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“Contraction and Convergence
[TURKISH TEXT]

1. Contraction and Convergence (C&C), Global Zenginlikler Enstitüsü (GCI) tarafından 1999’dan beri
Birleşmiş Milletlere (UN) teklif edilen, bilim tabanlı global iklim politikası çevresidir.
2. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Antlaşması’nda (UNFCCC) daha önce kabul edildiği gibi,
atmosferdeki sera gazlarının, güvenli ve dengeli konsantrasyonlarına ulaşma ve önceden önlem
alma ve hakkaniyet ilkeleri amaçları, aşağıdakileri teklif eden C&C çevresinin resmi hesap temellerini
oluşturmaktadır.
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IPCC WG1 karbon döngü modelini izleyerek (GCI, 450 ppmv CO2 yayımını güvenli değil olarak
kabul etmektedir) sera gazlarının atmosferik konsantrasyonlarını, daha önce güvenli olarak kabul
edilmiş azami konsantrasyon seviyesinde stabilize etme düşüncesiyle tutarlı, tam zamanlı bir
global sera gazı yayımı planı.
Tam zamanlı kısıtlama planında kabul edilen tarihte, global olarak, akdolunabilir doğrusal
yakınlaşma sonucu, kişi başına hesaplanarak bu plan uluslararası alanda paylaşılır. GCI şunları
teklif etmektedir: 1) Yakınlaşmanın tamamlanması için 2030 veya 2040 yılı, yada 100 yıllık bir
planın 1/3’ü kadar içinde bir zaman ve 2) C&C programında yer alan nüfus tabanlı bir yılın kabulü
UNFCCC’de bu konuda yapılacak müzakereler, temel olarak dünya bölgeleri arasında yapılmalı
ve ülkeler arası müzakereler (örn. Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve ABD gibi) söz konusu bölgelere
bırakılmalıdır.
Elde dilen hakların bölgeler arası, uluslararası ve yurt içi değişimi için Uluslararası Enerji Destekli
Para Birimi’nin (EBCU) kullanımı teşvik edilmelidir.
Zararlı gazları yaymayan ekonomiler ve bu gazların konsantrasyonu arasındaki bilimsel anlayış
geliştikçe, periyodik düzenlemeler gözetimi altında C&C’nin tayin ettiği oranlar değiştirilebilir.

3. Şu anda global topluluk, kaçınabildiğinden daha fazla, tehlikeli iklim değişikliğine neden olmaktadır.
Uluslararası diplomatik mücadele bunu önlemektir. C&C’nin amacı, bu hedeﬁ gerçekleştirmektir.
C&C, dengeli iklim senaryolarının hesaplamalarını yaparak, ve müzakere yolu ile bunları paylaşarak,
tehlikeli global iklim değişikliklerinden kaçınmayı sağlayacak uluslararası politika ve önlemlerin organize
edilmesini sağlamaktadır.
4. Sera gazları (GHG) yayımı bugüne kadar hep ekonomik performans ile ilişkilendirilmiştir. Günümüze
kadar, ekonomilerin bu büyümesi ve GHG yayımı, daha çok endüstriyel ülkelerde olmuş ve yakın bir
zamanda, ekonomik olmayan bir genişlemenin (expansion) ve uzaklaşmanın (divergence) [E&D] yanı
sıra, çevresel dengesizlik ve uluslararası güvensizlik yaratmıştır.
5. C&C’nin bu konudaki yanıtı, kısa dönemli ve tahmini olmaktan çok, tam zamanlı ve yapısaldır. Bu
konuda, atalet halindeki artan konsantrasyon karşısında “tarihi sorumluluk meselesi”ni ele alarak, bunu
yeni yeni endüstrileşen ülkeler için bir kalkınma imkanı masrafı olarak tanımlamıştır. C&C, gelecekte
elde edilecek, bu, alınıp satılabilir olduğu için değerli olan GHG yayma haklarının uluslararası dağıtımını
sağlamakta ve global antlaşmalarla kabul edilen kısıtlamalara (contraction) göreceli olarak, kasıtlı
olarak hızlandırılan bir yakınlaşma (convergence) oranından kaynaklanmasını istemektedir. (bkz.
şekiller)
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6. İngiltere’nin Çevresel Kirlenme ile İlgili Kraliyet Komisyonu (UK’s Royal Commission on Environmental
Pollution) ve Almanya’nın Global Değişim Danışma Konseyi (German Advisory Council on Global Change)
, resmi C&C’ye dayanarak, iklim değişikliği konusundaki tavsiyelerini hükümetlere sunmaktadır. C&C’yi
destekleyen sayısız kişisel ve kurumsal ifade kayda geçmiştir. Afrika Milletler Topluluğu (Afrika Group of
Nations) bunu 1997’de UNFCCC’ye teklif etmiştir. Bu husus ilke olarak COP-3 Kyoto 1997’de kabul edilmiştir.
C&C aynı yıl ABD Senatosu’nun onayladığı Byrd Hagel Önergesi’nin taleplerine uymaktadır ve 1998 Avrupa
Parlamentosu C&C lehine bir önergeyi kabul etmiştir.
7. C&C’nin bu sentezi, global iklim değişimi dengesizliklerinin bu yönelimini ıslah edebilir düzeydedir. Global
haklar, kaynakların korunması ve kendi kendine yeten sistemler üzerine kurulan dengeli bir C&C, global
ekonomiyi güvenli ve adaletli bir geleceğe yöneltmek için artık gereklidir. C&C, Kyoto Protokolü uygulansın
veya uygulanmasın, Birleşmiş Milletler Antlaşmalarının kazançları ve taahhütleri üzerine yapılanmakta ve acil
uluslararası desteği harekete geçirecek kadar zorlayıcı bir yaklaşımı oluşturmaktadır.
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http://www.gci.org.uk
http://www.gci.org.uk/model/dl.html
http://www.gci.org.uk/images/CC_Demo(pc).exe
http://www.gci.org.uk/images/C&C_Bubbles.pdf
http://www.feasta.org
http://www.rcep.org.uk/pdf/chp4.pdf
http://www.wbgu.de/wbgu_sn2003_engl.pdf
http://www.gci.org.uk/Archive/1989_2004
http://www.gci.org.uk/consolidation/Sasakawa.pdf
http://www.gci.org.uk/papers/zew.pdf [appendix C, page 16]
http://www.gci.org.uk/temp/COP3_Transcript.pdf
http://www.gci.org.uk/brieﬁngs/C&C&ByrdHagel.pdf
http://www.gci.org.uk/consolidation/UNFCC&C_A_Brief_History_to1998.pdf [pp 27 - 32]
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