
Klimatförhandlingar i Glasgow eller COP 26 

Så har det skett-blev det något eller stampar man på samma plats. Oron och 
frustrationen var stor redan innan avtalet var klart. Det faktum att de rika länderna 
har orsakat klimatkrisen som mest drabbar de fattiga länderna är och har varit en 
källa till oenigheten. Under förhandlingarna kunde en stor frustration över världens 
makthavare avläsas bland de som bevakade tillställningen. Blev det bara en 
segdragen förhandling som i realiteten inte ger någon minskning av utsläppen? Det 
som kritikerna riktat in sig på är bristen på bindande mål. Kanske kan diskussionerna 
om utfasning av subventionerna till fossila bränslen vara ett steg som kan betraktas 
som en framgång? Kanske kan uppmaningen till länderna att öka takten med 
utfasningen av kol och fossila subventioner ge resultat? Är texten alldeles för 
obunden med tidsramar och utsläppsbegränsningar? Hittills har Parisavtalets löften 
inte infriats i den omfattning som var sagt. Fossilbolagens representanter fick trots 
kritik delta på mötet, vilket många bedömde vara en konstig ordning. 
Representationen från frivilligorganisationer till lokalerna var starkt begränsad. 
Åldersfördelningen under förhandlingarna representerade inte på något sätt de 
effekter som kan förväntas. Unga människor var inte tillräckligt representerade. 
Bland deltagarna var också medelålders män kraftigt överrepresenterade. Enligt 
vissa av de som bevakade mötet framförde företrädarna för fossilindustrin endast 
sådant som kan betecknas som greenwashing. På grund av pandemin har många 
från fattiga länder inte kunnat komma vilket gav en skev balans åt mötet. Hur går det 
att få ett rättvist resultat när de som drabbas värst av klimatförändringen inte med i 
samtalet? 
 

        Antonio Guterres (FN) under COP 26 Bild: Klara Worth 
Skrivningen om utfasning av oljesubventionerna kvarstår. Kanske kan de få en 
betydelse? Skrivningen om att rika länder ska fördubbla sina bidrag till fattiga länders 
arbete för att minska koldioxidutsläppen finns kvar. Effekt? Alla länder ska förnya 
sina klimatmål under 2022. Effekt? Det är bråttom nu. Hjälper detta? Hjälper det i 
tid? 
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