
“O principio de precaución suxire que calquera nivel de C02 significativamente
superior ao acadado durante os últimos períodos interglaciares é anómalo, e como tal
podería ter consecuencias imprevisibles no clima, poñendo a proba a nosa capacidade
de  adaptación.  Aínda  que  a  Terra  soportou  nun  pasado  remoto  concentracións  moi
superiores ás 450 ppm en que algúns especialistas fixan o punto de non retorno, os
seres  humanos  aínda  non  tiñamos  aparecido  sobre  o  planeta.  Parece  razoable
estabilizar  as  emisións,  para  o  que  deberían  tomarse  medidas  urxentes  que
involucrasen a todos os países sen excepción.                                                                 

É  razoable  que  podemos  ir  adaptándonos  sen  demasiados  problemas  a  unha
subida da orde dos 2ºC nos próximos 40 anos, mais se a subida fose de 3-4ºC ou incluso
máis, teriamos problemas. Só hai que ver o que está a pasar cos ecosistemas árticos,
xustamente  no  lugar  da  Terra  onde  o  quentamento  está  acadando  unha  maior
magnitude, para decatarnos da gravidade do asunto.                                                     

Do  conxunto  de indicadores  naturais  que amosan  os  efectos  do  quentamento
global, a acelerada fusión do xeo que está a ter lugar no Ártico fixo saltar as alarmas
entre  a  comunidade  científica.  O  proceso  está  a  ser  tan  rápido  que  os  modelos
climáticos  son  continuamente  revisados,  evitando  deste  xeito  que  estimen  á  baixa
algunhas proxeccións como a subida do nivel do mar, debida a este acelerado desxeo.
(…)                                                                                                                                

A causa das nosas emisións de GEIs [Gases de Efecto Invernadoiro] á atmosfera
empezamos a desequilibrar enerxeticamente o planeta,  e aínda que este conte con
mecanismos  naturais  que  tratan  de  compensar  este  desequilibrio,  nesta  ocasión
poderían manifestarse ineficaces debido á magnitude dos cambios de orixe antrópica e
ao ritmo ao que se están producindo, ¡un fito na historia da Terra!”

José Miguel Viñas: “Introducción a la Meteorología”.

“O fracaso do cumio do clima que se levou a cabo en Copenhague en decembro de
2009 achacouse a moitos factores – a resistencia de Estados Unidos e China a chegar a 
un acordo, a intransixencia doa grandes países industrializados ou en vías de 
desenvolvemento- mais, á hora da verdade, o que impedíu chegar a un acordo mediocre
[sobre a redución das emisións de GEIs] foi a obxeción dunha coalición previamente 
inimaxinable: Venezuela, Bolivia, Sudán e a diminuta illa de Tuvalu, no Pacífico. O 
representante sudanés equiparou as propostas dos países ricos ao Holocausto, e a 
delegada venezolana fíxose a propósito un corte na man para preguntar se era preciso 
que botase sangue para que a escoitasen. (…) Ao final, o cumio non aprobou o 
acordo...”

Moisés Naím: “El fin del poder”.


