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Toppmötet kommer sammanföra över 190 världsledare för påskyndande av åtgärder att få bort
fossil användning. Målet i Parisavtalet och FN:s ramkonvention om klimatförändringar ska
samordnas av regeringsföreträdare under tolv dagar. Experter, företag och civilsamhällets
organisationer kommer finnas på plats och delta på olika sätt, både inom som utom
förhandlingsområdet..
Sverige medverkar i förhandlingar genom EU och i deras samt i Nordiska rådets monter. Sthlm
Business region har en egen monter under epitetet ”Pioneer Possible”.
De frågor som prioriteras har beskrivits noggrant i tidigare rapporter:
Regelboken som gjordes upp i Paris och som skulle slutföras 2018 måste kunna slutföras nu. Det
handlar om ländernas transparens över vad det är de räknar in som klimatutsläpp. Samverkan
kring finansieringen måste stärkas. Sverige står bakom 100 miljoners målet, har beslutat i budget
om 15 miljoner under fem år med start en miljon nästa år. Är i dag störst ekonomisk ambition per
capita. Föreningen Concord berättade om nordiska föreningar som gått samman och skrivit ett
brev till nordiska ministrar om krav på att de ska höja sina ekonomiska ambitioner. Här
diskuterades också hur ”additionell” finansiering ska räknas, vilket inte är klarlagt än. FN säger att
länder med större resurser ska ge minst 0.7 i bistånd, i Sverige räknar vi att allt bistånd ska vara
bra för klimatet men lägger klimatfondens mål i en särskild pott.
Nationella utsläppsåttaganden ska också vara klar och redovisas på detta COP. Det är
Parisavtalets beslutade nya utsläppsåtaganden med redovisade åtgärder att nå målen, så kallade
MVC planer. Här ska klimatrisker bedömas, ekonomiska insatser identifieras och strategier
redovisas. I juni i år var 86 MVC inlämnade vilka motsvarar 49% av dagens utsläpp. Det innebär
att några av de stora utsläpparna ännu inte kommit in med sina rapporter. Redovisningarna visar
på att utsläppen kommer öka med 16 %, vilket skulle leda till katastrof med 2,7% uppvärmning,
medan IPCC menar att de måste minska med 45% för att klar 1,5%. Fattiga länder villkorar sina
åtaganden med att måste få ekonomisk hjälp.
Storbritannien ligger på nu och stöder verkligheten att detta COP är sista chansen att fortsätta
hålla 1,5 grad som mål. Näringslivet arbetar för gemensamma globala utsläppskostnader och
Civilsamhället ligger på för att statliga subventioner till fossil verksamhet ska bort. De totala
globala subventionerna är enorma, flera olika siffror figurerar. Alla är överens om att
fossilberoendet måste brytas. Det finns även organiserat globalt samarbete att lyfta fram militära
både kostnader och skador på klimat, miljö och natur.

Från regeringen kommer v 1 Stefan Löven där. V 2 Per Bolund, miljö,, Per Ohlsson bistånd och
Thomas Eneroth, transport kommer att vara på plats v 2. För mp i regeringsdelegation finns
Lorenz Tovatt och från Gröna gruppen EU MP Sv Pär Holmgren supportad av Joakim Söder.
Regeringen arbetar för att STHLM +50 i juni -22 ska bli plattformen för snabb uppföljning i
samarbete med Storbritannien. Finns gemensam överenskommelse nu att Parisavtalets
intentioner ska följas upp globalt vart femte år. Under våren kommer även ställningstaganden om
COP 15 biologisk mångfald att tas. Regeringen arbetar hårt med LEADIT, det är
ledarskapsgruppen för industriomställning mellan Sv och Indien.
Utmaningarna är att alla måste följa regelboken, det kräver transparens i redovisning. Samsynen
kring finansiering är bättre nu. Sverige driver på för att ungas röster ska komma fram och
tydliggöras, representeras i Sverige av LSU. På deras förberedande möte i Madrid förra månaden
lyfte de speciell fram att världens länder ska ta tillvara urfolks kunskap. Något om för övrigt Gro
Harlem Brundtland betonade i Paris på det stora urfolksmötet, att lära sig av dem som anpassar
sej till naturens ramar.
På Gender Day är Sverige inbjudna att presentera Naturvårdsverkets första delredovisning av
rapport om hur jämställdhet kan inkluderas i klimatarbetet. Sthlm Environment Institut har flera
arrangemang, bl. a ett om hälsa.
Nu hoppas vi alla att världens ledare kan hålla sams!

