. D'altra banda els costs de prevenció i de control eren
menors. Finalment, la pluja acida és un problema fonamentalment
regional i és menys imprescindible una acció d'abast mundial: els
acords regionals/continentals poden resoldre una part molt important del
problema.
El problema es planteja a Europa amb una particular relleváncia atesa
!
la seva elevada densitat de població, alt nivell d industrialització i
esmicolament territorial en molts petits paísos . El quadre 3 ens mostra
fins a quin punt és important (i creixent) el percentatge de pluja d'óxid
de sofre procedent d'altres paisos . El cas de paísos petits com Austria,
34
Holanda o Luxemburg és particularment alarmant .
És, dones, lógic que fos a Europa on es plantegés amb mes forga
1
l interés per establir una base de cooperado. També era a Europa on
s'havien detectat alguns deis casos mes colpidors d'acidificado, a
Suécia, Polonia i a l'Alemanya Oriental.
!

Les línies d actuació europea han estat basades en amplis esfor?os
transnacionals, en la fixació d'objectius de reducció obligatoris, en
rencoratjament d'iniciadves nacionals independents i el foment
paral 4el d'acords bilaterals de mitigació entre paísos individuáis.

~ PROGRAMME FOR THE MONITORING AND EVALUATION OF THE
LONG-RANGE TRANSMISIÓN OF AIR POLLUTANTS IN EUROPE (EMEP).
Dades citades a DOVLAND, T. Monitoring European Transboundaiy Air Pollution.
Environment. Vol 29. núm. 10. 1987. També citades a SWDISH NATIONAL
ENVIRONMENTAL PROTECTION BOARD. Acid Magazine. 1989.

45

Quadie 3. Pluja de sofre provinent de fonts estrangeres, com a
i'vnjcimtiari K
percentatge de la dqx>sició
1980 (%)
Austria
Bélgica
Txecoslováquia
Franga
Alemanya Est
Alemanya Oest
Hongria
Italia
Luxemburg
Holanda
Noruega
Polonia
Espanya
Suécia
Suíssa
URSS
Anglaterra

1987 (%)

57
45
43

78
52
46

32

38

31
46
41
16
75
65
40
42
13
44
13
21
10

23
52
38
22
71
70
46
43

8
54
69
25
10

3.2.1 La Convenció de la Comissíó Económica per a Europa de les
Nacióos Unides (CEENU)
Les primeres passes foren empreses el 1979 per la Comissió
!
Económica per a Europa de les Nacions Unides, a través d una reunió
a Ginebra en qué participaren els paísos de tot Europa (est i oest), de
l'URSS, els Estats Units i el Canadá. Adoptaren l'anomenada
Convenció sobre la PoHució Atmosférica Transfronterera a Gran
Escala, que entra en vigor l'any 1983. A aquesta Convenció se
sentaren les bases per a tota l'acció posterior. L'any 1984, aquest acord
fou reforgat per un protocol, que entra en vigor al cap de quatre anys,
obligant els signataris a finan$ar el Programa de Monitorització i
Avaluado establert per al control deis pactes.
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La Convenció de Ginebra estábil els fonaments sobre el control de les
emissions de sofre que el Protocol d'Helsinki concretaría l'any 1985.
Aquest protocol establia que les emissions de sofre havien de reduir-se
en, almenys, un 30% en arribar a l'any 1993.
Peí que fa a les emissions d'óxids de nitrógen, se signa un protocol
específic l'any 1988, si bé el seu acompliment efectiu es feu mes
difícil.
3.2.2 La Directiva de la Comissió Europea
El Consell de Ministres de la Comunitat Europea decidí adoptar, l'any
1981, la Convenció de Ginebra de la CEENU.
El mes de novembre del 1988, el Consell de la Comunitat Europea
aprová una Directiva sobre Acidificado. Aquesta norma fixa sostres
d'emissió i, per tant, reduccions que s'han d'emprendre respecte al
nivell del 1980, especifiques per a cada país comunitari. Els terminis
temporals per a aconseguir-ho s'establiren en l'any 2003 per ais óxids
de sofre, i en l'any 1998 per ais óxids de nitrógen. Al mateix temps,
fixa límits d'emissió per a les noves fabriques.
!

Val a dir que, peí que fa a les reduccions de les emissions d óxids de
nitrógen, la Directiva no contempla la contribució del transpon que
n'aporta una part molt important.
Les reduccions en les emissions de dióxid de sofre establertes per la
Directiva per ais principáis grans paisos industriáis comunitaris
osciHen entre el 60 i el 70% sobre el nivell del 1980. Aqüestes
reduccions s'han d'aconseguir abans de l'any 2003.
La Directiva planteja, també, reduccions en les emissions d'óxid de
nitrógen, que s'han d'assolir el 1988. Pero es concentra tan sois en les
fonts estátiques (com son ara fabriques o centráis eléctriques) i exclou
les fonts mdbils (automóbils i altres mitjans de transpon).
Aquesta exclusió es deguda, en part, a l'elevat cost deis sistemes de
control de les emissions deis automóbils, especialment si hi ha incertesa
sobre els requisits d'emissió que s'establiran en un futur. Aixó no
47

