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BRASILIEN

Värt att veta om Brasilien:
 Brasilien är ett övergångsland och räknas som världens femte största ekonomi
 Även om landet har en stor ekonomi och stora utsläpp är utsläppen per person relativt låga
 Är nr 13 av 210 länder avseende totala utsläpp (släpper ut 368 317 tusen ton CO2 per år)
 Är nr 128 av 215 länder avseende utsläpp per invånare (1,9 ton CO2 per invånare och år)
 Världens största sammanhängande regnskog ligger i Brasilien. Träd och gröna växter är viktiga

för att lagra CO2

 Brasilien har haft stor ekonomisk tillväxt de senaste åren men det finns fortfarande mycket fattigdom
i landet och Brasilien har ambitioner om fortsatt ekonomisk tillväxt.

 Har omfattande handel både med USA (15% av all export och import) och Kina (11% av all import
och export)

Källor: Globalis.se, cia.gov, wikimedia commons, UN Statistics Division, CDIAC/UN

 Teknologirådet (N), UNI-C (DK), NRCF (S)
www.klimamøte.no

Huvudstad: Brasilien
Språk: Portugisiska
Invånare 203 millioner (förväntad livslängd: 72 år)

BNP per person: $11 900 (nr. 102 av 227 länder)

Näringsintäkter: 67% tjänster, 27,5 % industri, 5,5 %
jordbruk

Energianvändning: biogas 5 %, biomassa 21 %, vattenkraft
14 % och icke förnybara källor 60 % (varav olja utgör 80 %,
kol 14 % och gas 6 %)

Förhandlingstips: 

Historiskt sett har fattiga länder som Brasilien stått för en liten del av de totala utsläppen av växthusgaser.
Det är industriländerna som har stått för största delen av utsläppen som har lett till global uppvärmning.
Kanske borde dessa länder också ta det största ansvaret?

Brasilien är ett övergångslande men har stora problem med fattigdom. Därför ser de gärna att de rikaste
länderna hjälper dem med övergången till ett mer klimatvänligt samhälle. Som övergångsland är de ändå
inte lika beroende av i-ländernas hjälp som de minst utvecklade länderna och det har varit oenighet om ifall
Brasilien och andra övergångsländer borde få ta emot pengar från Den gröna klimatfonden eller bidra med
pengar till den.

På klimatkonferenser brukar Brasilien alliera sig med likasinnade länder (Sydafrika, Indien och Kina) Dessa
länder har kommit överens om att agera gemensamt när det gäller stora klimatfrågor, så det kan vara en
god idé att berätta för Kina vad ni tycker, och fråga om de är överens.

Exempel på namn i

Brasilien: 
 Paula de Silva
 Maria dos Santos
 Yvan Souza
 Marcos Oliveira
 Isabella de Pereira
 Benjamin de Costa
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FÖRBEREDELSER FÖR KLIMATTOPPMÖTET
Lös uppgifterna som en del av förberedelserna för klimattoppmötet.  

A. Välj ett namn
På förra sidan finns en lista med typiska namn från ditt land. Alla medlemmar av delegationen
skall välja varsitt namn och använda det under förhandlingarna. 

B. Tag ställning till de fyra förhandlingsfrågorna.
Tag ställning till de fyra förhandlingsfrågorna nedan och formulera argument som ni kan
använda under förhandlingarna.

1) Industriländer bör, enligt FN, skära ned sina utsläpp med 50-85 % före år 2050 för att
begränsa temperaturökningen till högst 2°C. Hur mycket tycker ni att industriländerna bör
skära ned fram till år 2050?
 Mer än 85 %   av sina utsläpp 
 50-85 %   av sina utsläpp 
 Mindre än 50 %   av sina utsläpp 
 Bör inte ha några krav på nedskärningar av utsläpp  

2) Övergångsländer har mycket lägre utsläpp än industriländerna per invånare. Eftersom
länderna är så stora är utsläppen ändå väsentliga och står för en stor del av ökningen av de
globala utsläppen. Vilka krav bör gälla för dessa länder?

 Bör skära ned utsläppen med samma procentsats som i-länder
 Bör ha gränser för utsläpp på samma sätt som i-land, men inte lika hårda
 Bör inte ha några krav   på nedskärningar av utsläpp

3) Utvecklingsländerna har låga utsläpp av växthusgaser. De flesta utvecklingsländer önskar
ökad ekonomisk tillväxt. Detta kräver användning av energi, vilket ofta leder till ökade utsläpp.
Hur skall dessa länder bidra till målet om globalt minskade utsläpp?

 Bör ha gränser för utsläpp, men inte lika hårda som för industri- och övergångsländer
 Bör ha gränser   för utsläpp, men bara om de rika länderna bidrar ekonomiskt för att begränsa

utsläppen
 Bör inte ha några krav   på nedskärningar av utsläpp

4) Den gröna klimatfonden skall hjälpa de fattiga länderna med projekt för att minska
utsläppen och för att anpassa sig till klimatförändringar. Vem ska bestämma hur pengarna skall
användas?

 De fattigaste länderna bör själva få bestämma hur pengarna skall användas.
 De länder som bidrar ekonomiskt till fonden bör bestämma hur pengarna skall användas.
 I-länder och u-länder bör bestämma tillsammans hur pengarna skall användas.

C. Förbered en appell
Förbered en appell med utgångspunkt från fråga 4. En appell är ett kort tal där du berättar för de
andra medlemsländerna vad som är viktigt för ditt land/din organisation. Appellen kan vara på
max 2 minuter och skall svara på frågarna: 

 Vilket av alternativen tycker ditt land/din organisation är viktigast?
 Varför? Presentera tre argument för att de övriga länderna bör rösta på det alternativ ni tycker är

bäst.

Eftersom ni ska hålla er appell på samma tema som Sverige kan det vara en bra ide att
undersöka vilka argument de kommer att presentera så att ni kan argumentera för eller emot.


