Miljö och Energipolitik

Tankar inför FNs klimatförhandling i Haag
till Haag, vilket Anders Wijkman tyder som att man har en
ärlig vilja att komma till ett positivt avslut.
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Det är när företagens och din
personliga ekonomi påverkas,
som klimatfrågorna på allvar
får en roll i politiken.
Faksimilet ovan kommer från
Dagens Industri den 27
november 2000.

Den
9
november
utlystes två av varandra oberoende presskonferenser
i
Stockholm om de förestående
klimatförhandlingarna i Haag. På
grund av det ringa antalet deltagare blev det
en intressant diskussion på båda ställena.
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örst ut var EU-parlamen
tarikern Anders Wijkman
som menade på att ett
tungt ansvar vilade på EU, eftersom valet i USA inte var avgjort
än. Han konstaterade som en
bakgrund att för närvarande ökade två saker, nämligen utsläppen
av växthusgaser och forskarnas
enighet om allvaret i klimatförändringen.
Han pekar också på att medeltemperaturen endast ökat med
3°C sedan sista istiden, medan
48

man hittills angivit att vi får en
ökning på 1-3 °C bara under de
närmaste 100 åren. Nu har man
dessutom reviderat upp siffran
till 1,5-6°C!
Anders Wijkman var dessutom orolig för de effekter han blivit medveten om efter en oceanografkonferens som han deltagit i. Nämligen att som konsekvens av att polarisarna nu smälter frigörs stora mängder sötvatten (salt fryser inte). Detta
stör ”Deep see water formation”,
som är drivkraften för havsströmmarnas uppkomst. Det har
med skilda saltkoncentrationer
att göra. Till exempel Golfströmmen skulle alltså kunna böja av
eller mattas.
Hans huvudbudskap är att vi
behöver en gemensam energipolitik inom EU med en gemensam
koldioxidskatt. Därvid hoppas
han mycket på handel med utsläppsrätter. Detta är på EUnivå. För att komma till ett lyckligt slut i Haag skickar EU-parlamentet 8 medlemmar. 30 kongressdelegater från USA kommer
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itet senare på dagen var
det EUs Miljökommissi
onär Margot Wallströms
tur. Hon inledde med att peka
på de orkaner, översvämningar
och andra naturkatastrofer med
stora skador på liv och egendom,
som vi nu ser bli allt vanligare.
Enligt hennes uppfattning går
det inte att med säkerhet hävda
att de beror på växthuseffekten.
Men, och här var hon mycket
tydlig, vi kommer att få se allt
mer av detta allt eftersom temperaturen stiger. Detta resonemang
har övertygat Kina, som nu börjat anstränga sig att bidra till en
emissionsminskning. De stora
flodöversvämningarna blev för
dyra.
COP6 i Haag är nu en trovärdighetsfråga anser Margot Wallström. Man måste för länderna
utanför Kyotoöverenskommelsen visa att industriländerna menar allvar med att ta sitt ansvar
och verkligen minska utsläppen
på hemmaplan.
Hon anser att man behöver
regler som täpper till kryphål.
Det är därför viktigt att man
kommer överens om hur man
ska definiera sänkor och hur man
ska klara av ”hot air”-problematiken, det vill säga hur det ska gå
till att köpa utsläppsrättigheter,
som mycket välvilligt tilldelats
länder, som aldrig kan utnyttja
dem. USA är därvid ett problem,
men hon tror att de kommer till
Haag med en öppen attityd.
Hur det sedan gick i Haag har
vi alla läst i dagspressen. Totalt
fiasko och fullständig oenighet
mellan EU och USA.
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