obstant, la Comunitat Europea ha adoptat recentment mesures que
exigeixen la instaHació de tecnologies de control deis tubs
d'escapament, d'acord amb els standards nordamericans del 1993.
La Comunitat Europea requereix, ais seus membres, d'altra banda,
!
detalls sobre l'acompliment d aquesta Directiva. Els paísos membres
!
35
Than d haver posat en práctica abans de 1995 .
Diguem,finalment,que alguns paísos de Test d'Europa han expressat
1
la seva voluntat d aplicar el percentatge de reducció del 30%
d'emissions de dióxid de sofre, encara que la seva credibilitat real sigui
dubtosa atesa la seva difícil situació económica.
3.2.3 La posta en práctica en cada país
En alguns casos les iniciatives practiques d'implementació de certs
paísos comunitaris han estat independents o, ádhuc, s'han situat per
damunt deis standards recomanats per la Convenció de la CEENU o
per la Directiva de la Comunitat Europea.
Hom ha estimat que la Directiva comunitaria significa, a la práctica,
f
una disminució promig aproximada d un 38% en les emissions de
36
dióxid de sofre entre els anys 1980 i 2000 .
Dones bé, la legislado nacional existent ja sol-licita una reducció d'un
24% sobre el total d'emissions. Aixó significa que la legislado
nacional ja en vigor cobriria, l'any 1990, un 63% de l'objectiu
comunitari. El percentatge d'acompliment d'aquest objectiu de la CE
per part deis principáis paísos membres l'any 1990 era el següent:

JJ

COMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. European Community
Environmental Legislauon 1967-1987. BruseHes, 1988.
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CESAR, H. i KLASSEN, G. Coste, Sulfur Emissions md Deposition of the EC
Directive on Large Combustión Plante. Working Paper 90-0006. International Institute
for Applied Systems Analysis, Laxemburg. Austria, 1990.
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f

República Federal d Alemanya
(Alemanya Occidental)
Dinamarca
Holanda
Franga
Anglaterra
Bélgica
Italia

100%
100%
100%
88%
80%
64%
58%

La Directiva autontzá dos paísos (Grecia i Luxemburg) a incrementar
el seu niveil d'emissions. La legislació nacional d'ambdues nacions
permet, pero, un increment que superaría fins i tot el sostre d'emissions
fixat per la Comunitat.
1

Si hom examina les legislacions nacionals d Irlanda, Portugal i
Espanya, comprova que, malgrat que la Directiva comunitaria els
suggereix reduccions en les emissions, son liéis que permeten (com
está passant) l'augment deis efluents. I aixó malgrat que, en el cas
1
d Espanya, s'establiren standards menys rigorosos per a la reducció
deis gasos de sofre de les xemeneies.
La majoria deis grans paísos comunitaris (Franga, Alemanya, Italia,
Anglaterra) sembla ciar que assumiran les reduccions establertes a la
Directiva, excepció feta d' Anglaterra. En aquest darrer país, després
f
,
d una reducció en les emissions d S0 2 d'un 25% entre 1980 a 1984,
des d'aleshores fins al 1990 augmentaren un 6%.
El progrés realitzat fins ara és vist com a encoratjador per paísos
europeus no comunitaris, com Suécia. D'altra banda, la possibilitat
d'intervenció del Tribunal de Justicia de la CE, encara que no ha estat
encara plenament experimentada, afegeix un altre aspecte positiu a les
possibilitats d'implantació efectiva.
1

Finalment, les dificultáis económiques deis paísos de Test d Europa
ofereixen, en canvi, un ombra de preocupado.
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3.2.4 Acords bilaterals: la reversió del príncipi de "qui contamina
paga"
Precisament, aquest darrer problema és a la base d'alguns acords
bilaterals recentment signats a Europa entre paísos de Test i de l'oest.
Aquest és el cas deis 16,6 milions de dólars anuals del programa
manual d'ajuda de Suécia a Polonia per ajudar aquest país a reduir la
pluja acida que cau en territori suec.
La República Federal d'Alemanya establí un acord similar amb la
veína Txecoslováquia. Les dues Alemanyes ja unifícades han establert
entre elles també una transferencia d'aquest tipus.
En tots tres casos, ens trobem amb una reversió del príncipi "qui
contamina paga*. Qui paga aquí és el país contaminat, i qui rep els
diners és el país causant de la contaminado. Aixó és així perqué el
país ríe que dona els diners percep que el benefici obtingut és superior
al cost de l'ajuda, i no sembla afectar-se per la possibilitat que el país
pobre pol iucionant abusi de la seva generositat i actuí per lliure com
unfreerider.
Aquests fets plantegen fins a quin punt les polítiques ambientáis
internacionals son diferents de les nacionals; el que és válid dins d'un
país (especialment si aquest és industrialitzat i ric) no ho és a nivell
internacional, on les diferencies de riquesa entre paísos juguen un
paper cabdal.
3.2.5 Un balang positiu
El balan? de l'acció europea contra la pluja acida és globalment
positiu.
Un factor que ha contribuít a l'éxit és que Europa és un territori petit,
molt concentrat en població i molt dispers en contaminado. Aixó fa
que sigui difícil establir la lfnia divisoria entre victimes i botxins de
la contaminado.
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La República Federal d'Alemanya, per exemple, diposita 124.000 tones
de sofre cada any sobre territori francés. Franca al seu torn envia
37
167.000 tones métriques a la frontera alemanya . Aquests fets ajuden
a crear el consens sobre la necessitat d'una acció multinacional i que
només aquesta resoldrá el problema.
Un altre element que ha contribult a crear una consciéncia favorable
ha estat la constatado d'algún s exemples de gran contaminado
transfronterera, com per exemple la pluja d'óxids de sofre procedents
de les xemeneies de les centráis eléctriques bntániques en els sóls de
Noruega i Suécia. Fets com aquests han fet reaccionar les poblacions
i les autoritats europees.
3.3 Els acords sobre rAntártida i els Oceans
Hi ha altres acords que, malgrat no respondre a problemes directament
relacionáis amb el canvi global, ens ajuden a comprendre les dificultáis
deis acords internacionals sobre seguretat ambiental.
Aquest és el cas del Tractat sobre 1'Antártida, de la Convenció sobre
la PoHució Marina deguda a l'abocament de residus, i del Tractat de
la Llei del Mar. Tots ells intenten regular les activitats económiques
!
(imposant límits sobre la pol 4ució i controlant 1 extracció de recursos)
1
per a defensar l interés comú en la preservació del medi ambient
global.
1

3.3.1 El Tractat sobre l Antártida
1

El Tractat sobre TAntártida signat l any 1959 promogué Tus d'aquest
territori per a la lliure activitat científica, restringí el seu ús militar
(prohibí les proves d'armes nuclears i l'abocament de residus
radioactius), i regula 1'extracció de recursos naturals, especialment de
minerals.

