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Förhandlarna sover när världen brinner
Klimatmötet har gått in på sin andra vecka och alla politiker har kommit hit, första veckan är
tjänstemannaveckan och då förhandlas och förbereds det som sedan lyfts till politikerna.
Första veckan präglades av stiltje och blockeringar. Andra veckan inleddes med att Kina
agerade och uttryckte tydligt att de vill se ett legalt bindande avtal efter 2020. Detta skapade
förväntningar och ökade trycket på USA. Miljörörelsen tycker att USA ska lämna
förhandlingarna om de inte är mer konstruktiva. Samtidigt så pratar man om diskripansen
mellan forskningen och klimatförhandlingarna, nyhetsbrevet "eco" beskriver det så här: "your
negotiaters have been sleepwalking as the world burns".
http://www.anpdm.com/pdf/5220277/424258437243425F467640475F43

Politikerna lyssnade på forskarna under möte i Durban
Under 2 timmar satt flera av världens ledare på tisdagen och lyssnade och samtalade med några
av världens främsta forskare om klimat och hållbarhet. Johan Rockström, Stockholm
Environment Institute, var en av dem som ledde mötet.
Det tredje Nobel Laureate Symposium arrangerades på COP17 och värd var Sydafrikas president
Jacob Zuma och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Syftet var att få in positiv energi i
förhandlingarna och att diskutera hur vi går mot global hållbarhet. Ytterligare deltagare var bl a
Connie Hedegaard (EU:s klimatkommissionär, Izabella Teixeira (Brasiliens miljöminister), Lena
Ek (Sveriges miljöminister) och flera afrikanska ministrar.
Några av rösterna från seminariet:

Connie Hedegaard: "Business as usual is not for free."
Sir Nicholas Stern:" We can get low carbon growth, it is not a mystery how we tackle these
problems."
African minister: "2 million people is possible dying of drought in Africa. Why do we have the
drought? Because of the climate change, that we are not responsible for."
Minster of Ghana: "We exported timber and gold for you, and now it's time for you to pay us
back. We are not responsible for this climate change."

Så ser Stefan Henningson WWF på klimatförhandlingarna
Stefan Henningson arbetar på WWF International, och är den som koordinerar WWF:s arbete på
COP17.
Vad är dina slutsatser om förra veckan?
- Det var väldigt trögt. Frustrerande att man inte kommit till beslut om Gröna fonden. Det är 40
olika länder i Transitional Committé (TC) och USA blockerade och texten skickades iväg som
considered d v s inte ett skarpt förslag. Detta har öppnat upp för att fler tveksamma länder
bromsat Gröna fonden. USA vill inte att fonden ska vara närstående FN, men det vill G77länderna. Med andra ord; lite har hänt.
Vad tänker du om Kinas utspel igår?
– Kinas utspel innebär att ett legalt bindande avtal först kan implementeras 2021, 7 år för sent.
Det är ett legalt bindande avtal för att nå 4 grader. EU:s förslag är innebär att man når 3 grader.
Det finns idag inga förslag som innebär en ambition med ett avtal som leder till
utsläppsminskningar under 2 grader. Men Kinas förslag innebär att man skalar upp ambitionen
med sin "review process" som kan innebära att man sätter mål i närtid, detta är helt nytt och det
kan pressa på EU att gå upp till 30 % och att sätta press på USA.
Vad gör dig hoppfull?
- Jag springer på andra möten och diskuterar gemensamma möjligheter. Det sker riktigt positiva
och spännande initiativ i fack/näringsliv som faktiskt kan bidra till hjälpa förhandlingsprocessen
att gå åt rätt håll. Hela cleantechsektorn är ett bevis på det. Tunisien har nu sett att deras fossila
subventioner är dyrare än bidragen för solvärme. Det ger hopp.

Deutsche Bank: Klimatavtal
behövs
Deutsche Bank slår i sin nya strategi fast att
världen inte klarar tvågradersmålet utan ett
internationellt avtal och föreslår COP17 tre
prioriterade mål:
1. Gröna Klimatfonden måste bli operationell
snarast och fokusera på investeringar från
privat sektor
2. Koldioxid måste ha ett pris, och kommande
avtal måste inkludera ett förbättrat CDM
3. Rio+20 (i juni) bör utgå ifrån best practise i
samarbetet mellan näringsliv och myndigheter.

