
Doha, 2012-12-07 
 
Hej alla, 
Nedan senaste nytt från klimatförhandlingarna i Doha. Idag är ju sista förhandlingsdagen och 
enligt programmet ska allt bli klart senare ikväll. Det mest sannolika är att förhandlingarna 
drar ut och att ett resultat kommer någon gång under lördagen, kanske så sent som söndag. 
Men jag kan redan nu säga att resultatet inte blir så bra. Det blir troligen en förlängning av 
Kyotoprotokollet, men med samma åtaganden som man tidigare slagit fast (vilka är för låga) 
och som omfattar alldeles för få länder. Så mycket mer än en förlängning av Kyoto kommer 
nog inte att komma ut ur dessa förhandlingar. COP18 är ett mellanmöte. Dessvärre har det 
varit för många av mellanmöten de senaste åren. Mer om detta nedan. 
 

Låsta förhandlingar 
Ärligt talat, förhandlingsmässigt hände det inte särskilt mycket igår. Klyftan mellan rika och 
fattiga länder finns kvar. Tjänstemännen har arbetat från flera olika textalternativ inom de 
olika förhandlingsspåren; Kyotoprotokollet, ett långsiktigt avtal, finansiering m m (se mer 
nedan), men faktum är att de stora frågorna fortsätter att vara olösta. 

Tyfon över Filippinerna 
Allt mer information har kommit fram om den förfärliga tyfonen, Bopha, som svepte över 
Filippinerna i onsdagsnatt. Över 400 har dött, hundratals saknade och 85 000 har blivit 
tvungna att lämna sina hem. Det känns lite smått bisarrt att t a l a om extrema väderfenomen 
och klimatflyktingar på en luftkonditionerad hypermodern konferensanläggning i världens 
rikaste land samtidigt som extremt väder sker här och nu. Jag talade tidigare idag med Elenita 

Dano från Filippinerna som menade att en tyfon aldrig nått landet så långt söderut som denna. 
Hon menade också att de värsta effekterna skulle kunna förhindras om Filippinerna bara hade 
tillgång till en pålitlig väderlekstjänst. Sådana tjänster finns att tillgå, men de är fastlåsta i 
copyright och det finns inga pengar till att betala licenser. Snacka om att en reform av 
patent/immaterialrätt skulle kunna göra nytta på det här området. 

EU splittrat 
Det var nog länge sedan EU agerade så svagt och splittrad som vid detta toppmöte. Man kan 
inte lova något gemensamt om klimatfinansiering till Syd och det som lovas av enskilda 
länder är redan befintliga biståndsmedel (möjligen med undantag för Tyskland). EU lovar 
inga skärpta utsläppsmål och ambitionerna att bygga allianser med utvecklingsländer (sådana 
ambitioner har funnits) känns mycket långt borta. I den viktiga frågan om överskottet av 
utsläppsrätterna, AAUer, är EU knäpptysta. Nu försöker man istället tona ned frågan. Den 
fråga som man internt diskuterade i höstas och då under förespeglingen att det var en fråga 
som "absolut måste lösas". Polen får mycket av skuld, med viss rätt. Men det är också ett 
svaghetsbevis på EU och dess medlemsstater. Kan ni verkligen inte mer? Vill ni inte? OBS! 
Nu vet jag att EU internt ska ha gjort en överenskommelse om AAUerna, men jag har tyvärr 
inte fler detaljer just nu. 

Aktivister avvisas och utvisas 
Ett stort MINUS till de qatariska arrangörerna som i förrgår inte bara avvisade två arabiska 
aktivister från organisationen Indy Act, utan också skickade hem dem till sina hemländer. De 
hade genomfört en helt fredlig demonstration här inne på området. Visserligen inte enligt 
protokollet, men att de ska utvisas från Qatar helt och hållet är inte OK. Mängder av små 



demos har genomförts av europeer och nordamerikaner och de har inte fått mer än skarpa 
tillrättavisningar. 

Klimatförnekarkupp 
Den (ö)kände klimatförnekaren Christoffer Monckton lyckades igårkväll smyga sig fram till 
Burmas bord och få ordet i den stora plenaförhandlingen (som följs av princip hela 
toppmötet). Han gjorde ett anförande där han ifrågasatte klimatförändringarna och sa att det 
inte behövdes några minskningar. Folk började skruva på sig, något som sedan utmynnade i 
ett allmänt buande. Men hur kunde han få ordet öht? Han representerar ju inget land. Ett klart 
underbetyg till det qatariska ordförandeskapet. Men lite roligt var det också... 

Idag 
Rent formellt går förhandlingarna in på sin sista dag imorgon, med förhoppningen om att bli 
klar någon gång sent på natten. De flesta vet att det nog inte kommer gå så. Troligen kommer 
man att fortsätta in till lördagen, kanske till och med till söndag innan man bli klar. Från och 
med imorgon kommer en stor del av förhandlingarna att skötas av ministrarna, de flesta fall 
miljöministrarna. De har ett större mandat än tjänstemännen och kan därför föra 
förhandlingarna närmare ett resultat. Några av de viktigaste frågorna är: 

* Klimatfinansiering till utvecklingsländerna: Hur mycket pengar kommer lovas från de rika 
länderna? I dagsläget ser det MYCKET illa ut. 

* En förlängning av Kyotoprotokollet: Här finns bland annat frågan om överskottet på 
AAUerna, de flexibla mekanismerna (som enligt mig fungerar illa), om protokollet ska 
förlängas med fem eller åtta år. 

* Tekniköverföring: Hur ska det göras på ett rimligt sätt till utvecklingsländerna? 

* Ett avtal efter 2020. Om tre år ska det avtalet vara färdigt, år 2020 ska det träda i kraft. Det 
ska vara lagligt bindande och innehålla minskningskrav på alla rika länder (och även vissa av 
de fattigaste? det diskuteras...). Än så länge har man i praktiken inte rört sig en millimeter i 
denna långsiktiga fråga. 

Förresten, i natt reser jag hem till Stockholm igen. Troligen får jag följa upploppet hemifrån. 
Håll koll på www.jensholm.se och Twitter om ni vill se vad jag tycker. 

Det var allt för nu 

Jens 

P S 12,5% av elektriciteten här på toppmötet ska produceras med solceller. Bra, men är det 
nånstans där man borde ha förutsättningarna att göra det helt och hållet med solenergi är det 
här. Olje- och gaslandet Qatar är tyvärr inget föredöme.  