J/

WORLD RESOURCES INSTITUTE. Woiid Resources 1986. World Resources
Institute. Washington DC. 1986.
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El Tractat, signat per 12 paísos i ratificat el 1961, va aconseguir deixar
en suspens les reclamacions de tots els paísos que en defensaven la
sobirania i fer prevaler Tus científic i pacífic del territori.
El Tractat fou desenvolupat posteriorment a través deis debats sobre els
recursos pesquers i els recursos minerals, amb la signatura de les
corresponents Convencions els anys 1980 i 1988. En tots dos casos se'n
restringía 1'explotado i s'exigía el respecte al medi ambient.
Mes recentment, alguns paísos com Australia van donar un pas mes,
reclamant declarar 1' Antártida com iparc natural del món, i eliminant
de socarrel tota activitat productiva del seu sol .
Mentre es discutien els documents previs a la Cimera de la Terra de
Rio de Janeiro, l'any 1992, se signa un acord de piotecció de
r Antártida contra les perforacions petrolíferos i la minera del carbó,
que concentrava els pactes anteriors. El govern Bush va oposar-se
inicialment a aquest pacte, i sois la pressió internacional va fer signar
al govern del Estats Units.
f

El Tractat sobre l Antártida, i els acords posteriors que el
desenvolupen, apareix com un precursor deis acords internacionals que
un plet de sobirania territorial es resol per la cooperació per a la
38
conservado ambiental .
3.3.2 La Convendó sobre la PoHudó Marina deguda a l'abocament
de residus
La Convenció de Londres del 1972, signada per 64 paísos, representa
una significativa millora de les mesures existents fins aleshores sobre
poHució marina.
D'una banda, aconseguí incloure dins l'ámbit de control tots els
materials abocats ais oceans, no sois el petroli.

>a

SHAPLEY, D. The Seveoth Continent Resources for the Future. Washington DC,
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D'altra banda, establí regulacions especifiques per a cada tipus de
substancia, classificant els materials amb criteris ambientáis. Aixó
!
prohibí Tabocament d alguns (mercuri, petroli o residus altament
!
radioactius), exigí permisos especffics per a Tabocament d al tres
(arsénic, plom, pesticides), i plan teja la necessitat de permisos genérics
per a la resta.
Un tercer element positiu fou que Tesquema d'autorització previa
permet intervenir abans de Tabocament deis residus perillosos, un
sistema aquest sempre preferible al de les multes imposades després de
Tabocament.
La Convenció estengué la jurisdicció sobre aquests assumptes també
ais paisos on els residus fossin carregats, i no sois al país corresponent
a la bandera del vaixell, com fins aleshores.
Finalment, una revisió de la Convenció feta el 1978 establí un sistema
de conciliació obligatoria de les disputes, donant així mes pes a la
responsabilitat legal de les parts.
Com en altres casos, la Convenció té punts febles, com la
impossibilitat deis paisos costaners d'intervenir en els casos de
poHució que els afecten pero que no passen en les seves aigües sino
en aigües internacionals: en aquests casos la jurisdicció és del país de
que és la bandera del vaixell o del país en qué els residus han estat
embarcáis.
Tampoc hi ha mecanismes d'implementació forga eficacjos, i es confia,
com en altres casos, en Tacció deis paisos signataris. D'altra banda,
la Convenció no tracta les fonts de pol -lució marina originades en térra
(com els poHucionats presents en Taire o en les corrents marítimes)
que hom estima que contribueixen en el 80% de la poHució marina.
Malgrat aqüestes limitacions, la Convenció de Londres tingué un fort
f
valor simbólic d afirmado de la cooperado internacional. El Brasil i
T Argentina van invocar amb éxit aquest text en els seus esforgos per
dissuadir Finlandia de seguir abocant residus d'arsénic al sud de
TOceá Atlantic.
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3.3.3 El Tractat de la Llei del Mar
f

Entre 1973 i 1982, 150 paísos participaren en l elaborado del Tractat
de la Llei del Mar, signatfinalmentper 159 nacions. L'objectiu era la
regulació de tots els conflictes relacionats amb el mar, des de les
reivindicacions sobre les aigües territorials fins a 1'explotado pesquera
i minera, des de la poliució marina fins a la participado deis paísos
sense mar en la regulació de la gestió deis oceans.
La qüestió clau des debats va acabar essent, també aquí, T explotado
deis recursos minerals presents en l'anomenada plataforma continental
sota les aigües. Les agosarades propostes deis paísos pobres feren
retrocedir els Estats Units, Anglaterra i Alemanya, principáis paísos
interessats en 1'explotado minera. La proposta aprovada exigia, en
efecte, una autoritzadó internacional previa de cada nova explotado
minera i una compensado en cada nova explotado per ais paísos
pobres o sense mar.
Malgrat la manca d'unanimitat en aquest aspecte, el Tractat ha permés
eliminar conflictes sobre pesca entre paísos en aigües costaneres i ha
facilitat la navegado. I, el mes important: ha demostrat la capacitat de
160 estats sobirans per elaborar normes comunes per a regular
interessos vitáis en conflictes de competéncies.
1

