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Hva skjedde? - Tap og skade

- Kostnadene av klimakrisa
- EU: Mosaikk av løsninger
- G20 Global shield
- Fond under UNFCCC
- Sudden onset events og slow onset events
- Annex 1 og 2 -land i klimakonvensjonen
- Juridisk historisk ansvar - kompensasjon og erstatningskrav



Hva skjedde? Utslippskutt

- “Urgently scaling up pre-2030 mitigation ambition and implementation”
- COP26 første gang fossil energi nevnes i en forhandlingstekst på klima i FN
- Tette gapet mellom mål (1,5 grader) og prate om faktiske utslippskutt
- Dele good practises, teknologi, gjensidig motivere til utslippsreduksjoner
- Mange forbehold, og skal ikke sette nye mål: focused exchanges of views, information 

and ideas, noting that the outcomes of the work programme will be non-prescriptive, non-punitive, 
facilitative, respectful of national sovereignty and national circumstances, take into account the nationally 
determined nature of nationally determined contributions and will not impose new targets or goals



Hva skjedde? Hovedbeslutningen

- Nedfasing av unabated kull
- Men koalisjon av omtrent alle Vestlige land, inkl. 

fossileksporterende stater som Canada, Australia, USA og 
Norge kjempet for “utfasing av all unabated fossilenergi”

- 1,5 grader vs 2 grader
- Utslipps-topp innen 2025
- På stedet hvil siden Glasgow



Verdt å merke seg

- Common but differentiated responsibility
- Klimaforhandlingene kutter ikke utslipp - land, byer, selskaper, personer, 

sektorer, regioner og regler gjør.
- Konsensusbasert - trenger felles styring og retning, men går for tregt

- > Trenger også spydspiss-initiativer og coalitions of the willing
- Nationally determined contributions -> forsterkes hvert 5. år, men velger selv 

hva målet skal være



Hva trengs?
- Vise vilje til endring
- Alle må gjøre alt en kan
- Sette langsiktige verdier i førersetet for beslutninger
- På med ledertrøya, vær modig
- Når vi unge kommer til makta er det for sent. Framtida er 

avhengige av vi som lever nå, som har makt på ulike 
måter idag - gjør alt vi kan så raskt vi kan
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