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Inledning

Förändringar av jordens klimat har skett under hela vår planets historia och är ett av dess 
naturfenomen. Förändringarna sker normalt sett över långa tidsrymder, vilket innebär att 
klimatet från ett mänskligt perspektiv ter sig tämligen stabilt. En stor mängd bevis tyder nu på 
att det har skett en förändring av dessa naturliga processer vilken har lett till mycket snabbare 
klimatförändringar, som intensifieras och påskyndas av mänskliga aktiviteter.

Klimatförändringar är en av de största farorna för mänsklig välfärd i modern tid. De har 
potential att förstöra ekosystem, ödelägga ekonomier och hindra social utveckling världen 
över. Dessa faktorer berättigar den globala uppvärmningens plats högt uppe på den politiska 
agendan. Eftersom klimatförändringarnas destruktiva potential ligger i deras förmåga att 
överlappa befintliga sårbarheter, är det dock de människor som är sårbarast i dagsläget som 
kommer att tvingas tackla klimatförändringarnas värsta inverkningar i framtiden.

Eftersom mänsklig inverkan på det globala klimatet delvis styr klimatets utveckling, kan man 
inte säkert veta om det kommer att vara möjligt att hålla uppvärmningen under 2°C, vilket 
allmänt betraktas som översta ”säkra gräns”, även om det finns tillräcklig politisk vilja. Trots 
det utgör 2-gradersmålet grunden för de pågående ansträngningarna att utarbeta strategier och 
åtgärder som syftar till att begränsa global uppvärmning orsakad av människan, eftersom en 
sådan ökning kraftigt kommer att minska produktionskapaciteten jämfört med nuvarande 
levnadsmönster. Om 2-gradersgränsen överskrids kan förlusterna bli katastrofala, och den 
ekonomiska utveckling som främjats genom offentligt utvecklingsbistånd (ODA) och andra 
medel de senaste decennierna riskerar att tillintetgöras.

Det går att avgöra vilken inverkan klimatförändringarna troligtvis kommer att ha genom att 
utgå från tidigare klimatväxlingars inverkningar. I tider av torka, värmeböljor, oväntad köld 
och oväntade oväder har de äldre, hemlösa och fattiga drabbats värst. Detta är människor som 
lever i undermåliga byggnader och som också saknar nödvändiga sociala och ekonomiska 
skyddsnät. Otaliga gånger har det visat sig att decenniers stegvis växande framsteg mot 
förbättrade levnadsförhållanden för många av världens fattiga kan svepas undan av antingen 
ett par timmars kraftigt oväder och översvämning eller ett par års torka – vare sig orsaken är 
klimatförändringar eller inte.

Ekonomiska sektorer som hotas av klimatförändringarna

Många utvecklingsländers ekonomier utmärks av en eller flera av följande faktorer: ett 
litet antal exportvaror, otillräckliga offentliga inkomster, hög och förlamande statsskuld samt 
stort beroende av utländska investeringar. Sådana ekonomier är sköra och sårbara inför 
chocker utifrån såsom prisändringar, finanskriser och klimatförändringar.

De sektorer som huvudsakligen riskerar att påverkas av klimatförändringar är följande:

Primärsektorn: jordbruk, boskapsskötsel och fiske. Då denna sektor bidrar starkt till 
marknadsverksamheten i de flesta utvecklingsländerna hotas den av både klimatfenomen och 
ohållbara produktionsmetoder. Produktivitetsminskningar i primärsektorn leder till minskad 
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nationalinkomst, lägre inkomst för de många människor vars uppehälle grundar sig på denna 
sektor och, i många fall, försämrad livsmedelsförsörjning.

Fysisk infrastruktur: Extrema klimatväxlingar får byggnadsmaterial att utvidgas och dras 
samman i onaturlig takt och försvagar därmed hela byggnadsstrukturer. Många fattiga bor i 
undermåliga byggnader av billigaste typen av material som de knappt har råd att underhålla 
och som inte tål klimatrelaterade påfrestningar. När dessa byggnader en gång har förstörts 
måste de återuppbyggas av antingen enskilda människor vars begränsade finanser därmed 
påfrestas ytterligare, eller regeringar som kanske inte har de nödvändiga medlen tillgängliga 
och kanske måste omplacera medel från andra områden med brådskande behov.

Turistindustrin: Denna sektor bidrar avsevärt till BNP i många utvecklingsländer, bl.a. 
genom att skapa arbeten samt marknader för lokaltillverkade varor. Genom att antingen 
förstöra turistinfrastruktur eller förändra årstiderna och skada naturliv och ekosystem som 
lockar turister kan klimatförändringar göra att blomstrande turistindustrier helt försvinner. Det 
bör dock noteras att de miljöovänliga sätt som turistnäring ofta idkas på kan vara 
kontraproduktiva när det gäller att bekämpa klimatförändringar.

