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Увод: Климатске промене – поглед кроз прозор 

 
Климатске промене, као савремени феномен, актуелне су и проучавају се последњих 

тридесетак година. У почетку, то је било питање којим су се бавили искључиво научници из 

области природних наука и посматрано је само као научно-истраживачки проблем. Како су 

ефекти промена климе, али и њихове последице, постајали све видљивији, почело се више 

пажње обраћати на овај феномен. Данас он чини једну од најактуелнијих тема, како у 

научним круговима тако и у политици, медијима и друштву. Климатске промене, дакле, 

више нису питање којим се баве искључиво метеоролози, већ је то постало друштвено-

научно питање, значајно за све сегменте друштва.  Пошто је важно за све сегменте 

друштва, ово питање не може се решавати у уско научним круговима, већ се морају 

укључити сви стејкхолдери (stakeholders) и заинтересоване стране. 

Неоспорно је да се промене климе на Земљи дешавају, као и да су све видљивије, али када 

је реч о узроцима и „кривцима“ – мишљења су и даље подељена. Према НАСА извештају, 

научници су постигли консензус од 97% да је људска активност главни покретач климатских 

промена, али су заговорници теорије да би се овакве промене дешавале без обзира на 

људе и даље веома активни у изношењу својих мишљења и резултата истраживања. Када 

говоримо о стручној заједници која се бави климатским променама, важно је нагласити да 

то више нису само научници из области природних наука, већ се овим питањем баве и 

друштвено-хуманистичке науке. 

Због видљивости климатских промена, али и у духу све веће еколошке освешћености и 

бављења питањима заштите животне средине, климатске промене заузимају посебно 

место у међународној политици и правној регулативи. Као и сви проблеми везани за 

заштиту животне средине, и климатске промене морају се сагледавати на глобалном нивоу 

и процес доношења одлука мора кретати с међународног нивоа. Јер, природа не познаје 

границе, друштвена уређења и националности, већ је један комплексан и целовит систем. 

У процесу доношења одлука и креирању политика у области климатских промена, водећу 

улогу имају Међудржавни панел за климатске промене (МПКП) и Оквирна конвенција 

Уједињених нација о климатским променама (United Nations Framework Convention on 

Climate Change, UNFCCC). МПКП је тело основано 1988. године у 
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сарадњи Међународне метеоролошке организације и Програма Уједињених нација за 

заштиту животне средине, с улогом да процењује научне резултате везане за климатске 

промене. Данас МПКП представља врховно међународно тело које поставља смернице за 

креирање политика у овој области. Задатак МПКП јесте да протумачи науку, да обезбеди 

преглед тренутног стања и усмери доносиоце одлука у ком смеру да креирају политике 

климатских промена. Ипак, од укупног броја чланова МПКП само једну трћину чине 

научници, а две трећине државници. Због тога се поставља питање на основу чега се 

доносе закони и креира политика адаптације на климатске промене и њихове митигације: 

на основу званичних ставова науке или на основу интереса појединачних држава. У овом 

раду бавићемо се управо тим питањем, кроз анализу научних радова и постојећих правних 

докумената. 

Представљањем и упоређивањем научних ставова и резултата истраживања, с једне 

стране, рад ће се бавити полазном (научном) основом за доношење правних докумената и 

креирање политика, односно питањем шта су то климатске промене, који су њихови узроци 

и последице. С друге стране, биће анализирани постојећи правни документи, трендови у 

стварању и вођењу политика у области климтских промена, и њихов утицај на економију и 

друштво. На тај начин, биће представљен статус климатских промена, као феномена, у 

савременом свету, односно како се међународна политика судара са званичним ставовима 

науке. Или, зашто је (не)могуће решити глобалне проблеме животне средине, попут 

климатских промена, иако разумемо процесе. 
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Први део: Дихотомија науке о климатским променама 

 
Дефиниција климатских промена каже да су то оне промене климе које се директно или 

индиректно приписују људским активностима које мењају састав атмосфере, и које се, за 

разлику од климатских варијабилности, бележе у дужем временском периоду1. 

Клима је феномен који се изучавао од античких времена, прво у светлу мистицизма и 

религије, а затим и научно. Од седамнаестог века почиње разматрање климатских промена 

у контексту дефорестације, мада не нужно као негативног ефекта (француски историчар 

Едвард Гибон забележио је да је крчење шума допринело загревању, односно, побољшању 

европске климе спрам античких времена. Деветнаести век је у светлу нове спознаје 

климатског система, као феномена невезаног за човека, до које су дошли геолози и 

физичари заједничким радом. У овом периоду долази се до сазнања о периодима 

глацијација, леденим добима, вези између концентрације угљендиоксида и температуре, и 

до дефинисања ефекта стаклене баште. Базирајући се на достигнућима научника из 

деветнаестог века и елаборирајући њихове астрономске теорије, Милутин Миланковић 

долази до прорачуна који објашњавају промене Земљине климе – Миланковићевих 

циклуса. Миланковићеви циклуси описују прошле и будуће промене климе у односу на три 

астрономска циклуса: промену ексцентричности Земљине орбите, промену нагиба 

Земљине осе и прецесију. 

Данас, када се говори о промени климе у ширем смислу, она се дефинише као последица 

комплексних абиотичких и биотичких процеса на Земљи. Гледано кроз ту призму, фактори 

који утичу на климатске промене могу бити: 

 Астрономски – активности астрономских објеката (првенствено Сунца) и њихових 

односа са Земљом 

 Геофизички – односе се на тектонске активности које могу утицати на промену 

климе (вулканске ерупције, промена инклинације, тектонска померања) 

 Биотички – утицај живог света на промене климе, и то антропогени и 

неанторпогени утицаји 

Астрономски и гофизички фактори најчешће се употребљавају као аргумент за заступање 

става да човекове активности не доприносе климатским променама. 

 
 

1 
Светски фонд за природу – Процена рањивости на климатске промене: Србија, Београд 2012. 
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Истраживања из области геологије, попут оних која показују корелацију између соларне и 

орбиталне варијабилности и промене климе, или чињеница да се клима Земље мењала 

често и брзо током историје планете, невезано за утицај човека, главни су докази који се 

пружају како би се оспорила њудска одговорност за климатске промене. Антропоцентрична 

дебата наводи људе да верују да могу да мењају планетарне динамичне системе како би 

спречили оно што они виде као негативан утицај климе на цивилизацију, а политичари су ту 

да дају једноставна решења за комплексне природне феномене на које не можемо 

утицати.2 Овакав став заступа Ли Герхард, који тврди да политика не може да реши питање 

климатских промена, јер је то искључиво природни феномен који нема везе са људском 

активношћу. Научници који заступају сличне ставове, наводе да је веома тешко објаснити 

широкој јавности научна објашњења и презентовати у медијима резултате голошлих 

истраживања. Уз то, они оспоравају резултате моделовања којима се доказује утицај 

људске активности на промену климе, представљајући их као математичке моделе у које се 

не може све унети и који не могу баш све да израчунају. 

Када се на претходно размотрене астрономске и гофизичке факторе додају и биотички, 

односно утицаји живог света, долази се до нове струје у науци о климатским променама. 

Када се говори о биотичким утицајима, није само реч о антропогеним, већ и о 

неантропегеним. Под појмом неантропогени фактори подразумевају се екосистемски 

процеси - примарна продукција (фотосинтеза) и кружење нутријената и воде у природи. 

Ипак, наука се много више бави антропогеним утицајима, као и дебатом постоје ли они или 

не. 

Модерне климатске промене3 приписују се људским утицајима, који су по мишљењу неких 

научника, постали толико велики да су превазишли границе природних варијабилности. То 

значи да они сматрају да су људске активности досегле тај ниво да могу да покоре природу 

и промене планетарни динамички систем звани клима. Ова струја у науци заступа став да 

је људски индукована промена у саставу атмосфере главни извор глобалних климатских 

промена, а да је то првенствено повезано са употребом енергије на глобалном, и 

урбанизацијом и употребом земљишта, на локалном и регионалном нивоу. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
Climate change: Conflict of observational science) theory, and politics, Lee C. Gerhard, 2004. 