No és pas poca cosa. Les diferencies d interessos eren, i son, enormes.
En efecte, els paísos costaners volien assegurar els seus drets a les
aigües territorials. Els paísos sense mar buscaven un mecanisme legal
que els permetés el tránsit pels oceans i l'accés ais recursos vitáis
presents a les zones marines properes. Els paísos industrialitzats
cercaven un accés garantit ais minerals deis Hits marins, mentre els
productors d'aquests minerals en sóls terrestres volien protegir Uurs
economies. Els paísos pobres volien una porció deis resultáis de
l'extracció minera deis Hits marins. Prácticament tots els paísos volien
normes unificades per a la navegado i mesures adregades a evitar la
poHució. En aquest context, el que va aconseguir-se en el Tractat no
és menyspreable.
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3.4 Les Ui<jons deis acords intemacionals sobre desarmameot
f

S ha suggerit que, ates que el canvi global es considera avui una
amenaza a la seguretat nacional i internacional, pot ser útil analitzar les
experiéncies d'acords intemacionals establerts per les institucions
dipositánes fins avui quasi en exclusiva de les decisions sobre
seguretat: les militars.
Els tractats sobre armes biológiques i sobre prohibido de proves
nuclears, per exemple, teñen punts en comú amb els relacionáis amb
el canvi global. Ambdós consideren moltes dimensions profundes
relatives a la salut, els drets humans i el medi ambient.
Aixó no obstant, hom ha assenyalat que els tractats ambientáis
s* enfronten a dificultáis que no trobaven els acords sobre control deis
armaments. En efecte, un acord sobre control d'armes afecta quasi
exclusivament el Ministeri de Defensa del país, mentre que els acords
sobre el canvi ambiental global miren de controlar les activitats d* una
poblado molt dispersa i de sectors industriáis molt diversos.
f

D'altra banda, el control d armament procura controlar una tecnología
1
relativament recent, mentre que els tractats ambientáis s adrecen sovint
a transformar activitats humanes que teñen centenars de milers d'anys
39
de vida .
!

Finalment, els acords de control d armes son típicament bilaterals i,
per tant, menys complicáis que els tractats multílaterals que son
necessaris per a fer front a les amenaces del canvi global.
f

Malgrat aixó, el control d armaments pot fornir-nos algunes Ui^ons
útils per ais negociadors ambientáis. Hi ha quatre tipus d'acords que
!
ens ofereixen paral 4elismes d interés.
En primer lloc, els acords regionals com son ara el Tractat de
Desnuclearització d'América Llatina del 1967 i el Tractat de
Desnuclearització del Pacific Sud del 1985. Ambdós prohibeixen la

HOAGLAND, S., et al. Envinmmenüd stress... Op. cit.
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producció, compra, prova, desplegament o ús d'armes nuclears.
Aquests acords regionals plantegen la possibilitat d'establir "Zones
Lliures de CFCs", per exemple, en les quals hom prohibeixi la
producció o ús d'aquests productes dins les seves fronteres.
Un segon acord d*interés és el Tractat sobre Forces Nuclears
Intermedies del 1987. Aquest acord conté idees per a restabliment de
procediments de verificado "in situ". Si els Estats Units i Rússia poden
!
posar-se d acord per inspeccionar instaHacions militars sensibles, la
inspecció sobre el terreny hauria de ser també possible per assegurar
el compliment deis acords ambientáis.
En tercer Uoc, el Tractat sobre l'Espai Exterior del 1967 (com és el cas
del Tractat sobre VAntártida ja citat), estableix precedents sobre la
possibilitat de convencer nacions sobiranes per a la protecció del
l - t l l l l l l 'A A
comú. Les Ui$ons d'aquests acords poden ser útils per ais
negociadors que preparin una Llei Internacional sobre 1' Atmosfera, per
exemple.
Finalment, 1'Acord del 1987 entre americans i soviétics per a
restabliment de centres per a la millora de la comunicado
intergovernamental i reduir el risc d'una guerra "per accident", pot
ajudar a desenvolupar mesures que augmentin la confianza mutua i
redueixin aixf el risc de conflicto ambiental
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4.

EL QUE QUEDA PER FER

El que queda per fer és molt important. En primer lloc queda molt a
fer en els aspectes que acabem de veure (capa d'ozó, pluja acida,
oceans) peí que fa a la implementació real, arreu del món d'aquests
acords, així com per millorar-ne el contingut.
Pero cal, també, procedir seriosament a la signatura d'altres acords
sobre els assumptes mes complicáis, com son ara l'escalfament global
o la pérdua de la biodiversitat.
Ambdós foren plantejats a la Cimera de Rio de Janeiro i signats per
alguns paísos . Pero s'enfronten a dificultáis de molta mes envergadura
que els que hem vist fins ara.
4.1 Els acords sobre Tefecte hivernacle i l'escalfament global
La discussió científica sobre l'efecte hivernacle i l'escalfament global
de la Terra és molt antiga, molt mes que la referent a la disminució de
la capa d'ozó estratosferic.
Malgrat aixó, el procés de concreció d'acords polítics ha estat molt
mes lenta i difícil. No ha estat fins a la Cimera de la Terra, a Rio de
Janeiro, el juny de 1992, que s'ha proposat i signat un Conveni sobre
el Canvi Climátic adre^at a abordar aquest problema.
Com en els altres casos, aquest ha estat un procés molt lent i
incremental, en el qual hi ha nombrosos precedents. Potser el mes
important és el Panel Intergovemamental sobre el Canvi Climátic
(IPCC). En efecte, aquesta fou la primera vegada en qué els
responsables governamentals es reuniren per abordar de forma
sistemática la construcció d'una política de resposta en base a Taven§
de T evidencia científica.
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4.1.1 El Conveni sobre el Canvi Climátic
Un deis productes concrets de la Cimera de Rio fou la presentado i
signatura d'un Conveni sobre el Canvi Climátic.
f

L objectiu del Conveni és "aconseguir 1 • estabilització de les
concentracións deis gasos que produeixen l'efecte hivernacle en
1'atmosfera a un nivell que impedeixi interferéncies d'origen huma
perilloses per al sistema climátic".
El Conveni apunta, encara que sense concretar-ho específicament, a
1'estabilitzadó d'aqüestes emissions ais nivells del 1990.
!

