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De fattiga ländernas bubblande
missnöje exploderade i mån-
dags, mitt under det viktiga
klimatmötet i Bangkok. 

130 utvecklingsländer 
anklagar de rika länderna –
inklusive EU – för att vilja
”totalt sabotera” Kyotoproto-
kollet och lägga över ansvaret
på de fattiga länderna. 

– Intentionen från de utvecklade
länderna är helt uppenbart att
döda protokollet, sade Lumumba
Di-Aping, talesperson för G77

och Kina som
representerar 130
av de 180 län-
derna i Bangkok.

Enligt planen ska
grunden för det
nya internationella
klimat-avtalet läg-
gas färdigt denna
vecka i Bangkok

och under en vecka i Barcelona i
början på november innan texten
finslipas under toppmötet i
Köpenhamn i december. Men nu
har ravinen öppnat sig på allvar
mellan de rika och fattiga. Förra
månaden avslöjade den brittiska
tidningen The Guardian att ame-
rikanska förhandlare ville skrota
Kyotoavtalet med dess toppstyrda
internationella krav och i stället
låta nationer själva sätta sina mål,
om än under viss internationell
översyn. Och nu finns även tecken
på att EU, som tidigare har slagits
med näbbar och klor för Kyoto-
protokollet, är på väg att svänga.

VAD SOM STÅR PÅ SPEL 

SUNDQVIST ÄR I BANGKOK med pro-
jektet Adopt a negotiator, vars
medlemmar skuggar förhandlare
och fungerar som en länk mellan
mötesrummen och världen utan-
för. Det är Sverige som för EU:s
talan i Bangkok, och det är de som
Sundqvist har följt sedan förra
måndagen.

– Sveriges delegation är väldigt
diplomatisk. De säger inte mycket
när de väl talar och man får inte
intrycket av att de är med och
leder förhandlingarna.

DAGENS FOSSILPRIS delas ut av en
bred koalition av organisationer
till det land som mest förstör kli-
matförhandlingarna. I fredags
överlämnades priset till den sven-
ska ambassaden i Berlin, eftersom
EU i förra veckan enligt prismoti-
veringen ”pressade för att radera
en formulering som uttryckte
djup oro över det stora gapet
mellan resurserna som krävs för
att dämpa klimatförändringen […]
och de resurser som finns tillgäng-
liga”.

”De vill dumpa Kyoto”

FN har klimatmöte i Bangkok denna vecka och slipar på det nya klimatavtalet som även ska diskuteras i
Köpenhamn i december. Aktivister har protesterat utanför FN:s kontor under veckan.
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Ökade hungerkatastrofer och
fler undernärda barn. Oron
över att klimatförändringen
kommer att drabba de redan
mest utsatta bekräftas i den
senaste rapporten från FN:s
livsmedelsorgan FAO.

I rapporten antas klimatförän-
dringarna förvärra situationen
för de allra fattigaste fram till

2050. Högre temperaturer,
höjda halter av koldioxid, för-
ändringar i nederbörd och ökade
mängder ogräs, ohyra och sjuk-
domar kommer att påverka jord-
bruket och skogssystemen hårt.
De som främst kommer att
drabbas är de fattigaste regio-
nerna i världen där svält och
undernäring är utbrett. Många
länder i Afrika riskerar därför att

bli ytterligare beroende av
matimport.

Utsikterna för hela kontinen-
ten under perioden 2080–2100 ser
än dystrare ut. Klimatförändring-
en kan komma att minska Afrikas
jordbruksproduktion med så
mycket som 15 till 30 procent.

SAMTIDIGT MENAR FAO att effekterna
av klimatförändringarna kan lind-

ras av flera jordbruksbaserade
åtgärder. Några exempel på åtgär-
der som FN-organet föreslår är
att binda mer koldioxid i jorden
genom förändringar inom skogs-
bruket, hantera näringsämnen
mer effektivt och att återställa för-
störd mark.

I måndags rapporterade Sveri-
ges Radio att 25 miljoner barn i
världen kommer att vara under-

närda år 2050 på grund av klimat-
förändringen med hänvisning till
statistik från det amerikanska
forskningsinstitutet IFPRI. Vis-
serligen kommer det totala antalet
undernärda barn att minska något
jämfört med idag, men utan kli-
matförändring hade ytterligare 25
miljoner barn kunnat räddas
undan hunger.

SOFIA LUNDKVIST

Klimatförändringar hotar Afrikas jordbruk

Rika länder anklagas för att sabotera klimatavtalet och lägga ansvaret på fattiga

”Nu finns tecken
på att EU, som
tidigare har sla-
gits för Kyoto-
protokollet, är på
väg att svänga.”
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