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CCC: “BİRLEŞİK KRALLIK İKLİM 
ÖNLEMLERİNDE 'ÇOK YAVAŞ' DAVRANIYOR” * 

 

 

Yeni bir rapor, İngiltere hükümetinin ciddi eylemlerle iklim vaatlerini yerine 

getirmediğini ortaya koydu. Aynı hafta, sızdırılmış bir BM raporunda ise, küresel 

ısınmanın birkaç on yıl içinde kıyı şehirlerini etkili bir şekilde yok edebileceği konusunda 

uyarı vardı. 

Ülkenin resmi iklim danışma organı olan Birleşik Krallık İklim Değişikliği Komitesi (CCC), 

bugün yayınladığı 2021 “İlerleme Raporunda” hükümeti “gerçekçi iklim taahhütleri için 

zamanın tükenmekte olduğu” konusunda uyardı. Başbakan Boris Johnson tarafından 

verilen bazı “tarihi” iklim vaatlerine rağmen, yönetim bunları yerine getirmek için çok 

yavaş. Belki de hepsinden önemlisi, komitenin geçen yılki Birleşik Krallık iklim eyleminin 

daha geniş resminin özetiydi. Yazarlar, “Son 12 ayda gördüğümüz iklim planlarında 

kapsamlı bir stratejiyi ayırt etmek zor” dedi. 

Rapor, Fransız haber ajansı AFP'nin, BM'nin iklim değişikliği organı olan IPCC tarafından 

sızdırılmış bir rapor taslağını ele geçirmesinden bir günden biraz fazla bir süre sonra 

geldi. Sızdırılan rapor deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle dünyanın birçok büyük 

şehrinin toptan yıkımı konusunda uyarıyor. 

İlk olarak, komite şu anda yürürlükte olan karbon azaltma politikalarının hükümetin 

kendi hedeflerini karşılamak için gereken azaltımların yalnızca %20'sini sağlayabildiğini 

tespit etti. Birleşik Krallık'ın Altıncı Karbon Bütçesi 2019'dan 2035'e kadar emisyonlarda 

%63'lük bir azalmayı gerektirirken, CCC “büyük bir politika boşluğunun” altını çizdi ve 

hükümeti “bu değişime şimdiye kadar gördüğümüzden daha acil bir şekilde öncülük 

etmeye” çağırdı.” 

Havacılık, atık, ısıtma ve karbon yakalama gibi çeşitli alanlarda CCC, mevcut 

taahhütlerin "2035'e kadar emisyon azaltımının yarısından azını" kapsadığını belirtiyor. 

CCC, ülkeyi rayına oturtmak için hükümetin şunları yapması gerektiğini açıkladı: 

▪ “Planlama kararları da dahil olmak üzere tüm hükümet politikalarının Birleşik 

Krallık iklim hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak” için Net Sıfır Stratejisinin 

mümkün olan en kısa sürede takdim edilerek tanıtılması. 

▪ Ülke çapında ısıtma ve binaları karbondan arındırmak için iddialı bir stratejinin 

belirlenmesi ve uygulanması. 

▪ Ulaştırma, havacılık, hidrojen, biyokütle ve gıda sektörlerini karbondan 

arındırmak için planların sunulması. 
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▪ Enerji sektörünü, sanayiyi, Kuzey Denizi'ni (Birleşik Krallık'ın petrol ve gaz 

sahaları), turba alanlarını ve atıktan enerji tesislerinin karbondan arındırma 

planlarının güçlendirilmesi. 

CCC Başkanı Lord Deben konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İklim değişikliğiyle 

mücadele için belirleyici on yıldayız. Hükümet takvim konusunda gerçekçi olmalı. 

Birleşik Krallık, gezegenimize nasıl davrandığımız konusunda küresel bir değişime 

öncülük edebileceğini kanıtlamak zorunda.”  

CCC'nin Adaptasyon Alt Komitesi başkanı Barones Brown: “Birleşik Krallık teşhiste lider, 

ancak politika ve eylemde geri kalıyor. Bu daha fazla ertelenemez. Adaptasyon 

konusunda ciddi adımlar atmadan Net Sıfır’a ulaşamayız. Şimdi harekete geçmemiz 

gerekiyor ve ardından daha iddialı olması gereken bir Ulusal Uyum Programına 

ihtiyacımız olacak.” 
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