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Måndagen den 20 september kl. 11-12 2021

Rapport 3 från Miljödepartementet
Information till Civilsamhällets organisationer om COP26 Glasgow
2021 COP26 är året då länderna ska rapportera sina konkreta åtgärder utifrån de
åtaganden som fastslagits i Parisdokument, föra året försvann uppföljningen i Covid
dimman.
Företrädare för 27 organisation slöt upp, inga branschföreträdare denna gång. Jag
uppfattar det som att de redan är med i regeringens inre arbete i den regeringsdelegation
som beslutats.
Mattias Frumerie, är regeringens chefsförhandlare, inledde med att säga att han hade låga
förväntningar. En sådan ingång på ett möte kändes inte speciellt peppande.
-

-

Art 6. Ambitionsnivån.
Här användes orden ”ser mörkt ut”. I den takt omställningen går nu kommer
koldioxidutsläppen minskat med 12 % till 2030, vad som krävs är 45 % till 2030 för
att 1,5 grad ska hållas. Nu rusar världen mot 2,6 grader.
Det är fortsatt länder som kräver dubbel bokföring, dvs att de både ska få räkna in
klimatåtgärd utfärda av det egna landet i annat land också i det egna landet.
Det råder oenighet om tranparansen i insatta åtgärder. Länder vill själva avgöra vad
som ska vara offentligt i redovisning. Vilket självklart är helt ohållbart.
Flera länder vill ha långa tidsramar för avrapportering och utvärdering, Sv och EU
kräver femårs intervaller.
Nytt finansieringssystem för anpassning ska vara på plats 2025, då ska målet 100
miljarder vara nått. År 2019 presenterade OECD att 80 miljarder var uppnådda,
inför detta Cop har EU ökat sin insats.

Utav de kampanjer som UK bestämt själva är Sverige aktivt i två, energi och transporter.
genom Scania å Volvo. Sverige har inga egna aktiviteter men Nordiska Ministerrådet och
EU har montrar.
Näringslivets globala kampanj om ett pris på koldioxidutsläpp sprids och avsikten är att
sätta press på regeringar. Hade varit underbart om Naturen Rätt, Jämställdhet och
Biologisk mångfald hade kunnat spridas lika hårt av hela civilsamhället tillsammans.
Från Gröna Kvinnor frågade jag varför civilsamhället erhållit så få ackrediteringar, vilket
inte Mattias kände till ngt om, däremot så bedyrade Sv kyrkans företrädare att det var så.
Mattias visade inte på någon sätt vilja omse att se att det är ett problem för civilsamhället.
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När det gäller Gender Action Day så har Sverige inte planenerat ngt men ”britterna hade
hört av sej häromdagen och frågat om Sv inte skulle göra ngt, varpå frågan hade skickats
till Naturvårdsverket”. Jag häpnar, vilket nonchalant sätt att utrycka sej och totalt
ointresse för det Sverige är känt för, jämställdhet. Vi har numera ett ställningstagande i EU
som säger att ”Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar utveckling”, vilket
lanserades av Gröna Kvinnor redan 2012 på Sthlm+40, dvs 40-år sedan den första globala
konferensen om miljö, initierad av Olof Palme som där, 1972, myntade begreppet
Naturens Rätt.
Och det blev helt tydligt att var det någon från civilsamhället som ville ta upp biologisk
mångfald så fick det spelas in från golvet. Dvs civilsamhället måste sätta upp det på egen
dagordning i sidoarrangemang. För den som nu inte vet så anslöt sig Sverige till den
globala koalitionen för skydd av biologisk mångfald, CBD, i juli i år. En koalition av 60länder som ska jobba ihop för ”High ambition coalition for Nature and People” med mål
att fastställa globalt ramverk att 30 % hav och 30 % land ska skyddas och att främja
användningen av naturbaserade lösningar i klimatarbetet, helt enkelt för att klimatkris och
förlust av biologisk mångfald går hand i hand och bör hejdas tillsammans. Redan vid 1,5
graders uppvärmning blir konsekvenserna för biologisk mångfald omfattande. Samtidigt
har arter och ekosystem förmågan att binda kol från atmosfären och därmed bromsa
klimatförändringar. Biologisk mångfald kan även mildra klimatförändringarnas effekter
genom att erbjuda till exempel storm-, översvämnings- och jorderosionsskydd.
Konventionen om biologisk mångfald, CBD, är tillsammans med Klimatkonventionen och
Ökenkonventionen en av tre Riokonventioner som etablerades av FN 1992. Vid sitt 15:e
partsmöte ska nya globala mål och ett nytt strategiskt ramverk beslutas. Partsmötet har
skjutits upp på grund av pandemin. Det kommer preliminärt att hållas i Kunming i Kina
under första halvåret 2022. Det hade varit på sin plats att Sverige, tillsammans med
Naturvårdsverket, hade genomfört ett arrangemang.
På Gång
World leader summit äger rum de första dagarna, 1-2 november (Heads of State). Per
Bolund, deltar.
High level segment kommer ske under Cop:s andra vecka, för Energi-, miljö-, och
klimatministrar.
Gender Action day andra veckan, den 9 nov.
Blå zonen där ackreditering gäller tar 12000 personer att jmf med Madrid där 10000
personer var max.
Gröna zonen ska kanna nås med gratisbiljett, oklart var dessa erhålls.
Nästa möte blir på plats i Glasgow ///ewa larsson
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