Els 154 paísos signataris del Conveni es comprometen a 1 elaborado
d'inventaris nadonals periódics d'emissions, a formular programes
nadonals de mitigado, a establir les corresponents mesures de limitado
d'afluents, i a proporcionarfínangamentaddicional ais paisos pobres
perqué puguin aplicar el Conveni.
!

Els compromisos per a la implementació práctica d aquests acords son
molt generáis per ais paisos signataris. Aixó no obstant, s'estableix que
ais sis mesos següents a 1'entrada en vigor del conveni, i cada any des
d'aleshores, cada país haurá de proporcionar informado detallada
sobre les citades políüques i mesures, així com sobre les projecdons
amb qué comptin respecte a les emissions i la seva absorció pels
diferents embornáis, amb la fínalitat de retornar individualment o
conjuntament ais nivells d'emissió del 1990.
També aquí s'estableixen clausules especiáis per ais paisos pobres,
facilitant la seva incorporado a l'acord.
A diferencia deis acords sobre Tozó o la pluja acida, no trobem aquí
calendaris concrets, amb especificacions de xifires de reducció que cal
assolir a cada data, i amb recomanacions concretes per país o per
grups de paísos . Aixó ha estat així, tant per la posició tendent a
f
rebaixar-ne el contingut que defensa l Administrado Bush (en
representado deis Estats Units), com per la dificultat mateixa de
l'acord, com veurem mes endavant.
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Aixó explica Tactual vicepresident deis Estats Units, Al Gore, el que
va passar en les negociacions:
"Gairebé totes les nacions industrialitzades del món havien mostrat,
forga abans de la Cimera, la seva voluntat d'establir terminis
vinculants per a la reducció i l'estabilització de les emissions de dióxid
de carboni. Pero el govern Bush va intentar malbaratar la celebrado de
la Cimera de la Terra per impedir que s'adoptessin calendaris concrete,
tot i que els seus propis estudis demostraven que podien assolir
!
l'objectiu que hom sol citar amb major freqüéncia (1 estabilització de
les emissions de C0 2 ais nivells de 1990, a assolir l'any 2000)
simplement amb l'adopció de mesures voluntáries i no vinculants."
"Encara que la por que els Estats Units es retires de la Cimera de la
Terra obliga al final a gairebé tota la resta de paísos industrialitzats a
refrendar la posició de Bush, la majoria d'aquests paísos signa una
declarado a part que corroborava la voluntat de reduir les emissions de
40
dióxid de carboni ais nivells del 1990" .
Peí que fa al Japó, els seus representants ja indicaren des de l'inici que,
encara que eren partidaris de fixar objectius i calendaris, al final
seguirien la iniciativa deis Estats Units. Mentre feien aixó amb una má,
amb l'altra enviaven centenars d'empreses a l'exposició paral 4ela
sobre els darrers avengos en tecnología mediambiental, celebrada a Sao
Paolo els mateixos dies. Mentre la representado americana en aquesta
1
fira era mínima, la japonesa era enorme, emmarcada en l ambicies Pía
de lOOanys, coordinat peí Ministeri d Industria i la patronal japoneses,
adregat a conservar el medi ambient global.
Un darrer aspecte negatiu de la posició deis Estats Units fou el bloqueig
que provoca al possible tractat internacional de les selves trapicáis.
Aquest acord, a mes d'haver estat positiu per deturar el canvi climátic
i la pérdua de biodiversitat, era percebut pels paísos pobres com la
seva aportado, en termes de sacrifici económic, en compensado peí
1
sacrifici deis paísos rics peí que fa a les reduccions d emissions de
C0 2 . En no progressar la concreció detallada d'aquestes darreres, els
paísos pobres, propietaris de la majoria de les selves tropicals, es

GORE, Al. La Tiara... Op. cit.
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negaren a aportar unilateralment el seu sacrifici . Aixó explicaría
f
l escás nombre de paísos pobres que han ratificat avui l'acord sobre
biodiversitat, malgrat haver-lo signat formalment.
!

L Administrado Clinton s'ha compromés recentment a estabilitzar les
emissions de dióxid de carboni ais mateixos nivells que la Comunitat
Europea.
4.1.2 Un any després de Rio
Les perspectives de progrés, un any després de la signatura del
Conveni a Rio, no son gaire positives. En efecte, el Conveni no ha
entrat encara en vigor, ja que per fer-ho es necessita la ratificado d'un
minim de 50 paísos . Dones bé, deis 154 signataris del Conveni, un
42
any després l'havienratificatpoc mes de 15 paísos .
Tampoc la Comunitat Europea, que poc abans de Rio presenta les
posicions mes avangades, no ha estat capa? de ratificar-lo. Com tampoc
no ho han fet cap deis seus paísos membres.
La Comunitat Europea acordá, abans de la Cimera de Rio, la
1
possibilitat d'un acord propi per estabilitzar per a l any 2000 les
emissions de dióxid de carboni ais mateixos nivells que el 1990. Pero
ni abans ni després de la Cimera s'ha sabut com repartir la quota de
responsabilitat entre els seus membres, ates el seu diferent nivell de
desenvolupament.
D'altra banda, la CE ha viscut en constant desacord sobre la idoneítat
de rinstrument elegit per a dur a terme aquest objectiu. En efecte,
Yecotoxa (o impost verd), adre$ada a descoratjar Tus de combustibles
fbssils, no ha estat acceptada per tothom.
Els paísos mes ambientalistes (Dinamarca, Alemanya, Holanda, Italia
o Luxemburg) es neguen a ratificar aquest instrument i aquests
41