3 
Modern Global Climate Change, Thomas R. Karl, et al, Science 302, 1719 (2003); 



9 
 

Без обзира на постојање различитих струја у науци и личних ставова академске и 

неакадемске заједнице, званичан став науке јесте да је постигнут консензус да људска 

активност доприности феномену климатских промена. Контрадикторно и дихотомно као и 

све везано за климатске промене, полемика се наставља око (не)постојања консензуса. 

Ипак, водећи стручњаци4 у области климатских промена и аутори седам студија о 

климатском консензусу 2016. године су објавили научно-истраживачки рад 

„Консензус о консензусу5 у којем управо разматрају то питање. Два главна закључка су 

изведена из овог истраживања: 

1. У зависности од тога како се мери експертски консензус, он варира између 90% и 

100% у ставу да људска активност доприноси климатским променама. Већина 

индивидуалних студија аутора показује консензус од 97% међу научницима. 

2. Што је климатска експертиза већа међу испитаницима, већи је консензус о људски 

узрокованом глобалном загревању. 

Антропогене емисије гасова са ефектом стаклене баште повећале су се у односу на 

прединдустријски период у највећој мери због економског и популационог раста. У периоду 

2000-2010. година, емисије су биле највеће у историји. Према последњем извештају МПКП6 

из 2014. године, историјске емисије повећале су атмосферске концентрације 

угљендиоксида, метана и азотних оксида до вредности незабележених у последњих 800 

000 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4 
Naomi Oreskes, Peter Doran, William Anderegg, Bart Verheggen, Ed Maibach, J. Stuart Carlton, John 

Cook 
5 
Consensus on Consensus - Cook et al. (2016) 

6 
IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the 

Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, 
R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. 
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Схема 3: Зидање куле са „водом у праху“ 
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Други део: Камен темељац за нови свет 

 
Климатске промене су у последњих тридесет година еволуирале од проблема који се тицао 

искључиво природних наука и интересовао неке научнике до једног од главних приоритета 

у глобалној политичкој агенди. Истраживања у области политичких наука и сродних 

области, нуде систематична и емпиријски доказана објашњења зашто се испоставило да је 

решавање проблема климе теже него што се претпостављало7. Иако су климатске промене 

природни феномен, оне су у великој мери узроковане и антропогеним фактором. У 

претходном поглављу разматрали смо различите научне ставове по питању климатских 

промена, али ћемо се у даљем тексту држати теорије да људска активност на Земљи 

доприноси променама у климатском систему, јер је то званични став науке на основу кога 

се развија и води политика климатских промена. Због њиховог утицаја на људе (као и на 

животиње, биљке и екосистеме) задњих година представљају све већу област 

интересовања друштвено-хуманистичких наука. До сада, климатске промене нису биле 

толико заступљене у истраживањима политичких наука, колико су то били други 

социолошки проблеми попут ратова, избора и слично. Ипак, препознавањем ефеката које 

оне имају на цивилизацију данас, али и преузимањем одговорности за њихов настанак, 

промене су почеле да се дешавају. 

У задњих двадесетпет година глобална заједница почела је да се интензивно бави 

политичко-правним аспектом климатских промена, што је допринело и њиховом 

истраживању са становишта политичких и друштвено-хуманистичких наука. Ово поглавље 

има за циљ да представи два највећа светска споразума о климатским променама – Кјото 

протокол из 1997.године и Париски споразум из 2015. године, елаборира улогу и рад 

водећег тела у овој области Оквирне конвенције Уједињених нација о климатским 

променама (UNFCCC) и анализира однос климатских промена и међународне безбедности. 

Ово последње баца ново светло на климатске промене и њихово изучавање, које је почело 

тек у последњих пар година. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
7 
Т. Bernauer, Climate Change Politics, The Annual Review of Political Science 2013. 16:13.1–13.28 



12 
 

2.1. Први корак – откриће „Нова клима“ (Оквирна конвенција Уједињених 

нација о климатским променама UNFCC) 

 

Оквирна конвенција Уједињених нација о климатским променама (UNFCCC) представља 

међународни еколошки споразум који је усвојен 9. маја 1992. године а отворен за 

потписивање у јуну исте године на Конференцији Уједињених нација о заштити животне 

средине и развоју у Рио де Жанеиру, такозваном Земаљском самиту. Овај споразум ступио 

је на снагу две године касније, након што га је потписао довољан број чланица, а данас 

представља један од скоро глобалних споразума. Циљ UNFCCC јесте 

„стабилизација концентрација гасова с ефектом стаклене баште у атмосфери на ниво који 

би спречио опасне антропогене интерференције с климатским системом“8. Оквир 

Конвенције је правно необавезујући и нема механизме спровођења санкција, али поставља 

појединачне лимите емисија гасова с ефектом стаклене баште за сваку државу. Конвенција 

представља тело које спроводи преговоре око специфичних међународних уговора, који се 

називају протоколи или споразуми, који специфицирају даље акције како би се кретало ка 

општем циљу UNFCCC. Државе потписнице састају  се једном годишње од 1995. године на 

Конференцији чланица9 ради процене напретка у борби с климатским променама. Први 

протокол Конференција чланица донела је 1997.године у Кјоту, након чега су уследили 

Споразум из Копенхагена (2009), Споразуми из Канкуна (2010), Амандман из Дохе (2012) и 

први глобални Париски споразум (2015). 

Намере и замисао Оквирне конвенције УН о климатским променама најбоље се осликава 

кроз седам „првих корака Конвенције који воде ка сигурнијој будућности10“: 

1. Препознавање проблема – иако деведесетих година прошлог века није било 

довољно научних доказа о узроцима климатских промена, UNFCCC је препознао 

потребу за делањем и „обавезао“ чланице да раде у интересу људске безбедности, 

без обзира на научну несигурност. 

2. Постављање узвишеног, али ипак специфичног циља – крајњи циљ Конвенције јесте 

одржавање емисија гасова с ефектом стаклене баште на нивоу који би спречио 

даље доприношење климатским променама, али истовремено омогућио 

екосистемима да се прилагоде на новонастале околности. 

8 
Поглавље 2 (ПДФ), The United Nations Framework Convention on Climate Change. 

9 
Conference of Parties (COP) 

10 
First steps to a safer future: Introducing The United Nations Framework Convention on Climate 

Change, http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php 

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
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3. Стављање бремена одговорности на развијене земље – првобитна идеја била је да 

се државе поделе на развијене и оне са „економијама у развоју“, како би се створио 

систем подељене одговорности базиране на емисијама гасова с ефектом стаклене 

баште, што је покушано да се изведе Протоколом из Кјота. 

4. Усмеравање нових средстава за климатске акције у земљама у развоју – у оквиру 

Конвенције оформљени су нови фондови за грантове и зајмове који су доступни 

државама у развоју за активности које се спроводе у оквиру климатских акција, а 

успостављен је и систем размене технологија између индустријализованих и 

осталих земаља. 

5. Праћење проблема и онога што је урађено у борби против климатских промена – 

годишње извештавање развијених и неразвијених земаља о концентрацијама 

емисија, урађеним активностима и будућим намерама 

6. Приказивање почетка стазе у успостављању деликатне равнотеже – Конвенција 

захтева од земаља у развоју да смање своје емисије, али у мери која омогућава 

њихов економски напредак. 

7. Започињање формалног разматрања прилагођавања климатским променама – 

Конференција чланица бави се формализваљем правно-политичког аспекта 

климатских промена, како би се што ефикасније спроводиле мере смањења емисија 

гасова с ефектом стаклене баште и смањиле негативне последице промена у 

климатском систему. 

У начелу и на папиру, кораци UNFCCC представљају решење текућих проблема 

климатских промена и одговоре на питања куда даље. Сви ови кораци формализовани су у 

првом мултилатералном споразуму о смањењу емисија гасова с ефектом стаклене баште – 

Кјото протоколу. Ипак, пракса је показала да је то једно утопијско решење које није било 

могуће спровести у реалности. 

