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2021 COP26 är året då länderna ska rapportera sina konkreta åtgärder utifrån de 

åtaganden som fastslagits i Parisdokument.  

Arbetet med förberedelser har tagit fart igen efter ett års Corona stiltje. Att USA ånyo tagit 

ledarroll har också stor betydelse. Parollen - Keep 1,5 live – lanserades när Biden samlade 

40-stora länder för en månad sedan.  

Mattias Frumeri från miljö.dep. inledde med att berätta om upptrappningen av aktiviteter 

inför stundande sejour i Bonn, när länk till sejouren blir känd kommer den förmedlas. Blir 

mycket intressant att höra de olika ordförandedragningarna inför kommande beslut om 

logistiken i klimatarbetet. Det finns ett nätverk där Sverige och Danmark samarbetar för 

femåriga åtaganden, en acceptans för det skulle verkligen underlätta trovärdigheten.   

Redan nu till helgen kommer ett G7 möte att äga rum, där grunden läggs för Coop26 stora 

fråga i höst, Climate Finance. Hur det arbetet fortskrider kommer visa om världens stora 

ekonomier menar allvar med både klimatåtgärder och klimaträttvisa.  

Före Cop-mötet kommer också ett G20 möte arrangeras. Här finns starka önskemål från 

Norden och EU att få till en global koldioxidskatt. Världsbanken kommer har stark 

påverkande roll och även Magdalena Andersson som under våren utsetts till ordförande för 

Internationella, monetära och finansiella kommittén (IMFC), Internationella valutafondens 

högsta rådgivande organ. I den rollen kommer hon leda möten och förhandlingar kring IMF:s 

kommande arbete.  

Att sätta ett pris på utsläpp av växthusgaser generellt är nödvändigt och en rättvis 

omfördelning av dessa medel en möjlighet för alla länder att vara med. Det innebär konkret 

att globala företag som skitar ner i mindre demokratiskt organiserade länder får betala 

global skatt vilken i sin tur kan omfördelas för demokratisk grön omställning i länder som 

inte har byggt upp demokratiska samhällsstrukturer. (Min kommentar: Riskerna för 

korruption är enorma, men detta är de förslag som ligger på bordet nu och acceptans 

kommer ställa stora krav på alla länder att visa upp sina bästa sidor, för de finns. Kvinnor 

måste komma med här!)   

Viktigt att notera är att britterna är inställda på att COP26 blir av fysiskt men vill ha det mer 

avskalat, dvs inte 35 000 NGO. Här blir det självklart protester från civilsamhället. Afrika 

kommer arrangera egna webb-förmöten vilka alla NGOs uppmanas deltaga i. 

Kajsa Fernström Nåtby ansvarar för att följa Anpassningsförberedelserna: 1) hur underlättas 

anpassning 2) nationella anpassningsplaner ska tas fram 3) kunskapsgapet måste lösas.   

Ett första globalt förmöte med Urfolk har genomförts. Sverige lyfts fram som förebild då 

samerna är organiserade i Sameting och är med i Sveriges delegation.   



EU Kommissionen har precis öppnat upp för NGO att söka för att ha arrangemang i deras 

paviljong, Norden kommer ha gemensam paviljong.  

Viktor Sundman från SIWI arbetar tillsammans med ett 30-tal länder om att lyfta 

vattenförsörjningen i en Vattenpaviljong och garderar även för digital aktivitet.  

Leo Rudberg Fältbiologerna vill veta om klimatflyktingar och rekommenderas studera 

Warszawa-konventionen som ligger på UNFCCC hemsida, där finns förslag om strukturerade 

handlingsplaner.  

Ola Hamsén WWF berättar om att de har konkreta förslag på vad som ska göras på 

wwf.panda.org./discover/our_focus/climate_ana_energy_practice/cop26 

Margareta Kolta från Svenska kyrkan (Globala Alliansen) vittnade om en uppgivenhet hos ö-

nationerna, för dem gäller migration, de ser ingen aktion som kan stoppa det som nu sker. 

Tobias Fransson 4:e AP-fonderna betonar deras önskan om prissättning på växthusgaser.  

Från Gröna Kvinnor berättade jag om vår gemensamma aktion genom GenderCC och Trust, 

för att Britanniens regeringen ska ta upp bistånd till sexuell och reproduktiv hälsa som en 

klimatfråga och inte själva som land sänka sitt bistånd. Här bads jag utveckla sambandet, 

vilket jag tacksamt tog mig tid till och kopplade både till svenskt jämställdhetsarbete att 

kvinnor ska kunna organisera sig på lika villkor och att kvinnor som får rätten till sin kropp 

och utbildning väljer att föda färre barn. Här fick jag ett påhopp från Fältbiologerna att barn 

minsann inte var ett klimatproblem utan att det var rika länder som osv. Vilket för mig 

bekräftade att en hör vad en vill och att få män inom klimatrörelsen begriper jämställdhet. 

Men departementet tackade för informationen, det här kan ju både Sverige och EU jobba 

vidare för.  

Nytt möte kommer efter sommaren, men alla uppmanas att följa arbetet på UNFCCC 

hemsida///ewa larsson 

 