Ibidem.
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objectius, si la resta de paísos (sobretot Espanya i Anglate
cedeixen i accepten l'ecotaxa. La no ratificació és usada peí
grup de paísos com a arma de pressió perqué els reacis (com el
acceDtin l'ecotaxa.
4.1.3 Les dificultáis de fons
Els acords sobre l'escalfament global, com veiem, están resultant mes
1
difícils de tancar i d aplicar que els referents a la capa d'ozó, per
exemple. Qué és el que explica aquesta diferencia? Quines son les
raons de fons que dificulten específicament aquest acord?
De forma esquemática, podríem comparar d'aquesta manera els factors
que es presenten a Thora de mirar d'abordar la resolució deis dos
problemes, si els referim ais dostipusde substancies que provoquen en
major mesura els dos canvis globals (CFCs en el cas de la capa d'ozó,
i emissions de dióxid de carboni produídes pels combustiblesfóssilsen
el cas de l'escalfament global): veure quadre 4 a la página següent.
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Quadre 4. Factors que influeixen en la difícultat deis acords ambientáis
Capad'ozó
(CFCs)

Escalñunent global
(C02 ftiels fóssils)

Alt

Mig-baix

Alt

Baix

Molt alt
(poques empreses)

Molt baix
(molt dispers en
milers d' empreses)

4. M •111 ¡nt que travessa
la n ni d'aquests
productes

Estacionan

Creixement
(per ordre: gas,
petroli i carbó)

5. I mi:» rtáncia del producte per a les
empreses productores

Poca
(Empreses
diversiñeades)

Molta
(Malgrat inicis
diversiñeació)

6. I: un;» rtáncia del producte per a 1'economía nacional

Mitja

Molt alta

7. Imparte en la * •
titivitat internacional del país

Mitja-baixa

Molt alta

8. Difícultotd -labo• «I
IM
rar
tutíus

Baixa
(Fácils de produir, descoberts)

Molt alta
(No hi ha encara
energies al ternatives rendibles)

9. Facilitat del cálcul
*i.;- 'JI.r
i
i de la
mitigado vs. inacció

Bastant possible

Molt difícil

10. Grau de resistencia
i oposició deis paísos pobres

Mitja

Alta

1. Grau de coneix ^
científic

U

t

2. Grau de l , i k V i t :
entre els cien tifies
K

3. Grau de M.l>>l
de les empreses
productores

ió

l

ir#>

1
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Vegem cadascun d'aquests factors:
1. El grau de coneixement cieotífic. Malgrat els importants esforgos
de recerca realitzats, la complexitat del fenomen de raccentuació de
l'efecte hivernacle i del consegüent escalfament global, fa que el grau
de coneixement científic i la seva precisió siguin menors que els que
1
s'han aconseguit a l hora de saber quines son les causes
antropogéniques que contribueixen a la disminució del forat d'ozó.
Sobre Tescalfament global, forga científics no gosen encara avanzar
conclusions, la qual cosa és aprontada pels lobbys energétics i
empresarials que propugnen la inacció per no alterar els seus importants
interessos econbmics.
2. El grau de consens científic. Aquest consens fou molt important, i
creixent, en el cas de la discussió sobre la capa d'ozó. No és el cas de
Tescalfament global, en qué hi ha discrepáncies tant a l'hora d'avaluar
el fenomen, com d'estimar-ne les seves conseqüéncies potenciáis.
Aquest fet és aprofitat pels lobbys del petroli, per exemple, per a donar
suport a les teories científiques que son mes útils ais seus interessos
i a la inacció que propugnen. Vegeu, com a mostra, els debats i
conclusions del Consell Mundial de 1'Energía celebrat a Madrid el
1993.
3. El grau de concentrado de les empreses productives. A diferencia
del que hem descrit en el cas de la capa d'ozó, son milers les empreses
productores de combustibles fbssils, disperses per tot el món. Si ens
fixem en els consumidora, també en el cas deis combustibles fbssils
son molt mes nombrosos i dispersos, ates el consum individual tan
estés en aquest darrer cas. En el cas deis CFCs, una part del seu
consum és industrial i, per tant, mes concentrad Aixó fa mes difícil
les polítiques de mitigado: no és el mateix controlar una quinzena de
productors de CFCs que milers de productors de combustibles fbssils.
I no parlem deis consumidors. És mes difícil i mes costos en termes
polítics.
4. El moment de la demanda. Ja hem explicat com la demanda de CFCs
estava en un moment de reflux quan es comengá a avaluar el seu
impacte en la capa d'ozó. No és aquest el cas de la demanda de
combustibles fbssils. Malgrat que el consum de petroli está estabilitzat
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(a un alt nivell) des del xoc petrolífer deis anys setanta, el consum de
carbó segueix augmentant i el de gas natural ha sofert un increment
extraordinari. En aquest context és mes difícil enfrontar-se ais
interessos económics deis productors.
5. La importancia del producte per a les empreses productores. En el
cas de la capa d'ozó tenia poca importancia. En el cas de la producció
de combustibles fbssils, hem de dir que té una importancia central per
a les empreses manufacturadores. Els tímids intents diversificadors
d'algunes empreses energétiques, no altera la forta centralitat deis fuels
fbssils, l'extracció deis quals requereix molt fortes inversions que hom
intenta amortitzar.
6. L'economia d'alguns paisos depén essencialment de 1'explotado
d'aquests recursos, mentre és impossible trobar paisos que depenguin
de la producció de CFCs. Si hom prohibeix a la Xina produir i
consumir carbó, malmet de forma decisiva el seu creixement economía
1