На званичном сајту UNFCCC ови кораци представљају резиме целокупне Конвенције. Ипак 

организација је наставила даље борбу с климатским променама која донекле одступа од 

оригиналних корака, како би била што применљивија у пракси. У настваку овог поглавља 

бавићемо се како Кјото протоколом, тако и споразумима који су уследили после њега, који 

сви теже формализацији и реализацији крајњег циља UNFCCC: 

„стабилизација концентрација гасова с ефектом стаклене баште у атмосфери на ниво који 

би спречио опасне антропогене интерференције с климатским системом“. 
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2.2. Повучена ручна  (Кјото протокол) 

 
Протокол из Кјота, популарно Кјото протокол, представља међународни споразум о 

смањењу емисија гасова с ефектом стаклене баште. Овај протокол уследио је после 

усвајања и ступања на снагу UNFCCC 1992. године и први је покушај глобалне заједнице 

да правно-политички дефинише климатске промене и почне борбу против њих. Кјото 

протокол обавезује државе потписнице на смањење емисија гасова с ефектом стаклене 

баште, заснивајући се на два закључка Првог извештаја МПКП11: 

8. Глобално загревање се дешава и 
 

9. Веома је вероватно да га углавном узрокују емисије CO2 антропогеног порекла. 
 

Протокол је усвојен 11. децембра 1997.године у Кјоту, у Јапану, а ступио је на снагу тек 

16. фебруара 2005. године12. Кјото протокол имплементира крајњи циљ UNFCCC да се 

бори против глобалног загревања смањењем концентрација гасова с ефектом стаклене 

баште у атмосфери, и заснива се на принципу заједничке, али подељене одговорности. 

Принцип заједничке, али подељене одговорности значи да је обавеза за смањење емисије 

гасова с ефектом стаклене баште различито подељена између развијених и земаља у 

развоју. Обавеза развијених земаља је смањење тренутних емисија, јер су оне историјски 

одговорне за тренутне нивое гасова с ефектом стаклене баште у атмосфери. 

Кјото протоколом тридесетосам индустријских земаља и Европска зејдница прихватиле су 

обавезујуће циљеве за смањење емисија гасова с ефектом стаклене баште - CO2, CH4, N2O, 

SF6, HFCs и PFCs, на ниво испод нивоа з 1990. године13. Смањење емисија шест врста 

гасова с ефектом стаклене баште рачуна се у облику еквивалент-CO2. Поптиснице 

протокола деле се у две групе: државе Анекса 1 и државе које нису на списку у Анексу 1 

Протокола. Прве су развијене државе, с „економијама у транзицији“, које учествују 

националним или удруженим циљевима за смањење емисија, док члалнице које нису у 

Анексу 1, углавном сиромашне државе у развоју, могу учествовати у Протоколу кроз 

Механизам чистог развоја14. 

 

 

 
11 

Climate Change: The IPCC Scientific Assessment (1990) Report prepared for Intergovernmental Panel 
on Climate Change by Working Group I; J.T. Houghton, G.J. Jenkins and J.J. Ephraums (eds.). 
Cambridge University Press, Cambridge, Great Britain, New York, NY, USA and Melbourne, Australia 
410 pp. 
12 

Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change" 
13 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (2011), Kyoto Protocol, UNFCCC 
14 

Grubb & Depledge 2001. 
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Ограничавање емисија држава Анекса 1 варира од државе до државе15, неке чланице 

треба да смање емисије на ниво испод полазне основе, неке на ниво полазне основе, а 

некима су лимити изнад полазне основе. Међународни авио и поморски саобраћај, не 

улазе у рачунање граничних вредности. Оваква подела представља формализацију 

принципа заједничке, али подељене одговорности. Како би се остварили задати циљеви 

смањења емисија, Кјото протокол уводи „механизме флексибилности“. 

Протокол дефинише три механизма флексибилности16, који су доступни државама из 

Анекса 1, а служе за достизање задатог нивоа смањења емисија: 

1. Међународна трговина емисијама (International Emissions Trading – IET) 
 

2. Механизам чистог развоја (Clean Development Mechanism – CDM) 
 

3. Удружена имплементација (Joint Implementation – JI) 
 

Међународна трговина емисијама (IET) омогућава државама из Анекса 1 да тргују својим 

емисијама гасова с ефектом стаклене баште, а заснива се на маргиналној цени смањења 

емисија која варира од државе до државе17. Маргинална цена представља цену снижавања 

последње тоне еквивалента-CO2. За разлику од IET, CDM и JI су пројектно базирани 

механизми, који пројектном активношћу доводе до смањења емисија. Ови механизми 

заснивају се на принципу „производње“ смањења емисије, док се трговина емисијама 

базира на квантитативном ограничавању емисија18. Разлика између CDM и JI јесте у томе 

да CDM производи смањење емисије у државама које нису у Анексу 1, а JI исто подстиче у 

државама из Анекса 1. Смањења остварена механизмом чистог развоја и удруженом 

имплементацијом називају се „кредитима“ и представљају смањење емисије одбијено од 

хипотетичке полазне емисије. 

Кјото протокл састоји се од два обавезујућа периода, први је почео 2008. године и завршио 

се 2012, а други је почео 2012. и требало би да траје до 2020. Иако је прихваћен, Кјото 

протокол није заживео јер га већина развијених земаља није ратификовала, а после првог 

обавезујућег периода су се и повукле из Протокола. 

 

 

15 
Adam, David (2 December 2007), "UK to seek pact on shipping and aviation pollution at climate 

talks", The Guardian 
16 

Bashmakov, I.; et al., "6. Policies, Measures, and Instruments", Executive summary, 2001. 
17 

Toth, F. L.; et al., "10. Decision-making Frameworks", 10.4.4. Where Should the Response Take 

Place? The Relationship between Domestic Mitigation and the Use of International Mechanisms, in IPCC 
TAR WG3 2001. 
18 

Toth, F. L.; et al., "10. Decision-making Frameworks", 10.4.4. Where Should the Response Take Place? 
The Relationship between Domestic Mitigation and the Use of International Mechanisms, in 
IPCC TAR WG3 2001. 
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Канада је 2012.године објавила да се формално повлачи из Протокола, с објашњењем да 

иако су развијена земља, њихова природа компензује загађење које производе. Главни 

проблем у имплементацији свакако је одбијање САД да ратификују протокол. Клинтонова 

администрација потписала је споразум 1998.године, али он никада није ратификован, јер су 

Сенат, а касније и председник Буш, сматрали да је споразум неправедан, јер искључује из 

одговорности 80% планете, укључујући рапидно развијајуће Кину и Индију, и да шкоди 

америчкој економији. 

Успостављање другог обавезујућег периода договорено је 2012.године и познато је као 

Амандман из Дохе. Амандман из Дохе обавезује на смањење емисија тридесетседам 

држава: Аустралију,Белорусију, Исланд, Казахстан, Лихтенштајн, Норвешку, Швајцарску, 

Украину и двадесетосам чланица ЕУ. Белорусија, Казахстан и Украина су саопштили да ће 

се можда повући из Протокола или да неће спровести у дело Амандман са другим кругом 

обавезујућих циљева19. Јапан, Нови Зеланд и Русија одбили су да прихвате нове циљеве у 

другом обавезујућем периоду, а САД су објавиле да никада неће ратификовати Кјото 

протокол. Други обавезујући период није формално ступио на снагу, јер је Амандман из 

Дохе прихватило 66 држава, за прихватање је потребно 144, а од 37 обавезаних држава, 

само је 7 ратификовало овај документ. 

