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LIMA Det pågår ett ställningskrig i den 
peruanska arméns högkvarter Pen-
tagonito. Förhandlingarna mellan 
dem som ska kompensera och dem 
som ska kompenseras för klimatför-
ändringens orättvisa natur är som 
en roddtur i tjära. Slaget om peng-
arna äventyrar resultatet av årets 
klimatmöte.

Klimaträttvisa kallas principen att 
de som byggt sin välfärd på fossil en-
ergi och orsakat utsläppen ska ersät-
ta dem som är minst skyldiga till och 
mest sårbara för klimatförändring-
en. För fem år sedan beslutade man 
att offentliga medel från rikare län-
der ska aktivera privata finansiärer 
så att FN:s klimatfond omsätter to-
talt 100 miljarder dollar (80 miljar-
der euro) årligen till 2020.

Hittills har löften om en tiondel av 
summan strömmat in. Finland har 
lovat betala 80 miljoner euro 2015–
18. Miljöminister Sanni Grahn-Laa-
sonen (Saml) påpekar att bidraget är 
det tredje största i relation till folk-
mängden.

– Det kan vi vara stolta över, säger 
hon.

Slår man ut summan över 4 år och 
5,4 miljoner invånare betalar finlän-
darna 3,65 euro om året per person, 
eller 1 cent om dagen. Bara svensk-
ar och norrmän är frikostigare. I Li-
ma uppmanar FN:s generalsekrete-
rare Ban Ki-moon alla att överträffa 
sina finansieringslöften, och bakom 
honom räcker hela hopen högljudda 
u-länder fram handen.

Tipset är att u-länderna inte läm-
nar förhandlingsbordet förrän de 
får ett tydligt löfte om hur finansie-
ringen ska öka. En svag kompromiss 

ökar risken för att Parisavtalet näs-
ta år inte leder någon vart.

Fler dimensioner
Ändå är klimaträttvisa mycket mer 
än penningtransaktioner, åtmins-
tone enligt ungdomarna på mötet. 
De definierar rättvisan annorlunda.

– Det handlar också om jämlikhet 
mellan generationer. Kommande ge-
nerationer ska inte behöva lida för 
våra utsläpp, säger Liisa Kallio, ung-
domsplattformen Alliansens klimat-
delegat.

– Vissa länder är mer ansvariga 
för utsläppen än andra, men det be-
hövs en omställning. Att fortsätta 
med samma produktionsmetoder 
är ingen lösning, säger Maximilia-
no Casace Bach från Argentina.

Dewy Saccayan med rötter både i 
utvecklade Nya Zeeland och u-landet 
Filippinerna anser att det är enögt 
att dela in länderna i rika och fattiga.

– Alla ska betala enligt förmåga. 
Nya Zeeland är inte stort, men stort 
nog att betala något, vilket vi inte 
gör. Allt bottnar i hur villiga vi är att 
hjälpa dem som inte klarar sig en-
samma.

Wilfred Musinguzi från Uganda 
vill komma åt ett systemfel som ing-
en klimatfond rättar till.

– I rika länder köper folk ny bil för 
att minska utsläppen. De begagnade 
bilarna exporteras till Afrika där nio 
bilar av tio är utslitna. Vill ni hjälpa 
Uganda ska ni sluta sälja de här bi-
larna, säger han.

– Ja, men då är det er regering som 
ska stoppa importen. Kanske alla de 
här bilarna inte behövs, inflikar Sac-
cayan.

Musinguzi kontrar med att högre 
levnadsstandard är högsta prioritet 
i hans hemland.

– Vi måste kunna skapa nya jobb 
utan att förbise vårt beroende av na-
turen. Vi kan inte exploatera allt. Vi 
måste skydda våra vattendrag och 
skogar också.

Det, påpekar Dewy Saccayan, är i 
högsta grad nationell eller rentav lo-
kal politik.

– Jag är övertygad om att globala 
avtal inte löser klimatkrisen. Den po-
litiska viljan på hemmaplan avgör. 
Men de här mötena är nyttiga för att 
öka förståelsen för varandra.

Liisa Kallio håller med:

– Det är viktigast vad vi gör på hem-
maplan. Men de utvecklade länder-
na har alltid ett ansvar för att kom-
pensera vad de redan gjort.
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Rättvisan kostar en cent om dagen

Miljöministern är 
stolt över att fin-
ländarna betalar 
1 cent om dagen 
till FN:s klimat-
fond. Den globala 
oviljan att ta fram 
pengar hotar 
stjälpa årets topp-
möte. Klimaträtt-
visa är mer än 
pengar, säger ung-
domar från fyra 
världsdelar.

FRAMTIDSHOPP. Dewy Saccayan, Maximiliano Casace Bach, Liisa Kallio och Wilfred Musinguzi tror inte att det globala klimatavtalet i Paris blir ambiti-
öst nog. De säger att den effektivaste klimatpolitiken görs nationellt och lokalt. PETER BUCHERT

Rättvisa och 
räntejustering

föränd-
ringar i utkastet till Limamötets 
avtalstext. De vill få in orden 
”rättvisa över generationerna” i 
Parisavtalet.

 tilläm-
par en diskonteringsränta som 
tydliggör att omedelbara klimat-
åtgärder är mer kostnadseffekti-
va än alternativet att skjuta be-
sluten på framtiden.

att netto-
utsläppen av växthusgaser ska 
nå noll till . Förslaget har 
än funnits med, än strukits i de 
utkast som presenterats under 
veckan.

Noterat Världen
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USA Nyhetsmagasinet Time har utsett 
”ebola-bekämparna” till prestigefyll-
da Årets person 2014, ett erkännan-
de av insatserna för att bekämpa 
den dödliga smittan som krävt över 
6300 dödsoffer, främst i Sierra Leo-
ne, Guinea och Liberia.

Resten av världen kan sova om nätterna för att en grupp 
män och kvinnor är villiga att kämpa emot sjukdomen, skriver 
redaktören Nancy Gibbs i tillkännagivandet. FNBTT 

ISRAEL/PALESTINA En palestinsk minister uppges ha dött efter 
sammandrabbningar med israeliska styrkor på Västbanken i 
samband med en protest, enligt AFP och Reuters.

Ziad Abu Ein fördes medvetslös i väg med ambulans men 
avled under färden, rapporterar Reuters. Han blev slagen och 
knuffad av israeliska soldater i samband med protesten, enligt 
en Reutersfotograf som bevittnade händelsen.

Den palestinske presidenten Mahmud Abbas fördömer den 
”brutala misshandeln som ledde till martyrskap”. Han kallar 
det för ”en barbarisk handling som inte kan tolereras”, upp-
ger den palestinska nyhetsbyrån Wafa. HBLTT 

EU FN:s människorättskommissionär fördömer de rika länder-
nas likgiltiga inställning till båtflyktingarnas desperata situa-
tion.  I år har redan 348000 människor riskerat livet i ranka 
båtar i jakten på ett bättre liv i Europa, Sydostasien, Karibien 
och Mellanöstern. Närmare 4300 av dem dog. 

De flesta av dem, över 3400, drunknade i Medelhavet när de 
försökte ta sig till Europa, rapporterar FN:s flyktingorganisa-
tion UNHCR. Rekordmånga, över 207000, har gjort den risk-
fyllda överfarten i år. Enligt UNHCR kommer cirka 60000 av 
dessa flyktingar från Syrien där ett inbördeskrig har rasat i 
flera år. FNBAFP 

”Jag är övertygad om 
att globala avtal inte 
löser klimatkrisen.”