7. Mes enllá deis paisos productors, l impacte deis combustibles
fbssils és enorme en tots els paisos peí que fa a la seva competitívitat
económica i empresarial internacional. Una reducció obligatoria del seu
consum afectaría de forma decisiva la competitívitat de tots els paisos
del món. Els mes afectats serien els pasos mes pobres i els menys
eficagos energéticament (que solen ser, també, encara que no sempre,
els paisos mes pobres). L'impacte de Teliminació deis CFCs está
essent molt menor: no constitueix un aspecte central.
8. La diñcultat de trobar productes substitutius potser ofereix una de les
diferencies mes notables. Fou relativament senzill per ais productors
trobar alternatives ais CFCs. Els substituís deis combustibles fbssils
están costant molt de trobar, en termes de rendibilitat económica.
L'únic substitutiu veritablement rendible és Venergía nuclear, que és
rebutjada per alguns paisos pels perills que representen els residus
nuclears i peíriscd'accidents. Les energies alternatives es troben en un
estat molt embrionari i llunyá del llindar de rendibilitat empresarial.
9. Fou relativament fácil estimar els costs i els beneficis potenciáis de
la política de mitigado respecte a la posició de no fer res, peí que
respecta al problema deis CFCs i de la capa d'ozó. Es fa molt mes
64

difícil avaluar bé 1'enorme impacte potencial de la reducció de Tus
!
1
deis combustibles fóssils i, sobretot, de 1 impacte de l escalfament
global si no s'actúa aviat. Aixó dificulta la creació d'un estat d'opinió
favorable a la presa de mesures en aquest terreny.
10. Els paisos pobres no s'oposen amb igual virulencia en tots dos
casos. Conscients del seu enorme impacte en la competitivitat
económica internacional, es resisteixen amb molta mes decisió a
qualsevol acord referent ais combustibles sólids, ádhuc aquells que son
els mes nocius en termes d'emissions de C0 2 , com és el carbó. La
resistencia a 1'eliminado deis CFCs fou molt menor. Aixó complica
enormement l'adopció d'acords internacionals.
4.2 Els acords sobre la biodiversitat
4.2.1 El Conveni sobre Biodiversitat de Rio
A la Cimera de Rio es presenta i signa un Conveni sobre la
Biodiversitat. El President del Govern espanyol el signa el 13 de juny
del 1992.
El Conveni és un instrument marc, que s'afegeix ais diferents acords
ja existents sobre la conservado, i el seu objectíu principal és el
manteniment de la biodiversitat per al desenvolupament sustentable,
així com la partidpació equitativa deis diferents paisos en els benefiris
que es deriven de la utilització deis recursos genétics.
També en aquesta ocasió, s'estableix que els paisos rics han de
proporcionar recursosfinancersnous i addicionals, per a fer possible
que els paisos pobres puguin acomplir les seves obligacions concretes
en el Conveni.
De manera similar al Conveni sobre Canvi Climátic, els paisos
signataris es comprometen a elaborar plans, programes i mesures per
a garantir la conservado i Tus sustentable deis recursos biológics. Els
estats es comprometen, també, a identificar els components de la
propia diversitat biológica.
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El Conveni regula, d'altra banda, l'accés deis paisos ais recursos
biológics, així com l'accés aisresultáisi ais beneficis derívats de la
seva explotació. Aquests son els aspectes mes controvertits de la
discussió sobre biodiversitat, en reclamar, els paisos pobres posseidors
de la major riquesa biológica, importants contraprestacions per
T explotació que en fan les empreses multinacional deis paisos ríes.
Hom ha assenyalat, també en aquest cas, importants caréncies del
Conveni, com son, per exemple, la manca de disposicions per a
f
restabliment de llistes de zones biogeográfiques i especies d important
conservació, o la manca deis mecanismesfinancersadequats.
!

També en aquest cas el paper de 1 Administrado Bush fou molt
negatiu. La Casa Blanca no sois negá el permís al seu representant a
Rio (el Sr. William Reilly, director de 1'Agencia per a la Protecció
Ambiental) de prosseguir les negociacions de darrera hora necessáries
per a tancar l'acord, sino que humiliá el seu representant en filtrar
l'esborrany de l'acord a la premsa, acompanyat de declaracions
procedents de fonts anónimes que qüestionaven el seu tréball. Estats
Units fou prácticament l'únic país que no signa el conveni a Rio. Ho
ha fet Bill Clinton un any després.
4.2.2 El Conveni un any després
També en aquest cas, els avanzos realitzats un any després de Rio son
forga magres.
Ha estat ratificat, el juny del 1993, per una quinzena de paisos . Per
aquesta rao, el Conveni no ha entrat encara en vigor, ja que per a aixó
s'exigeix un mínim de 30 ratificacions.
f

Aquest fet ha contribuit al pessimisme de 1 opinió pública
sensibilitzada per aquests assumptes, mes enllá de la positiva signatura
deis Estats Units.
4.2.3 Els acords sobre comer; internacional i la biodiversitat
1