С обзиром на неуспех Кјото протокола, и немогућност његове имплементације у пракси, 

водили су се преговори на годишњим седницама UNFCCC о томе шта радити када истекне 

и други обавезујући период 2020. године. Резултат тих преговора било је усвајање новог 

документа, независног од Кјото протокола – Париског споразума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
Figueres, C. (15 December 2012), "Environmental issues: Time to abandon blame-games and become 

proactive - Economic Times", The Economic Times / Indiatimes.com 
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2.3. Промене на ЕУ небу (Споразум из Копенхагена) 

 

Петнаеста Конференција чланица20 UNFCCC и пети Сусрет чланица после Кјота21 одржани 

су у у децембру 2009.године у Копенхагену, са циљем усвајања споразума митигације 

климатских промена после 2012. године, када је истицао први обавезујући период 

Протокола из Кјота. Првобитна намера конференције били су преговори о новом 

међународном споразуму о климатским променама, али се она претворила у политичке 

преговоре о „глобалном поретку климатских промена“ и подигла медијску буру, јер је скоро 

120 шефова влада одлучило да се састане у Копенхагену. 

Две године пре Самита на међународној сцени почело се придавати пуно пажње 

климатским променама, управо то је резултирало окупљањем светских политичара, са 

циљем да се обезбеди политичко лидерство и осигурају интереси националних економија. 

Иако споразум није званично усвојен, а мишљења о исходу Самита подељена с две стране 

Атлантика (САД су веома задовољне исходом, док је мишљење ЕУ било да је исход 

„катастрофалан“), ова конференција унела је неке значајне помаке и нове приступе у 

политици климатских промена. Опажање исхода Самита доста је обојено очекивањима 

држава чланица, јер оно што је свима заједничко јесте увиђање неоперативности Кјото 

протокола. ЕУ, као светски лидер у политици климатских промена, имала је намеру да у 

Копенхагену спроведе „целовит и оперативни споразум“ са обавезујућим циљевима 

смањења емисија и финансирањем у складу с одговорностима и могућностима22. Ипак, 

лидерство у преговорима на овој конференцији преузели су председник Обама испред САД 

и кинески премијер Вен Јибао. Последњег дана конференције, САД, Кина, Индија, Бразил и 

Јужноафричка република направиле су нацрт Споразума из Копенхагена. Овај споразум су 

друге чланице „примиле на знање“, али га нису усвојиле. 

Иако у Копенхагену није усвојен нови глобални документ, направљени су важни кораци у 

креирању нове политике климатских промена, који су касније довели до Париског 

споразума. Кључни елементи који су разматрани на овом самиту су: циљ да се ограничи 

глобално загревање на 2°C; улажење чланица у процес митигације до краја јануара 

20
15th Conference of the Parties (COP 15) to the United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC) 
21 

5th Meeting of the Parties (MOP 5) to the Kyoto Protocol 
22 

Егенхофер, Георгијев, 2010. 
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2010; услови извештавања и потврде о активностима које државе спроводе; улагање 

развијених земаља у земље у развоју – 30 милијарди долара за период 2010-2012; 

мобилизација 100 милијарди долара годишње до 2020. године кроз јавна и приватна 

финансирања. Споразум још позива на формирање Зеленог климатског фонда који ће 

управљати средствима у циљу праведног спровођења климатских акција. Финансирање је 

препознато као актуелан изазов и опредељена средства треба да се уложе у балансирану 

расподелу између адаптације и митигације23, с тим што је финансирање адаптације 

приоритет у најрањивијим државама у развоју. 

Споразум из Копенхагена још разликује и „архитектура“ самог документа. У њему се 

разматра по први пут нови приступ политици климатских промена, односно, поставка 

документа у форми „унилатералних обавеза“. Форма унилатералних обавеза, или 

портфељни приступ, у овом документу употпуњена је потпуно новим, и за сад непознатим, 

моделом мешавине националних и међународних обавеза. За разлику од Кјото протокола, 

који примењује приступ „одозго на доле“ (top-down approach) у постављању циљева и 

рокова, Споразум из Копенхагена се окреће обрнутом приступу, врло сличном „одоздо на 

горе“ (bottom-up) приступању обавезама и контроли. 

Догађаји из Копенхагена указали су на институционалне недостатке који успоравају 

политику климатских промена, и поставило се питање да ли су шефови влада искоришћени 

на најефикаснији начин24. Овај самит показао је велики јаз између развијених и држава у 

развоју, није донео званичан документ, али ипак представља важан корак ка глобалном 

споразуму који је усвојен пет година касније. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 

Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held in Copenhagen from 7 to 19 
December 2009. Addendum. Part Two: Action taken by the Conference of the Parties at its fifteenth 
session 
24 

Егенхофер, Георгијев, 2010. 
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2.4. Светска међузависност – глобална клима (Париски споразум) 

 
Париски климатски споразум (Paris climate accord/ Paris climate agreement) јесте најновији 

међународни споразум у оквиру UNFCCC, који се бави митигацијом гасова с ефектом 

стаклене баште, адаптацијом и финансирањем климатских акција од 2020. године на даље. 

Циљ Париског споразума је одговор на климатске промене одржавањем степена глобалног 

загревања испод 2°C, и улагањем напора да се планета не загреје изнад 1,5°C25. Након 

Кјото протокола, ово је први независни међународни споразум (није амандман или додатак 

Кјото протоколу) о борби против климатских промена, и представља први глобални 

климатски споразум – све државе света су га потписале. Париски споразум први пут у 

историји предвиђа климатске акције свих земаља света, али задржава принцип заједничке, 

али подељене одговорности. Иако има својих мана, овај споразум може се сматрати 

успехом јер доказује постојање еколошке мултилателаности и представља нови правни 

приступ у оквиру међународног права, који задовољава чак и специфичности америчког 

устава26. 

Концепт споразума је да свака држава одређује, планира и извештава о сопственим 

доприносима митигацији глобалног загревања27. У овом споразуму, за разлику од 

претходног, примењен је приступ „одоздо на горе“ и форма унилатералне обавезе, које су 

први пут разматране у Копенхагену. Париски споразум нема механизам правних санкција, 

већ користи иновативни механизам „стуба срама“ (mechanism of ‘naming and shaming’) како 

би осигурао имплементацију28. То значи да овај документ ствара ризик нарушавања 

репутације, успостављањем и реализацијом обавезне транспарентности и ревизије, на које 

државе чланице пристају потписивањем. Циљ оваквог механизма јесте да чланице 

повећају своје доприносе сваких пет година. Идеја је да се на сваких пет година, почевши 

од 2018, направи „глобални пресек“ (global stocktake) да се види докле је ко стигао у 

испуњавању постављених циљева. Претпоставља се да ће овај механизам створити 

тренутке концентрисане политичке пажње на сваких пет година, што доприноси 

динамичности целокупног процеса борбе против климатских промена. 

 

 
 

25 
Change, United Nations Framework Convention on Climate. "The Paris Agreement - main page". 

UNFCCC.int 
26 

Obergassel, Wolfgang, et al. "Phoenix from the ashes: an analysis of the Paris Agreement to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change; part 1." (2015). 
27 

Article 3, Paris Agreement 2015 
28 

Obergassel, Wolfgang, et al. "Phoenix from the ashes: an analysis of the Paris Agreement to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change; part 1." (2015). 
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Главни циљ Споразума, како је објашњено у Члану 2 документа, јесте „побољшање 

имплементације“ UNFCCC кроз29: 

 Одржавање пораста температуре на глобалном нивоу испод 2°C у односу на 

прединдустријски ниво, препознајући да би ово значајно смањило ризике и 

утицаје климатских промена 

 Повећање способности адаптације на различите утицаје климатских промена 

и усвајање климатске отпорности и развоја с ниским емисијама, тако да то не 

угрози производњу хране 

 Стварање токова финансија који су конзистентни са кретањем ка развоју с 

ниским емисијама и климатском отпорношћу. 

За успех Париског споразума неопходно је спровођење оквира транспарентности, који ће у 

предстојећем периоду бити једна од најважнијих области рада, поред повећања амбиција 

свих држава. Поред тога, Париски споразум је добио подршку држава у развоју јер је 

препознао њихову забринутост која траје већ двадесет година – како се адаптирати. 

