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Värt att veta om Moçambique:
 Räknas som ett av världens fattigaste länder och har mycket låga utsläpp av

växthusgaser
 Är nr 143 av 210 länder avseende totalt utsläpp (släpper ut 2 600 ton CO2 per år)
 Är nr 203 av 215 länder avseende utsläpp per invånare (0,1 ton CO2 per invånare och

år)
 Är mycket beroende av utländskt bistånd och är näst störst av SIDAs samarbetsländer
 Har betydande förekomst av kol, men utvinningen är mycket begränsad pga. oroligheter

och brist på resurser
 Afrikas största vattenkraftverk, Cahora Bassa-anläggningen, ligger i Moçambique. Även

här har produktionen varit låg de senaste åren pga resursbrist.
Källorr: Globalis.no, cia.gov, wikimedia commons, UN Statistics Division
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Huvudstad: Maputo
Språk: Portugisiska och lokala språk
Invånare: 22,9 millioner (förväntad livlängd 51 år)

BNP per person: $1000 (nr 213 av 227 länder) 

Näringsintäkter: 44,7 % tjänster, 23,8 % industri,
31,5 % jordbruk 

Energianvänding: biomassa 87 %, vattenkraft 8 %
och kol 5 %

Exempel på namn i

Moçambique 
 Joaquim Guebuza
 Lutero Simango
 Manuel Joaquium
 Momade Antonio
 Antonia Alfane
 Armando Mangosi
 Rafael Gusmao

Förhandlingstips: 
Moçambique, saknar både teknologi och ekonomiska resurser för att starta omfattande
projekt för att minska utsläppen. De är beroende av hjälp utifrån för att få tillgång till grön
teknologi.Här kan Den gröna klimatfonden bli mycket viktig - och Moçambique kommer att få
stöd från den. Är det bra att industriländerna bestämmer vad dessa medel från den gröna
klimatfonden ska användas till i Moçambique – eller bör Moçambique själv få bestämma?

Moçambique önskar utvecklas så att dess invånare skall ha samma levnadsstandard som folk
i industriländer. Ett avtal som kräver att Moçambique gör stora nedskärningar i utsläpp av
växthusgaser kan försena en sådan utveckling. För, Moçambique, som är ett av  världens
fattigaste länder, är ekonomisk tillväxt  mycket viktig. De är rädda för ett klimatavtal som kan
skada kolindustrin - en av de få inkomstbringande näringarna.

Det är de rika länderna som har orsakat de största utsläppen av växthusgaser. Är det rättvist
att Moçambique ska minska sina utsläpp, eller måste industriländerna ta allt ansvar?
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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 3. 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 Greenpeace kan det vara en god idé att
undersöka vilka argument de kommer att presentera så att ni kan argumentera för eller emot.


