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Maktskifte i klimatpolitiken? Nya roller för länderna i syd
1

Beskriv de klyftor och åsiktsskillnader som finns mellan länderna i nord och dem i syd när det gäller att
hantera klimatförändringarna. Hur har de förändrats på senare år?

2

Flera länder har minskat sina utsläpp av växthusgaser efter Kyotoprotokollet trädde i kraft 2005, ändå
har de globala utsläppen ökat. Vad beror det på?

3

Klimatkonferensen i Köpenhamn 2009 beskrevs länge som ett misslyckande, men idag är bilden inte
lika entydig. Redogör för olika sätt att se på det som hände under och efter Köpenhamnsmötet.

4

Vad menas med ett ”gemensamt men differentierat ansvar”?

5

Bör de utvecklade länderna stå för notan för att stoppa den globala uppvärmningen? Vilka argument
finns för att det ska vara så? Vad talar emot? Vad tycker du?

6

Vilka förutsättningar finns för att länderna ska nå ett genombrott under klimatmötet i Paris i slutet av
2015?

7

Beskriv de olika initiativ som pågår utanför de formella förhandlingarna. Vilka tror du är viktigast?
Varför är det så? Vad kan du själv göra för att påverka klimatarbetet?

8

Det är inte bara svårt för världens länder att enas om åtgärder för att hindra fortsatta klimatförändringar, även inom länderna finns det krafter som drar åt olika håll. Ge exempel från de länder som nämns i
texten.
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Världspolitikens Dagsfrågor ger på ett lättillgängligt sätt fördjupning, förståelse och bakgrund till
aktuella händelser i omvärlden. Tidskriften kommer ut med tolv nummer om året.
Att prenumerera på Världspolitikens Dagsfrågor kostar 450 kr för ett år. Beställ på www.ui.se eller
info@ui.se eller ring 08-511 768 05. Du kan också köpa lösnummer av äldre utgåvor.
Världspolitikens Dagsfrågor ges ut av Utrikespolitiska institutet som är ett oberoende institut och
en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor.
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