Париски споразум подиже статус адаптације у међународном климатском режиму и 

прописује ревизију и убрзавање акција у циљу адаптације сваких пет година, паралелно са 

развојем планова митигације. Финансирање адаптације на климатске промене препознато 

је, али не подразумева колективни, квантификовани циљ. 

Основна идеја Париског споразума јесте индивидуалан приступ борби против климатских 

промена, и пружање механизма који ће натерати државе да саме нешто мењају. Свака 

чланица поставља сопствене циљеве и датуме, о чему редовно извештава остале, и 

климатске активности спроводи транспарентно. Једини услов Споразума је да сваки 

следећи циљ буде виши од оног претходног, како би се осигурала динамичност и кретање 

у позитивном смеру. Новитет који Париски споразум уводи јесу 

„национално дефинисани доприноси“ (nationally determined contributions – NDC), доприноси 

које свака ржава треба да дефинише и спроведе како би се постигао глобални  циљ30.  NDC  

треба  да  буду  „амбициозни“,  „да  представљају  прогрес током 

 
 
 
 
 

 
29 

"Paris Agreement, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1" (PDF). UNFCCC secretariat 
30 

Article 3, Paris Agreement (2015) 
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времена“ и да су постаљени у складу с „остваривањем сврхе Споразума“31. Сви доприноси 

достављају се сваких пет година Секретаријату UNFCCC32. 

Париски споразум конципиран је супротно од свог претходника, како би се избегла судбина 

Кјото протокола и допринело правном формулисању борбе против климатских промена које 

је применљиво у пракси. Споразум не дели државе на развијене и неразвијене, али 

задржава систем подељене одговорности. Иако не постоји механизам правне обавезе, 

уведени су иновативни приступи који треба да обезбеде спровођење одредби Споразума. 

То су систем национално дефинисаних доприноса, комбинација националног и 

међународног делања, оквир транспарентности, приоритетно финансирање адаптације у 

регионима који су најугроженији и увођење принципа 

„губитка и штете“ (loss and damage) узрокованих климатским променама. Овај принцип 

увеле су мале острвске државе, како би се осигурале од све већих ризика који им прете 

због климатских промена. Ипак, иако Споразум препознаје овај изазов, не може се 

користити за наплаћивање штете. 

Први кораци су направљени, остаје да се види каква ће судбина Париског споразума бити и 

да ли ће његов иновативни приступ заиста допринети смањењу емисија и ограничавњу 

пораста температуре испод 2 степена. У јуну 2017.године председник Трамп је најавио 

намеру повлачења САД из Париског споразума, што може изазвати велики проблем у 

климатској дипломатији и решавању глобалних питања. Али, за утеху је што формално 

напуштање САД не може бити окончано пре новембра 2020.године што је фактички крај 

мандата председника Трампа. Исте године у јулу, француски министар заштите животне 

средине објавио је намеру Републике Француске да забрани сва возила на бензин и дизел 

до 2040.године и да од 2022.године Француска више неће користити угаљ за добијање 

електричне енергије. С две стране окена два опозитна става – још увек има наде за 

Париски споразум. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 

Article 3, Paris Agreement (2015) 
32 

Article 4(9), Paris Agreement (2015)
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Схема 4: Кишобран за сутра 
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Трећи део: Глобална економија у маказама климатских промена 
 

Климатске промене су, као што смо до сада могли да видимо, природни феномен који због 

својих узрока и последица спада у домен друштва, политике, права и економије, а тек на 

крају екологије и заштите животне средине. У овом поглављу бавићемо се економским 

аспектом климатских промена, односно њиховом корелацијом са светском економијом. Јер, 

међународне политике и правни документи креирају се на основу економских интереса, чак 

и када је реч о еколошким питањима, а климатске промене су и ту специфичне. Решавање 

једног таквог изазова скупо је и представља нови трошак на глобалном нивоу. Ко ће да 

плати да се све државе прилагоде на климатске промене, ко ће да управља тим новцем и 

одакле ће се тај новац створити? 

Глобална економија нашла се у маказама климатских промена и бави се овим и другим 

питањима климатске економије животне средине с три аспекта:  

1. однос климатских промена и економије;  

2. финансирање прилагођавања на климатске промене, и  

3. климатски паметно предузетништво као нови модел пословања. 

 
 
 

3.1. (Не)одрживи развој – нова економија 

 
Климатске промене су по својим узроцима и последицама глобални феномен, па да би се 

постигао ефективан и ефикасан одговор на њих, неопходна је заједничка међународна 

акција. Та акција односи се на неколико области релевантних за адаптацију на климатске 

промене и за њихову митигацију: 

 стварање ценовних сигнала и формирање тржишта за угљеник, 

 подстицање технолошког развоја, и 

 ангажовање у промовисању и прилагођавању посебно у земљама у развоју. Највеће 

напоре потребно је уложити управо у земље у развоју, зато што иако најмање емитују 

гасова стаклене баште, највише испаштају због последица климатских промена. 
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С економске тачке гледишта, могу се посматрати трошкови утицаја климатских промена и 

исплативост смањења емисија гасова стаклене баште. Стернов преглед52 разматра ове 

аспекте на три различита начна: 

1. Коришћењем посебних техника рашчлањивања; 

2. Коришћењем економских модела; 

3. Коришћењем поређења тренутног стања и будућих праваца кретања 

социјалне цене угљеника. 

Игнорисање климатских промена иде на штету економском расту и развоју, зато што 

одлагањем акције усмерене на ублажавање и адаптацију на климатске промене само се 

повећавају трошкови и смањује ефективност будуће акције. Данас се зна довољно о 

климатским променама, тако да се могу разумети ризици, али нико са сигурношћу не може 

с потпуном извесношћу предвидети последице. Руководећи се оним што знамо, евидентно 

је да ублажавање климатских промена, снажним деловањем на смањење емисија гасова 

стаклене баште, представља инвестицију за будућност. То значи да је ублажавање 

тренутни трошак и трошак у наредних неколико деценија, како би се избегли ризици с 

веома великим последицама и још већим трошковима у будућности. Уколико се ништа не 

предузима у вези с климатским променама, могуће је да ће се цивилизација у скорој 

будућности сусрести с кризама налик на економске депресије из прве половине двадесетог 

века и светске ратове. Научни докази указују на повећан ризик од озбиљних и 

непоправљивих утицаја климатских промена узрокованих емисијама гасова стаклене баште 

који настају као последица уобичајеног понашања и пословања. У контексту економије, то 

значи следеће: што пре почнемо с ефективном акцијом за смањење емисија, то ће она бити 

јефтинија и друштвено праведнија. 

Климатске промене нису праведне, односно нису равномерно распоређене. 

Најсиромашније државе и људи први су на удару и претрпеће највеће последице, иако 

најмање доприносе променама. Због тога се, климатске промене наводе као једна од 

претњи развоју држава и препрека у смањењу сиромаштва. Гледано на глобалном нивоу, 

државе у развоју у просеку се већ налазе у топлијим пределима и имају проблем због 

велике променљивости падавина, што им ограничава могућност обрађивања земљишта и 

узгој хране. Самим тим, додатно загревање планете може само погоршати њихову позицију 

повећањем трошкова, и то без много користи. Најсиромашније земље у највећој мери 

зависе од пољопривреде, која је економски сектор директно зависан од 

52 
Н.Стерн, Стернов преглед: Економија климатских промена, 2006. 
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климе, што значи да су, услед ниских прихода и осетљивости, прилагођавање на климатске 

промене или њихова митигација веома тешки. На националном нивоу земаља у развоју, 

климатске промене могу смањити приходе (услед трошења уштеђевине на преживљавање) 

и повећати потребу за потрошњом што доводи до директног угрожавања јавних финансија. 

