
SVERIGE

Värt att veta om Sverige:
 Rikt industriland med hög levnadsstandard. Sverige har ett välutvecklat välfärdssystem.
 Är nr. 55 av 210 länder avseende totalt utsläpp (släpper ut 62,7 tusen ton CO2 per år)
 Är nr. 53 av 215 länder avseende utsläpp per invånare (6,9 ton CO2 per invånare och år)
 Sverige har som mål att fram till 2020 skall minst hälften av den svenska energin vara

förnybar, och att CO2 utsläpp ska ha minskat med 40% jämfört med 1990.
 Sverige avsätter drygt 1% av BNP i officiell utvecklingshjälp.

Källor cia.gov, wikimedia commons, UN Statistics Division, CDIAC/UN, scb.se, IEA.org,energimyndigheten.se

 Teknologirådet (N), UNI-C (DK), NRCF (S)
www.klimamøte.no
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Huvudstad: Stockholm
Språk: Svenska
Invånare: 9.4 miljoner (förväntad livslängd: 82 år)

BNP per person: $39 000 (nr. 23 av 216 länder)

Näringsintäkter: 72.2% tjänster, 26.1% industri, 1.7%
jordbruk

Energianvändning: Kärnkraft 27,6 %, vattenkraft 11,3%,
biomassa 21,2%  och icke förnybara källor  38,4 % (varav olja
utgör 82%, kol 10/% och gas 8%.)

Exempel på namn i SVERIGE:

Erik Berg
Anna Young
Mona Hallén
Linus Jonson
Christoffer Blom
Petra Jansdotter

Förhandlingstips:	 

Att ålägga länder att skära ned sina utsläpp kommer att leda till ökade utgifter för användning av
fossila bränslen. Om några länder åläggs att skära ned sina utsläpp medan andra inte behöver
skära ned så kan konsekvensen bli att industri och arbetsplatser flyttar till länder utan krav på
utsläppsminskning. Detta kallas koldioxidläckage. För att undvika ett sådant läckage är det viktigt att
alla länder åtar sig en begränsning av utsläppen. Det är också viktigt att utveckla metoder för
säkrare bokföring av utsläpp. 

Sverige är representerat i styrelsen i Den gröna fonden, genom Jan Cedergren. Han har tidigare
varit ordförande i FNs Anpassningsfond, som har finansierat projekt i U-länder för att underlätta
anpassning till klimatförändringar.  Det är viktigt att gröna klimatfonden snabbt kommer igång och
utvecklar goda rutiner för att undvika slöseri och korruption. Den har än så länge inga fasta
intäktskällor, men en rapport, där bl.a. Norges statsminister Jens Stoltenberg, har medverkat, har
kommit fram till att en av de viktigaste åtgärderna är att höja prisen på utsläpp av koldioxid. Då blir
det dyrare för länder att ha höga utsläpp, samtidigt som de bidrar till att betala för skadorna som
utsläppen leder till.



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 Brasilien 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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