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Den 7–18 december hålls kli-
mattoppmötet i Köpenhamn
då världens länder ska försöka
komma överens om framtida
utsläppsminskningar.

Men ännu råder ett brett
gap mellan rika och fattiga
länders uppfattningar. Rakt
igenom klimatförhandlingarna
går en Nord-Syd-konflikt.

I måndags höll Afri-
kanska Unionen,
AU, möte i Tripoli,
Libyen och enades
om en gemensam
position inför kli-
matförhandlingar-
na i Köpenhamn.
Den kräver bland

annat att de industrialiserade län-
derna i framtiden ska betala 67 mil-
jarder dollar varje år till de afrikan-
ska länderna för att kompensera för
klimatförändringens drastiska
effekter. Summan kan jämföras
med det samlade globala biståndet
som nu är omkring 100 miljarder
dollar. Som AU-kommissionens
ordförande Jean Ping konstaterade
är Afrika den kontinent ”som drab-
bas värst av ett problem som den
inte har skapat”.

FINANSIERINGEN AV klimatåtgärder
är en av de viktigaste frågorna i de
FN-förhandlingar som nu är inne
i sin avgörande fas, och en fråga
där motsättningarna mellan rika
och fattiga länder är som tydligast.
Tidigare har EU setts som den
ledande och pådrivande aktören i
FN:s klimatförhandlingar. Men
när nu tre månader återstår innan
Köpenhamnstoppmötet inleds har
EU inte lagt fram något eget för-
slag i finansieringsfrågan. Även om
USA under Barack Obama – till
skillnad från under Bush-åren – ses
som en konstruktiv part i förhand-
lingarna är deras förslag ännu
måttligt radikala. 

Om den huvudsakliga skiljelin-
jen tidigare ofta gick mellan USA
och EU, går den nu mellan rika,

industrialiserade länder och fattiga
så kallade utvecklingsländer.

DET GÄLLER finansieringsfrågan och
även den allra viktigaste förhand-
lingsfrågan: åtaganden om ut-
släppsminskningar. Hur mycket
utsläppen ska minska handlar för-
stås om att begränsa uppvärm-
ningen, vilket fattiga och sårbara
länder är särskilt angelägna om.
Men det handlar också om möjlig-
heten till fortsatt ekonomisk och
social utveckling.

Enligt FN:s klimatkonvention
ska utsläppsminskningar fördelas

med hänsyn till ländernas historis-
ka ansvar för uppvärmningen och
deras ekonomiska förmåga att
bidra till en lösning. Den kanske
viktigaste uppgiften i Köpenhamn
är därför att industriländernas
utsläpp börjar minska så mycket
att utsläppen kan fortsätta öka
något i utvecklingsländerna – sam-
tidigt som de totala utsläppen ändå
minskar.

I mitten av augusti ställde sig
över 90 av världens länder, samlade
i grupperna LDC (de 49 minst
utvecklade länderna) och AOSIS
(alliansen av små ö-stater med 42

medlemmar) bakom kraven på att
den globala uppvärmningen ska
stanna vid högst 1,5 grader över
förindustriell nivå, att halten koldi-
oxid i atmosfären ska sänkas till
350 miljondelar och att de indust-
rialiserade länderna måste minska
sina utsläpp med 45 procent till år
2020 (jämfört med 1990). 

Dessa krav ligger i linje med vad
allt fler forskare och aktivister ser
som nödvändigt för att inte riskera
en katastrofal klimatförändring.
EU har betydligt lägre ambitioner:
Högst 2 graders temperaturhöj-
ning, 450 miljondelar koldioxid

och utsläppsminskning i EU på 20
till 30 procent till år 2020 (jämfört
med 1990). Även USA avser att
minska utsläppen men inte med
mer än att de år 2020 är tillbaka på
1990 års nivå.

Under G8-mötet i Italien i juli
ställde sig för första gången USA
och Kina sig bakom 2-gradersmå-
let, vilket ser ut att bilda grunden
för ett globalt konsensus. Detta
alltså trots att det av forskare ses
som ett riskabelt mål.