Mes enllá de l entrada en vigor del Conveni i de la seva posterior
aplicado a la práctica, és important la inclusió deis problemes de
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pérdua de biodiversitat (i, en general del canvi global) en els acords
internacionals de comer?.
Aixó és el que s'ha plantejat tant en el Tractat de Maastricht de la
Comunitat Europea, com en l'Acord de Lliure Comer? de 1*América
del Nord (NAFTA) entre el Canadá, Estats Units i Méxic. Ambdós
acords reconeixen que 1'estrategia de desenvolupament sustentable i de
consolidació del medi ambient constitueixen els objectius clau deis
43
acords en igualtat de condicions amb Texpansió del comer? .
Aquest significatiu aven? no ha encaixat encara en les negociacions del
GATT. Alguns experts opinen que, en abséncia d'una estrategia
ambiental comuna a tot el món, les liéis poc estrictes respecte al medi
1
ambient s haurien de considerar com una subvenció emparada en el
GATT.
Hom ha estimat que els paisos pobres que van exportar mercaderies ais
pasos de rOCDE l'any 1980 haurien d'haver satisfet com a control de
contaminado uns costs de, com a mínim, 5.500 milions de dólars si
f
se ls hagués exigit satisfer les condicions que aleshores regien per ais
44
Estats Units .
Per a fer front a aquest tipus de desavantatges competitius deguts a
factors ambientáis, hom ha proposat diversos mecanismes, com és ara
que els exportadors de mercaderies primáries paguessin una tarifa
mediambiental d'exportació en els seus productes, els ingressos de la
qual podrien adre?ar-se a programes de medi ambient en el seu país.
Amb aixó, es compensarien, en part, els preus constantment baixos de
les mercaderies. Podría exigir-se, també, Tesmentada tarifa ais
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importadors, com a condició d'accés al mercat, evitant aixi que un
45
país que l'hagués aplicada estigués injustament en desavantatge .
En tots els casos, del que es tracta és d'aconseguir que es pugui
reflectir en el preu final del producte el seu cost ambiental total.
4.2.4 El problema delfinangamentdeis paísos pobres
La discussió entorn al Conveni i ais acords sobre biodiversitat planteja
sempre, de forma destacada, el problema delfinangamentdeis paísos
pobres.
Aquesta qüestió, que és present a tot el debat sobre la seguretat
ambiental és aquí mes greu, ja que la conservació de la biodiversitat
del planeta afecta sobretot els qui son els seus posseídors, gairebé tots,
paísos molt pobres.
Aixó planteja la necessitat de millorar les contribucions económiques
per ais paísos pobres en dos fronts: l'ajuda general per al seu
desenvolupament, i Tajuela específica per a la conservació del seu medi
ambient.
Segons els experts, la conservació ambiental del nostre planeta
requeriría destinar cada any 125.000 milions de dólars d'ajuda general
per al desenvolupament deis paísos pobres. Avui se'n destinen (tot
sumat) tan sois 54.000 milions.
r

L'acord económic assolit a Rio de Janeiro fou for$a tebi. De fet els
governs deis paísos ríes es van comprometre tan sois a destinar un
0,7% del seu pressupost ais paísos pobres l'any 2000 o tan aviat com
sigui possible.
Peí que fa a l'ajuda específica, un any després de la Cimera de Rio,
el juny del 1993 en el moment d'escriure aqüestes ratlles, no s'ha
concretat encara el funcionament de l'anomenat Fons per al Medi
Ambient Global {Global Environment Fund), que compta amb uns

OTA. Trade and Environment. Arden-Clarke.
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1.100 milions de dólars per a projectes ambientáis relacionáis amb
l'aigua, el canvi climátic i la biodiversitat. Encara que hom espera
noves contribucións, hi ha un acord generalitzat sobre la insuficiencia
d'aquests mitjans per a convencer els paísos pobres que és convenient
sumar-se al moviment de conservado ambiental.
4.3 Un esfor? de tots
Mes enllá de T entrada en vigor i la posta en práctica efectiva de tots
aquests acords, hi ha, com déiem abans en parlar deis principis
inspiradors de la seguretat ambiental, molta altra feina per fer.
1

En primer Uoc, encara dins l esfera política o governamental directa,
cal establir, amb el consens deis ciutadans els instruments práctícs mes
operatius per assolir aquests objectius de mitigado. L'evidéncia
demostra que aquest debat está tot just encetat i que tardará encara una
mica en concretar-se en amplis acords a favor de mesures de mercal
(impostes verds, subvencions ais productes substitutius no
pol 4ucionants, o borsa de bonus ambientáis) o administratives
(autoritzacions prévies o sancions a posteriori).
Pero, mes enllá de la discussió sobre els acords internacionals i la seva
efectiva traducció operativa, hi ha altres fronts d'acció: la potenciado
de la recerca ambiental, la informado i reducado a nivell massiu,
l'ajut al desenvolupament deis paísos pobres a tots els nivells, i
l'encoratjament deis processos polítícs cap a la democracia arreu del
món.
Perqué l'abast del problema és tan gran que cal no sois obligar sino
convencer. Convencer les empreses, les institucions i els ciutadans.
Convéncer-los que és oportú un desenvolupament diferent, que és
apropiat canviar la manera de produir i de consumir sense esperar
1
l amenaza governamental.
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Afortunadament, hi ha avui grups ciutadans, institucions i
!
46
grups d'empreses que comencen a pensar d aquesta manera
No és pas un repte fácil. Representa passar de pensar a curt termini a
valorar el que pot passar a llarg termini, de considerar únicament
1'entorn immediat a pensar en les generacions futures de ciutadans del
món. Representa reconéixer que la tecnologia ja no ens garanteix un
creixement continuat senseriscsgreus. Representa sacrificis individuáis
i col.lectius en la forma de viure i de treballar. No és fácil, pero és
rúnic camí possible.
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