Glasgow 2021-11-12,
Hej alla,
Klimattoppmötet, COP26, går mot sitt slut. Vi fick imorse nya kompromisstexter. Dessvärre är det
många frågor som fortfarande är olösta. Toppmötet håller alltmer på att utvecklas till en strid mellan
Nord och Syd. Det är de rika länderna som stått för merparten av utsläppen, men de fattiga som
drabbas här och nu. Att de rika länderna inte ens lyckats föra över de klimatpengar som man lovat
utvecklingsländerna är ett stort stort underbetyg. Jag kommenterar mer här
https://jensholm.se/2021/11/12/cop26-fredag/
Annars är det inspirerande och hoppfullt att träffa alla engagerade människor här på COP26, inte minst
de klimataktivister som rest hela vägen från Filippinerna, Sydafrika, Colombia och andra länder. För
några minuter sedan vandrade en stor del av miljörörelsen ut från området i protest mot att
förhandlingarna inte har avancerat tillräckligt. Det blev en stor fin demonstration av det. Kolla gärna
mina sociala medier, d v s twitter, facebook, instagram och linked in för bilder och uppdateringar.
Köttkonsumtionen på dagordningen
Mycket glädjande att det idag lanserades ett initiativ om växtbaserad kost som ett sätt att minska
utsläppen. Organisationerna bakom The Plant Based Treaty, som det kallas, vill att minskad
köttkonsumtion och stöd till växtbaserat ska bli en integrerad del av klimatförhandlingarna. Mycket
positivt! Läs mer: https://plantbasedtreaty.org/
Några andra nedslag från toppmötet
Jag häpnar över att svenska S/MPregeringen har låtit den svenska paviljongen (de flesta länder har en
sådan) betalas av Business Sweden, alltså svenska storföretag. Känns inte det lite korrupt? Per Bolund
(MP) borde ha en neutral plattform i Glasgow, även om det kostar regeringen en slant. Underbetyg!
Frustreras av det stora inslaget av företagssponsring. Den svenska paviljongen är ett exempel. Men i
praktiken överallt finns storföretagens logotyper. Någon hade räknat ut att fossilbolagen har över 500
ackrediterade representanter härinne. Nån borde röja upp bland all bling bling.
Blir arg över att en så stor del av miljörörelsen i syd inte har kunnat vara med på COP26. Det kostar
helt enkelt mycket pengar. Dessutom har pandemin gjort det praktiskt svårt för många att ta sig hit.
Men är det några som ska vara på plats är det miljörörelsen, inte storföretagens lobbyister.
Gläds åt över att så många utvecklingsländer lyfter frågan om de rika ländernas historiska utsläpp och
att vi inte städar upp framför egen dörr. Bra där!
Blir hoppfull av alla innovativa små och stora opinionsyttringar för klimatet. Musiker med fyndiga
låtar, människor som klätt ut sig, Hesa Fredrik för klimatet (alltså en mycket hög tuta som ljöd),
aktivister som lyser upp klimatbudskap på toppmötets fasad och flera demonstrationer med peppande
slagord.
Slutar aldrig att förvånas över hur gigantiskt stort detta toppmöte är. 39 000 personer ackrediterade
och många fler på utsidan. Att gå från en del av toppmötet till en annan tar en evighet. Tänk
Älvsjömässan upphöjt i fem el nåt sånt. COPmötena är världens största mötesrunda, och det märks.
Hur som helst. Det lär bli förhandlingar här på COP26 hela natten. Jag skulle gissa att vi har en
överenskommelse i morgon, morgon eller förmiddag.
Dags för klimaträttvisa
Läs gärna vårt debattinlägg om COP26 för en dryg vecka sedan: https://www.sydsvenskan.se/202111-01/vi-har-nagra-forslag-pa-vad-sveriges-regering-kan-gora-i-glasgow
Försämrad allemansrätt och mer skövlad skog

Jag har också tagit del av S/MPregeringens överenskommelse med C kring strandskydd och ny
skogspolitik. Det är överlag en dålig överenskommelse som ger skogsägarna mer makt och upphäver
det viktiga strandskyddet i stora delar av landet. Det förvånar mig mycket att MP framställer detta som
en seger. Det är en förlust för miljön.
Imorgon åker jag hem. Det var allt.
Trevlig helg,
Jens
P S Ser fram emot statsministeromröstning, troligen på torsdag nästa vecka. Magdalena Andersson
måste självklart förhandla med oss, något annat kan inte vara tal om.