UNFCCC:s
generalsekreterare:
Företagen kan vara motorn
"Företagen kan inte bara implementera
politiska beslut att hejda klimatförändringarna,
utan också vara motorn i förändringen till en
klimatsmart ekonomi", sade UNFCCC:s
generalsekreterare Christina Figueres till
Cambridge Programme for Sustainability
Leaders. Hon ser potentialen som särskilt stor i
byggsektorn, där befintliga byggnader ska
förbättras och nya klimatsmarta städer
uppföras.

Läs mer...

Mia Torpe ensam från bygg- och bostadssektorn på COP17
Hagainitiativet stöter på Mia Torpe, miljöchef HSB, som är på COP17 som representant för EU:s
bostadssektor.
Vad gör du på COP17?
- Det här ingen lekstuga, utan blodigt allvar, att klimatet håller på att gå över styr. Vi i
bostadssektorn är viktiga globalt och det visar sig att vi inte har varit företrädda på klimatmötena
tidigare, förrän 2008, COP14 i Poznan, då jag åkte dit. Jag har mötts av stor entusiasm för att vi
är här.
Varför måste bostadssektorn var med?
- Bostadssektorn står för en jättestor del av klimatpåverkan och därför måste vi vara här och
göra vår röst hörd. Men också för att rapportera hem om vikten av åtgärder. I alla år har en stor
delegation från flygindustrin, redarindustrin och energisektorn m fl varit här och påverkat i den
riktning de har velat.
Vad hoppas du för nästa år?
- Att vi är en grupp och att både bygg- och bostadssektorn finns med.

Bättre beräkningsstöd till näringslivet lanserades på COP17
GHG Protocol släpper efter tre års arbete två nya standarder för beräkning av
utsläppsberäkningar med livscykelperspektiv – en på produktnivå och en på organisationsnivå.
WRI och WBCSD, som ligger bakom standarden, anser att näringslivet behövs för att lösa
klimatförändringarna, de internationella förhandlingarna går inte tillräckligt snabbt
Utvecklingen av de nya, ”Scope 3-standarderna”, påbörjades pga att det fanns en efterfrågan
från näringslivet, de såg att en stor del av deras utsläpp fanns i början eller slutet av deras
värdekedja och de eftersökte en standard för hur dessa utsläpp ska beräknas, genom att
beräkna dessa Scope 3-utsläpp kan även effekten av utsläppsreduktioner mätas
Under seminariet deltog företag som deltagit i utvecklingen av standarden (Coca-Cola och Dow)
och de hade bl a följande input:
- Det är viktigt med ett globalt klimatavtal och näringslivet kan vara med och påverka genom att
arbeta utveckling av carbon accounting.
- Den nya standarden är viktig och användbar då den hjälper företag att hitta de stora
utsläppskällorna där de största reduktionspotentialen finns.
- Anledningen att de rapporterar utsläpp från hela värdekedjan är pga efterfrågan från
marknaden, inte pga krav/regler från myndigheter/regering, de ser efterfrågan både från kunder
och leverantörer.

Lyssna på vetenskapen i

Ban Ki-moon, FN:s

klimatförhandlingarna
"Det är inte mycket i klimatförhandlingarna
som just nu visar på att klimathotet tas på det
allvar som vetenskapen gör klart att vi borde."
säger Rajendra Pachauri från Indien som är
ordförande för klimatpanelen IPCC i en
intervju med Sveriges Radio.

generalsekreterare, öppning
av högnivåmötet på COP17
"Bygg vidare på Kyotoprotokollet där det finns
ett ramverk", sade Ban Ki-Moon. "Vi vill inte
ha ett vakum. Jag vädjar till er att det blir en
andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet och
att ni beslutar om det i här i Durban."

Läs mer...

Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv med
minimal klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Fortum
Värme, JM, Lantmännen, Procter & Gamble Sverige, Svenska Statoil, Stena Metall och
Vasakronan. Nätverket projektleds av Tricorona Climate Partner.
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