SAMTIDIGT HAR G8 och EU fått kri-
tik av bland andra professor Johan
Rockström och generalsekretera-
ren för EU:s miljöbyrå Jacqueline
McGlade för att de utsläppsminsk-
ningar som förespråkas – en stabi-
lisering till år 2020 och en halve-
ring av de globala utsläppen till år
2050 – inte klarar ens 2-graders-
målet.

Industriländernas bud om ut-
släppsminskningar inför Köpen-
hamn summerar till en minskning
på mellan 15 och 21 procent
under 1990 års nivå till 2020. Det
är en bit från FN:s klimatpanels
rekommendation om 25 till 40
procent. Och framför allt förvän-
tas det inte kompensera för de
väntade utsläppsökningarna i fat-
tiga länder.

Konflikten lär därför fortgå.
rikard.warlenius@arbetaren.se
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ANALYS

Klimatpanelens ordförande stöder 350 ppm
FN:s klimatpanels ordförande
Rajendra Pachauri ställer sig
bakom målsättningen att
minska atmosfärens halt av
koldioxid från dagens 387
miljondelar till högst 350.

Aktivistgruppen 350.org kam-
panjar intensivt för målet att
atmosfärens halt av koldioxid ska
minska från dagens ca 387 mil-
jondelar (ppm) till 350 ppm, vil-

ket ses som nödvändigt för att
stabilisera klimatet på ett säkert
sätt. Siffran har sin grund i forsk-
ning av bland andra James Han-
sen, forskningschef vid Nasa
Goddard Space Center, som
utifrån observationer, klimatmo-
deller och förhistoriska data har
nått slutsatsen att gränsen för far-
lig klimatförändring långsiktigt
går vid ungefär 350 ppm – detta
”om mänskligheten önskar beva-

ra en planet som liknar den på
vilken civilisationen utvecklades
och till vilket livet på jorden är
anpassat”, som Hansen med flera
skriver i uppsatsen Target Atmos-
pheric CO2: Where should
Humanity Aim? (2008).

FN:S KLIMATPANEL, som med några
års mellanrum sammanställer rap-
porter om forskningsläget, har hit-
tills inte gått lika långt i sina slut-

satser. Därför är det en viktig mar-
kering när klimatpanelens ordfö-
rande Rajendra Pachauri personli-
gen ställde sig bakom 350-målet i
en intervju med AFP den 25
augusti.

– Som ordförande för FN:s
klimatpanel kan jag inte ta ställ-
ning eftersom vi inte gör rekom-
mendationer. Men som människa
stöder jag fullt ut detta mål. Det
som nu sker och det som troligen

kommer att ske övertygar mig
om att världen måste bli verkligt
ambitiös och med stor bestämd-
het röra sig mot 350-målet, sade
Pachauri.

ÖVER 90 LÄNDER stöder kravet och
den 24 oktober hålls en global
aktionsdag för att sätta press på
övriga länders förhandlare.
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� Klimatförhandlingarna sker
inom ramen för FN:s klimatkonven-
tion, som antogs i Rio 1992.

� 1997 förseddes konventionen
med ett tillägg, Kyotoprotokollet,
enligt vilket 38 industrialiserade län-
der ska begränsa sina utsläpp av växt-
husgaser med 5,2 procent från 1990
till genomsnittet för åren 2008–2012. 

� I Bali 2007 beslutades om att för-
handla fram en överenskommelse om
en andra åtagandeperiod för Kyoto-
protokollet, med start 2013, som ska
skrivas under i Köpenhamn 2009.

� Förhandlingarna sker utifrån Bali
Action Plan och omfattar fem punkter:
En gemensam vision, utsläppsminsk-
ningar, finansiering, anpassnings-
åtgärder och teknologiöverföring.

FörhandlingarnaFakta

Skiljelinjen i klimatförhandlingarna går inte längre mellan USA och EU, utan nu mellan rika och
fattiga länder. Bild från en demonstration på Bali 2007 under det dåvarande klimatmötet. 

En Nord-Syd-konflikt
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