Код развијених земаља, у почетку би се могли видети привремени бенефити глобалног 

загревања, али с обзиром на то да је оно континуиран и незаустављив процес, врло брзо 

би се испољиле и негативне последице, које су већ присутне у земљама у развоју. У овом 

смислу, подручја већих географских ширина искусиће повећање температуре које може 

позитивно утицати на развој пољопривреде, туризма и смањење смртности. Ипак, ови 

региони изложени су највећим стопама загревања, што даље може довести до оштећења 

инфраструктуре, смањења биодиверзитета, нарушавања људског здравља и опадања 

локалних прихода. 

Ипак, највећи трошкови на глобалном нивоу узроковани су (и тек ће то бити), ако се 

досадашњи тренд раста просечних температура настави, трошковима због штете настале 

под утицајем екстремних временских услова. Повећањем просечне глобалне температуре, 

убрзано се повећавају трошкови штете. На основу једноставних екстраполација, до 

средине овог века трошкови узроковани екстремним временским условима могу достићи 

0,5-1% светског БДП на годишњем нивоу и наставити да расту.53 

Да би се економија повезала са климатским променама, увек се раде процене на основу 

одређених модела. Стернов преглед, користи резултате модела PAGE 2002 како би 

илустровао промену процена изведених из интегрисаних модела процене као одговор  на 

научне доказе о различитим порастима температура. Поред модела, узето је у обзир и како 

би примена одговарајућих дисконтних стопа и процена о утицају на смртност и животну 

средину поећали трошкове климатских промена. На основу тога трошкови уобичајеног 

понашања би се и даље повећавали уколико би модел систематски узимао у обзир три 

фактора: 

 Укључивање директних утицаја на животну средину и зравље људи (нетржишни 

утицаји) повећава процену укупних трошкова климатских промена за 5-11% од 

глобалне потрошње по глави становника 

 
 

 
53 

Климатске промене: анализе и студије, Стернов преглед: Економија климатских промена, 
стр.22. 
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 Неки научни докази указују да реакција климатског система на емисије гасова са 

ефектом стаклене баште може бити бурнија него што се претпостављало, због већ 

постојећих процеса, попут ослобађања метана и слабљења упијача угљеника. Ако 

се ово узме у обзир тошкови климатских промена повећали би се за 5-7% од 

глобалне потрошње по глави становника, али 11-14% ако се узму у обзир и 

нетржишни утицаји. 

 Терет климатских промена је непропоционално подељен и иде на штету 

сиромашних земаља. Глобални трошкови климатских промена могли би бити већи 

за ¼ ако се терет ових трошкова не распореди равноправно. 

 
 
 

3.2. Прилагођавање климатским променама – економија климе 

 
Последице климатских промена евидентне су, а на иновативним решењима у овој облсти 

интензивно се ради и њој се приступа с различитих аспеката. Ипак, да би било које од 

решења било применљиво, неопходна је финансијска подршка. Питање које се поставља 

јесте: Ко плаћа за алтернативе загађивања животне средине и за ефикасно прилагођавање 

на ове промене? Ово питање пре свега покреће питање развијеног и света у развоју, 

глобалног севера и југа, „малих и великих“. Климатске промене су 

„неправедне“, те су државе које су најмање одговорне за овај феномен најугроженије. Због 

тога, државе у развоју захтевају од индустријализованог света да се суочи са историјском 

одговорношћу54 и уради нешто у домену климе за добробит свих. 

Пре десет година, у оквиру Акционог плана са Балија, прилагођавање је окарактерисано 

као један од пет кључних елемената за јачање будућих одговора на климатске изазове. 

Политике климатских промена у многоме зависе од предвиђених трошкова и доступних 

средстава. Преговори о механизмима прилагођавања у великој мери су разговори о 

финансијским механизмима који могу да покрију очекиване трошкове, како је финансирање 

распоређено и ко плаћа за шта. Управо ове теме представљале су главни узрок 

забринутости и суштинску препреку у постизању споразума у Копенхагену 2009. године. 

Финансирање адаптације на климатске промене углавном је било конципирано као улагање 

развијених држава у оне у развоју. 

 
 

54 
С.Гантер, Пропасти или се прилагодити: Финансирање адаптације на климатске промене, 2009. 

стр 2. 
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Оквирна конвенција Уједињених нација о климатским променама формирала је 2007. 

године на Балију борд Фонда за прилагођавање, чији је задатак био надгледање 

финанасијских подршки за мере прилагођавања у државама у развоју. Прве активности у 

смеру формирања наменских фондова за прилагођавање на климатске промене почеле су 

2001. године, у Маракешу на Седмој конференцији уговорних страна, када је препозната 

посебна осетљивост и рањивост држава у развоју на последице климатских промена. Тада 

су формирана три фонда: 

1. Фонд за најнеразвијеније државе (Least Developed Countries Fund, LDCF) 

2. Посебни фонд за климатске промене (Special Climate Change Fund, SCCF) 

3. Фонд за прилагођавање (Adaptation Fund, AF) 

Сва три фонда су, у почетку, били под надлежношћу Глобалног партнерства за заштиту 

животне средине (Global Environmental Facility, GEF). Ово је изазвало критике на рачун 

структуре управљања фондовима, јер је GEF окарактерисан као институција која се 

финансира из донација и на коју државе у развоју могу утицати само кроз партнерство у 

UNFCCC. Касније је измењена управљачка структура фондова, тако да данас Фонд за 

прилагођавање има борд који управља средствима прикупљеним из приватних и државних 

донација, али и од 2% средстава обезбеђених активностима Сертификованих редукција 

емисија у оквиру Механизама чистог развоја. Карактеристика борда Фонда за 

прилагођавање јесте то што је чланство подједнако распоређено између развијених и 

земаља у развоју, обухвата представнике најнеразвијених држава и малих острвских 

држава у развоју, а и то што је формиран при UNFCCC, а не при GEF. Ипак, с обзиром на 

то да се Фонд финансира највише из донација, појављује се раскорак у интересима 

донатора и захтевима земаља у развоју. Представници ових земаља сматрају да овакво 

финансирање само представља компензацију штете коју је направио развијени свет, а не 

развојну помоћ. 

Када је реч о количини новца уложеног у фондове за прилагођавање на климатске 

промене, у почетку је годишњи износ опредељен за фондове био мањи од цифре коју 

Велика Британија утроши на борбу против поплава недељно. Иако апсурдно, фондови су 

наставили да се муче са опредељеним буџетом, док су буџети за борбу против 
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елементарних непогода свуда у свету порасли. Како би финансирање прилагођавања било 

ефективно и праведно, неопходно је да буде55: 

 Одговарајуће, 

 Правично, 

 Ново и додатно, 

 Адекватно и 

 Предвидљиво. 

Одговарајуће финансирање подразумева праћење принципа „загађивач плаћа“ и да се не 

заснива на добровољним доприносима и кредитима. Правичност се односи на принцип 

заједничке диференциране одговорности из Кјото протокола и других правних докумената 

из области климатских промена. Финансирање прилагођавања не може се рачунати као 

Званична развојна помоћ, што се сматра под „ново и додатно“, а адекватно је ако се односи 

на земље у развоју и потребан износ. Предвидљивост финансирања односи се на 

гарантовање дугорочних токова финансијских средстава. 

За разлику од митигације климатских промена, која се перцепира као очување заједничких 

ресурса, јер се спроводи на глобалном нивоу, адаптација се односи на климатске промене 

и промене или губитке животних услова на локалном нивоу. Често се због свог локалног 

карактера, прилагођавање климатским променама не сагледава као проблем заједничких 

ресурса и самим тим се доводе у питање механизми финансирања. Ипак, недовољно 

локално прилагођавање на климатске промене има директан утицај на глобалном нивоу, 

као што су миграциони токови еколошких избеглица и транснационални конфликти око 

ресурса. Управо због тога, државе у развоју стално изражавају забринутост за појаву 

„климатског апартхеида“ или 

„апартхеида прилагођавања“. Ови термини означавају раскорак између развијених и 

држава у развоју када последице климатских промена постану драматичне. Односно, мале 

и неразвијене земље ће бити остављене да се саме суочавају с проблемима узрокованим 

променама климе, а прави узрочници проблема ће се држати по страни. Сарадња на 

глобалном нивоу, наменски фондови за прилагођавање и адекватни финансијски модели 

једино су решење за прилагођавање на климтске проемене. 

