
USA

Värt att veta om USA:
• Rikt industriland, världens ledande ekonomiska stormakt
• Är det land som har världens näst största utsläpp av växthusgaser, efter Kina. Även utsläppen per

person är höga.
• Är nr 2 av 210 änder avseende totalt utsläpp (släpper ut 5 838 381 tusen ton CO2 per år) 
• Är nr 12 av 215 länder avseende utsläpp per invånare (17 ton per invånare)
• USA har varit skeptiska mot att godkänna avtal som inte ger bindande åtaganden både för industri-

och utvecklingsländer, och som kan skada amerikansk ekonomi.
• USA har sedan 2007 upplevt en stark ekonomisk nedgång, som bl.a. har lett till att många

amerikaner har blivit arbetslösa.

Källor: Globalis.se, cia.gov, wikimedia commons, UN Statistics Divisions, CDIAC/UN
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Huvdstad: Washington 
Språk: Engelska
Invånare: 313 miljoner (förväntad livslängd: 78 år)

BNP per person: $ 49 400 (nr. 11 av 227 länder)

Näringsintäkter: 79,6 % tjänster, 19,2 % industri,
1,2 % jordbruk

Energianvändning: biomassa 4 %, kärnkraft 10 %
och icke förnybara källor 86 % (varav olja utgör 45 %,
kol  28 % och gas 27 %)

Förhandlingstips: 
Det är dyrt att skära ned utsläppen. Om något land blir ålagt nedskärningar av utsläpp, medan
andra länder slipper, kan konsekvensen bli att industri och arbetsplatser flyttar till länder som inte
har krav på minskade utsläpp. 

USA har redan upplevt en dramatisk nedgång i ekonomin, och måste akta sig för åtgärder som
leder till en fördjupad kris. För att undvika att arbetsplatser flyttar till länder utan krav på minskade
utsläpp är det viktigt att USA inte får alltför stränga krav på nedskärningar. Det är också viktigt att
alla länder åtar sig att begränsa sina utsläpp  – så att amerikansk industri inte flyttar till länder
utan krav på nedskärningar.

När det gäller Den gröna klimatfonden har USA haft en annorlunda uppfattning än de flesta andra
länder. Borde inte varje land själv få bestämma hur de vill bidra? Nu när övergångsländer, som
Brasilien och Kina, också har möjlighet att bidra, så borde de kanske göra det, i stället för att allt
ansvar ska fall på industriländerna.

Exempel på namn i USA: 
 Christopher Williams 

 David Brown 

 Steven Jones

 Benjamin Miller 

 Anna Parker

 Charlotte Middelstone

 Jennifer Perez 
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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 2. 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 Kina kan det vara en bra ide att undersöka vilka
argument de kommer att presentera så att ni kan argumentera för eller emot.


