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Värt att veta om Maldiverna:
 Fattig östat som ligger utanför Indien 
 Är nr 166 av 210 länder avseende totalt utsläpp (släpper ut 898 tusen ton CO2 per år )
 Är nr 105 av 215 länder avseende utsläpp per invånare (3 ton CO2 per invånare och år)
 Maldiverna är är mycket sårbart för klimatförändringer, eftersom landets högsta punkte ligger

bara 2,4 meter över havet. Det mesta av landytan ligger mindre än 1 m.ö.h.
 Maldifernas inkomster kommer huvudsakligen från turism och fiske
 Exporterar fisk, men är i stor utsträckning beroende av matvaruimport. Importerar också alla

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

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

K
LIM

ATTO
P

P
M

Ö
TE

  I S
K

O
LA

N

Hovedstad: Malé
Språk: Dhivehi
Invånare: 394 999 (forväntad livslängd: 74 år)

BNP per person: $8800 (nr. 119 av 227 länder)

Näringsintäkter: 77,5 % tjänster, 5,6 % jordbruk,
16,9 % industri

Energikilder (bruk): Olje 100 %

Förhandlingstips: 
Maldiverna har (tillsammans med andre små östater) fört fram ett förslag om att
begränsa global oppvärmning till endast 1,5 °C. En ökning på mer än 1,5 °C kommer
att få katastrofala följder for små östater. Det betyder at Maldiverna är beroende av
att nedskärningarna blir så stora som möjliigt och att det sker så fort som möjligt.
Samtidigt är Maldiverna beroende av ökad tillväxt, och om det ska ske på ett
klimatvänldigt sätt behöver de ekonomiskt stöd från Den gröna kilmatfonden.

Är det bra att industriländerna bestämmer vad dessa medel ska användas till i
Maldiverna – eller bör Maldiverna själv få bestämma?

Exempel på namn på Maldiverna: 
 Aisath Adileh
 Abd al Hadi
 Anahita Marasitah
 Aryan Abdelei
 Abd el Hakim Abbas
 Manal Aamir



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 1. 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 Oljeindustrin kan det vara en bra ide att
undersöka vilka argument de kommer att presentera så att ni kan argumentera för eller emot.
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