 
 
 
 

55 
Brot fuer die Welt/EED, International Instruments for Financing Adaptation to Climate Change, p. 7, 

2008. 
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Схема 5 
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Глобална економска безбедност 

 

Дефинисање климатских промена као безбедносног изазова, и уопште повезивање 

промена климе и безбедности, још увек представља кнтроверзно питање. Неки аутори 

сматрају да дискурс климатских промена и националне безбедности служи државама да 

умање димензије људске безбедности и усмере мере адаптације и митигације у смеру 

националних интереса33. Ипак, многе државе су забринуте за мултилатералне односе и 

опажају ризике од климатских промена као безбедносни ризик34. Сматрамо да климатске 

промене представљају директан безбедносни ризик за људе и међународне односе. 

Требало би нагласити, у сврху овог поглавља, да када се говори о безбедносном ризику 

или изазову мисли се искључиво на људску безбедност. Људска безбедност у контексту 

климатских промена представља стање када је суштинa људскoг живота (универзални и 

културно-специфични, материјални и нематеријални елементи који су неопходни да би 

човек делао у свом интересу) заштићенa, а људима пружена слобода и способност да живе 

достојанствено.35 

С правно-политичког аспекта, безбедност у светлу климатских промена почела се 

разматрати пре десетак година. Иако се у Четвртом извештају МПКП36 о променама: 

Климатске промене 2007. неколико поглавља дотиче људске безбедности под утицајем 

климатских промена, ова тема се детаљно обрађује тек у последњем извештају МПКП37 из 

2014. године. Поред званичних извештаја о променама климе, 2008. године објављен је 

Документ високог представника Европске комисије за Европски савет под називом 

Климатске промене и међународна безбедност38. У овом извештају разматра се утицај 

климатских промена на међународну безбеднст, утицај међународно безбедносних 

33 
Barnett 2007, 2009; Floyd, 2008; Brauch, 2009; Dalby, 2009; Verhoeven, 2009; Trombetta, 2012; 

Oels, 2013 
34 

Barnett, 2001; Brauch et al., 2008, 2009, 2011; Matthew et al., 2010; O’Brien et al., 2010; Oswald 
Spring, 2012. 
35 

Climate Change 2014 Impacts, Adaptation, and Vulnerability Part A: Global and Sectoral Aspects 

Working Group II Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change, Chapter 12.1. Definition and Scope of Human Security, p.759 
36 

IPCC, 2007: Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the 
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, 
Pachauri, R.K and Reisinger, A. (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 104 pp 
37 

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to 
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, 
R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. 
38 

CLIMATE CHANGE AND INTERNATIONAL SECURITY Paper from the High Representative and the 
European Commission to the European Council, S113/08 14 March 2008 
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последица на безбедност Европе и дају препоруке за примену ЕУ инструмената у циљу 

јачања капацитета на нивоу Уније. Извештај истиче неке од облика конфликата које могу 

узроковати климатске промене: 

1. сукоби због природних ресурса - присутни су и препознати дужи низ година, посебно 

у подручјима где је приступ политизиран. Сматра се да ће климатске промене 

подстаћи постојеће сукобе и допринети стварању нових, јер узрокују пад 

пољопривредне продуктивности, смањење обрадивог земљишта, несташицу пијаће 

воде, екстремне временске услове (поплаве и суше) и промену образаца падавина; 

2. економска штета и ризик за приобалне градове и критичну инфраструктуру – 

приобалне регије и мале острвске државе прве су на удару климатских промена и 

претрпеће највеће економске штете због подизања нивоа мора. Мега-градови и 

њихова инфраструктура, у обалским подручјима под ризиком су од повећаног 

интензитета и учесталости природних катастрофа, што доприноси повећању 

несрећа и хуманитарних криза, али и већем притиску на природне ресурсе; 

3. губитак територије и гранични спорови – односи се првенствено на мале острвске 

државе којима прети потапање због подизања нивоа мора, и на употребу 

заједничких ресурса као што су поларни региони и светско море. Климатске промене 

ће довести до преиспитивања међународног права и решавања питања глобалних 

добара; 

4. миграције изазване погоршањем услова животне средине – најсиромашнији региони 

света су под највећим ризиком од климатских промена, што доводи до миграција 

унутар и/или између држава. Према проценама УН, до 2020. године појавиће се прве 

„еколошке избеглице“, а поједине државе траже међународно признавање 

„еколошких миграција“; 

5. крхка ситуација и радикализација – сматра се да климатске промене могу повећати 

нестабилност у слабим и неуспешним државама, због додатног оптерећења на 

ограничене капацитете владе. Ово даље може узроковати фрустрацију 

становништва, што може довести до напетости међу различитим етничким и 

верским групама и до политичке радикализације; 

6. тензије око снабдевања енергијом – односе се опет на доступност, коришћење и 

надметање око природних ресурса, у овом случају енергетских. Глобално загревање 

довешће до тога да неприступачни делови Земље постану доступни, а 
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самим тим и њихови ресурси. Ово може изазвати додатно и ново надметање око 

енергетских ресурса, с обзиром на велики притисак климатских промена под којим 

се налазе тренутни водећи произвођачи нафте и гаса; 

7. притисак на међународно управљање – као што је више пута наведено у овом раду, 

климатске промене су неправедне, те могу изазвати анимозитет између оних 

најодговорнијих и оних који су њима највише погођени. У случају да међународна 

заједница не успе у спровођењу политике ублажавања последица и адаптације на 

климатске промене, могућ је пораст безбедносног ризика на мултилатералном 

нивоу. Такође, повећањем удела Кине и Индије у глобалним емисијама гасова с 

ефектом стаклене баште, може се изазвати нова подела југ- југ, поред постојеће 

север-југ. 

Како би се предупредиле претходно разматране претње, неопходно је наставити 

интензивно бављење климатским променама, с аспекта митигације и адаптације, али и 

унапредити постојећа знања и капацитете. Климатске промене су кључно питање 

међународних односа, а самим тим и међународне безбедности. Ако се наставе напори 

међународне заједнице на решавању климатског изазова, он може представљати и 

покретач позитивних промена у глобалном управљању. Неке од активности које могу 

допринети овоме су: фокусирање на безбедносне ризике који се односе на климатске 

промене, јачање међудржавне сарадње у откривању и мониторингу безбедносних претњи 

повезаних с климатским променама, разматрање миграторног стреса узрокованог 

променама у животној средини. Европска унија би требало да, као светски лидер у 

политици климатских промена, интензивира своје капацитете за истраживање, мониторинг 

и рано упозорење, додатно изгради капацитете у цивилној заштити и коришћењу кризног 

управљања, и настави рад на прегледу вероватних безбедносних ризика повезаних с 

климатским променама, како би се глобална политика кретала у позитивном смеру. 

С друге стране Пети извештај МПКП разматра питање људске безбедности кроз различите 

димензије климатских промена. Економска димензија и димензија средстава за живот 

односи се на материјалне аспекте безбедности средстава за живот, попут безбедност 

хране, воде и склоништа, осетљивост на екстремне временске услове и депривацију 

основних потреба, и стратегије адаптације у контексту људске безбедности. Стратегије 

адаптације имају за циљ смањење осетљивости, а тиме и повећање сигурности, али су 

истовремено подложне ризику погоршања елемената безбедности. 
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Неке активности у циљу адаптације на климатске промене могу бити недовољне, могу 

створити нове ризике или подбацити у препознавању ширих циљева екосистемске 

отпорности39, а поједине стратегије могу угрозити рањивост и спровести неједнакости40. 

