
Klimatavtalet hotas av stora länder 
 
Ekonomin går ner men jordens temperatur går upp. Vi ser nu en otäck utveckling där världsledare 
börjar tona ner behovet av åtgärder för att möta klimatförändringarna. I dagarna släpptes en rapport 
som beskriver hur klimatet påverkar ekonomin men stora länder som USA, Indien och Kina tvekar att ta 
sitt ansvar. Detta är oroande.  
 
Vi moderater är övertygade om att det går att förena tillväxt och jobb med en tuff klimatpolitik, och behovet är 
stort. Nyligen släpptes en rapport från G8-länderna som beskriver att kostnaderna för klimatförändringarna kan 
bli stora, vi riskerar att förlora hela 6 procent av världens ekonomiska tillgångar som följd av mindre fisk, 
minskad biologisk mångfald och brist på rent vatten. Ekonomi och ekologi går bevisligen hand i hand. 
 
Sedan tidigare har Moderaterna och våra vänner i Allians för Sverige stakat ut vägen för kraftfulla 
utsläppsminskningar. Lägre skatter på miljöbilar, stöd till solceller, högre skatter på koldioxidutsläpp och 
satsningar på alternativ energi är bara några av de åtgärder vi gör nu. Och det är bra för tillväxten. Redan nu 
växer det fram en helt ny miljöteknikbransch som kommer att erbjuda många svenskar jobb. Investeringar i 
miljöteknik är investeringar i framtiden.  
 
På moderaternas partistämma i Västerås tog vi flera beslut som vi hoppas få genomföra i regeringsställning, 
beslut som är till nytta för klimat och miljö. Bland annat vill vi se en ökad svensk energiproduktion för att kunna 
försörja framtidens elbilar med ström. Vi vill också att Sveriges utsläpp minskas med 40 procent vilket gör oss 
världsledande. På sikt är det också bättre om våra östliga grannar köper svensk el snarare än rysk klimatfarlig 
gas.  
 
Inom EU driver Sverige genom EU-ordförandeskapet på för att medlemsländerna ska stå fast vid sina tidigare 
löften om att minska utsläppen med 30 procent, men på flera håll knorras det med anledningen av den 
ekonomiska krisen. Många anser helt enkelt att det kostar för mycket trots att såväl hoten som möjligheterna är 
stora. Men det är bråttom.  
 
Om några månader samlas världens ledare i Köpenhamn för att besluta om ett nytt globalt klimatavtal. 
Tongångarna från USA har visserligen ändrats men de är sent ute och det är tveksamt om de har kraften att 
genomföra den tuffa omställning som krävs. Ungefär hälften av USA:s el kommer från kolkraftverk och industri- 
och lobbygrupper försöker fortfarande beskriva klimatförändringarna som något människan inte kan påverka.  
 
Vi har haft samma debatt här hemma i Sverige. Vissa kräver en helt enig forskarvärld så fort det talas om 
människans klimatpåverkan, men samma tvivlare ställer inte samma krav andra politikområden. Dessa ihåliga 
krav på en totalt enig forskarvärld äventyrar nu de internationella förhandlingarna inför köpenhamnsmötet. 
 
På samma sätt som vissa stora länder är motsträviga att ta sitt klimatansvar är tongångarna från Afrika andra. 
Därifrån signaleras framförallt två saker: (1) att den rika världen måste minska sina utsläpp – helst med 40 
procent och (2) att de själva vill ha tillgång till teknik för att inte upprepa våra misstag. De anser att den rika 
världens ansträngningar inte får någon effekt om andra börjar släppa ut istället. 
 
Afrikanerna är dessutom särskilt utsatta för de väderförändringar som följer i klimatkrisens spår, med historisk 
torka på vissa ställen och livsfarliga mängder nederbörd på andra. Vi kan därför vara ganska säkra på att lägre 
europeiska ambitioner på klimatåtgärder innebär större behov av humanitär hjälp i Afrika.  
 
Snart är det upp till bevis och då vet vi vilka länder som är villiga att ta ansvar för klimatet. Sverige gör redan 
mycket och vi har höga ambitioner. Förhoppningsvis inser fler den långsiktiga faran i att inte göra någonting.  
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