Културна димензија људске безбедности може се разматрати кроз интеракцију културе с 

климатским утицајима, улогу домородачких племена у вођењу политике климатских 

промена и улогу локалних и традиционалних знања. Култура формира однос друштва 

према животној средини, те је самим тим важна детерминанта одговора на ризике у 

животној средини41. Пети извештај МПКП наводи да климатске промене имају значајне 

културне импликације, с обзиром да су потрошачки обрасци проистекли из културе, што 

имплицира да култура утиче на емисију гасова с ефектом стаклене баште. Такође, утицај 

климатских промена на природни капитал и живот у руралним подручјима директно утиче 

на културне обрасце. С аспекта стратегија адаптације, културно уврежена перцепција може 

или спровести стратегију или је онемогућити, што има директног утицаја на људску 

безбедност42. Улога домородачких племена и локалних и традиционалних знања, може 

бити веома корисна у креирању политика климатских промена, јер историјски је потврђено 

да домородачка племена имају високу адаптибилност на променљиве у животној средини. 

Ипак, ове групе су једне од најугроженијих због слабог капацитета прилагођавања на брзе 

социо-економске услове и глобализацију43. 

Миграције и мобилност у светлу климатских промена, односе се на утицај промена климе 

на расељена лица услед екстремних временских услова, миграције унутар и између држава 

и људску мобилност. На основу петогодишњег теоријског истраживања и опсервације, 

научници су дошли до резултата да су миграторна и мобилна димензија климатских 

промена, као и централна улога мобилности у адаптацији очигледни44. Миграција у овом 

значењу подразумева прелажење из једне административне јединице у другу, без нужног 

прелажења државне границе. Климатске промене представљају један од покретача 

значајног савременог тренда великих померања из руралних подручја у урбане. Популација 

ће показати различите миграторне исходе на основу 

 

39 
Eriksen et al., 2011; Adger et al., 2011b 

40 
Barnett and O’Neill, 2010 

41 
Siurua and Swift, 2002; Pearce et al., 2009; Buikstra et al., 2010; Nielsen and Reenberg, 2010; 

Petheram et al., 2010; Paul and Routray, 2011. 
42 

Zamani et al., 2006; Burningham et al., 2008;West and Hovelsrud, 2010; GómezBaggethun et al., 
2012; Nursey-Bray et al., 2012; Rudiak-Gould, 2012 
43 

Tyler et al., 2007; Crate and Nuttall, 2009 
44 

Afifi and Jäger, 2010; Foresight, 2011; Piguet et al., 2011 
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етничке припадности, богатства или пола45. Пионирске миграције на нове дестинације, 

миграције у далеке дестинације и међународне миграције захтевају приличан људски и 

финансијски капитал, те ће бити резервисани за богатије делове света. Ипак, 

најраспрострањенија употреба миграторних кретања јесте у циљу адаптације и смањења 

ризика. 

Корелација између климатских промена и оружаних сукоба, посебно као узрочника 

конфликта, још увек представља питање које је отворено за дебату, иако се последњих 

десет година може запазити пораст у истраживању овог односа. Већина истраживања која 

се бави односом климатских промена и оружаних сукоба, фокусира се на однос климатске 

варијабилности и конфликата унутар држава у модерном добу. Нека од ових истраживања 

показују слабу повезаност феномена, нека не налазе повезаност, и генерално не може се 

закључити да постоји јака позитивна веза између климатских промена и оружаних сукоба 

унутар држава. Када се говори о конфликту и несигурности повезаних са спровођењем 

политике климатских промена, истраживања почињу да показују пораст ризика од оружаног 

сукоба услед климатских миграција и акција адаптације, као и комплексну осетљивост 

одређених популација46. Ови закључци базирани су на доказима да се насилне политичке 

борбе воде око природних ресурса, што имплицира да у ситуацијама високог ризика када су 

природни ресурси угрожени може доћи до насилног и/или оружаног сукоба. С друге стране, 

политика климатских промена и стратегије адаптације могу допринети изградњи мира, 

усмеравајући компетитивне интересе око природних ресурса у ненасилна решења47. 

Тренутно се још увек испитује ефективност употребе еколошких политика у циљу 

побољшања кооперације и смањења конфликта око природних ресурса48. Једно од таквих 

решења су 

„паркови мира“ који представљају трансгранична заштићена подручја, а дизајнирани су како 

би смањили конфликте и поспешили прекограничну сарадњу. 

Климатске промене ће угрозити државни итегритет утицајем на критичну инфраструктуру, 

претњом територијалном интегритету и геополитичким ривалством49. Угрожавање државног 

интегритета имплицира угрожавање људске безбедности, јер нарушавање инфраструктуре 

и геополитичких димензија климатских промена смањује 

45 
Elliot and Pais, 2006; Gray and Mueller, 2012; Upton, 2012 

46 
Bumpus and Liverman, 2008; Adger and Barnett, 2009; Webersik, 2010 

47 
Conca and Dabelko, 2002; Conca and Wallace, 2009; Lujala and Rustad, 2011; Jensen and 

Lonergan, 2013 
48 

Lujala and Rustad, 2011; Jensen and Lonergan, 2013 
49 

Gilman et al., 2011. 
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капацитете државе за пружање еколошких, економских, друштвених и политичких услуга50. 

Геополитичка ситуација биће фундаментално измењена под утицајем климатских промена 

– подизање нивоа мора може довести до нестанка читавих држава, ондосно губитка 

територијалног интегритета; глобално загревање ће омогућити приситуп новим 

територијама и ресурсима; доступност постојећих природних ресурса биће угрожена, што 

може довести до оружаних сукоба. Као последица геополитичких промена, неизбежне су 

промене у глобалном управљању и правном регулисању еколошких питања. Формирање 

међународног еколошког суда могло би да реши спровођење еколошке правне регулативе 

и допринесе заштити екстериторија, односно планетарних јавних добара и природних 

ресурса51. 

Глобално загревање незаустављив је процес, а у којој мери ће се температура повећати 

остаје да се види. Политика климатских промена настоји да до 2050.године смањи емисије 

гасова са ефектом стаклене баште на половину нивоа из 1990.године. Чак и ако би се 

постигао тај циљ, МПКП тврди да би се тешко избегао пораст од 2°C у односу на 

прединдустријски ниво. Толики пораст температуре представља озбиљан безбедоносни 

ризик, који би се повећавао сразмерно повећању температуре. Ако већ не можемо избећи 

глобално загревање, једини одговор јесте инвестирање у адаптацију, која осим што би 

имала еколошки импакт, могла би смањити међународни безбедносни ризик од климатских 

промена. 
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Закључна разматрања 

 
Како су ефекти промена климе, али и њихове последице, постајали све видљивији, почело 

се више пажње обраћати на овај феномен. Данас он чини једну од најактуелнијих тема, 

како у научним круговима тако и у политици, медијима и друштву. Због своје видљивости, 

али и у духу све веће еколошке освешћености и бављења питањима заштите животне 

средине, климатске промене заузимају посебно место у међународној политици и правној 

регулативи. 

1. Наука се сложила око узрока климатских промена – анторпогене активности 

доприносе актуелним климатским променама. Иако је полемика о узроку и постојању 

климатских промена веома актуелна међу широким народним масама, 90-100% 

научника заступа став да климатске промене постоје и да људска активност 

доприноси глобалном загревању. Најновија истраживања показују и то да што се 

испитаници више разумеју у област климатских промена, то је заступљеније 

мишљење да људска активност доприноси глобалном загревању. 

2. Политика климатских промена мора се водити глобалним еколошким интересима, 

поткрепљена научним подацима. Париски споразум представља велики помак и 

добар корак у формализацији и легалном решавању климатских промена; климатске 

промене могу имати негативне импликације на међународну безбедност, и питање 

климатских промена јесте питање природних ресурса, глобалних јавних добара и 

планетарног еколошког права. За спровођење климатске политике, неопходно је 

формирање Међународног еколошког суда. 

3. Питање климатских промена јесте првенствено питање светске економије, а не 

светске екологије. Политика климатских промена зависи од финансијске конструкције 

и поделе одрговорности. Главно питање стратегија адаптације и митигације јесте ко 

ће то да плати. Што се пре почне с улагањем у климатске  акције то ће оне бити 

јефтиније и ефикасније.
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