Hälsovårdssektorn: Klimatförändringar kan även skapa miljöer där nya faror frodas. 
Områden där vissa sjukdomar tidigare varit sällsynta kan komma att uppleva nya utbrott i takt 
med att det skapas klimatförhållanden som gynnar smittspridare. T.ex. kan det komma att ske 
utbrott av malaria i områden som tidigare inte var drabbade. Om detta skedde skulle 
hälsovården bli tvungen att investera betydligt i nya behandlingar för att nå ut till alla 
drabbade. På ställen utom räckhåll för hälsovården kommer dessa att bli ännu en börda för 
enskilda människor.

Utländska direktinvesteringar: Vare sig det gäller primärproduktionssektorerna eller 
tillverkningssektorerna ägnar investerare alltid mest uppmärksamhet åt ställen där 
förhållandena är ”optimala”, där det är troligast att vinsterna blir högst och där de bäst kan 
skydda sina investeringar från alla typer av risker. Om klimatförändringar skapar regelbundna 
och kraftiga översvämningar i vissa områden eller minskar jordbruksområdens bördighet, är 
det troligt att vinstmarginalerna blir lidande och investerare kommer helt enkelt att flytta 
någon annanstans.

Global instabilitet

Klimatförändringarna kommer otvivelaktigt att leda till ökad brist på resurser som 
dricksvatten, samtidigt som de kommer att skada den fysiska miljö som 
flera miljoner människor lever i över hela tredje världen. Det skulle kunna uppstå konflikter 
om land och vatten ifall tillgång till säker bostadsmark och vatten inte kan garanteras 
långsiktigt. De migrationsströmmar som sådana konflikter lätt för med sig skulle i sin tur 
minska eller förstöra produktions- och utvecklingsförmågan hos regioner som särskilt drabbas 
av ogynnsamma levnadsförhållanden, och skulle utgöra en stor utmaning för angränsande 
regioner och världssamfundet. I och med land- och vattenkonflikter skulle det kunna inträffa 
humanitära katastrofer. 
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Produktionsbasen i utvecklingsländer skulle på så vis nästan kunna förstöras. Kronisk politisk 
instabilitet skulle uppstå i de värst drabbade regionerna och exporteras till grannländer 
oförmögna att hantera ytterligare stora befolkningstillströmningar. 

Den utvecklade världen skulle också förlora på dessa katastrofer. Ökande instabilitet skulle 
inte bara påverka dess medborgares säkerhet, utan även utgöra ett stort hinder för dess 
ekonomiska aktiviteter.

Framtida utveckling

Trots att det inte finns några säkra uppgifter om klimatförändringarnas omfattning eller troliga 
inverkan, är det ändå nödvändigt att försöka motverka förändringarna och deras effekter. 
Insatserna måste grunda sig på att hjälpa utvecklingsländerna att utvecklas på ett annorlunda 
sätt än de länder som redan är industrialiserade, så att deras utveckling orsakar mindre skada 
för miljön. Till stor del kommer detta att ske genom att ”ren” teknik överförs från 
industriländerna till utvecklingsländerna men det kommer även att krävas investering i 
utvecklingsländerna själva så att de kan utveckla sådana metoder och tekniker som lämpar sig 
bäst för deras specifika miljöer. Dessutom kommer det i många länder att bli nödvändigt att 
ersätta befintlig infrastruktur för att minska dess inverkan på klimatförändringarna: detta kan 
särskilt tänkas gälla kraftverk.

Det är samtidigt nödvändigt att satsa på att sprida bästa metoder beträffande markanvändning, 
både när det gäller jordbruksproduktion och andra syften. Mycket av dagens förlust av 
odlingsbar mark beror bara på erosion och ökenspridning orsakad av människan. Framtidens 
utmaningar, i synnerhet inom livsmedelsproduktionen, kan endast mötas om 
produktionsförhållandena organiseras på ett hållbart sätt och jordbrukets sidoeffekter kan 
tyglas.

Om vi anser att klimatförändringarna påverkas av mänskliga aktiviteter där det går åt mycket 
fossilt bränsle och att de har en enorm destruktiv potential, måste vi vara överens om att 
framtida produktion och industrialisering som släpper ut mycket växthusgaser inte längre är 
ett hållbart alternativ för någon. Utvecklingen måste basera sig på alternativa 
produktionsmönster som alla måste hjälpa till att utarbeta.

Motverkan kommer inte att räcka, utan de flesta utvecklingsländer kommer också att behöva 
satsa på anpassning. Detta kan anta många olika former – såsom ökad katastrofberedskap eller 
utveckling av särskilda varianter av grödor anpassade till ändrade klimatförhållanden.

Motverkan och anpassning kommer att bli dyrt för utvecklingsländerna och bördan av dessa 
kostnader kommer att falla på industriländerna vars tidigare och nuvarande utsläpp ökar och 
påskyndar de pågående och framtida klimatförändringarna. Om utvecklingsländerna ska 
uppfylla millennieutvecklingsmålen till år 2015 och också vidta åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna, måste naturligtvis medlen till klimatrelaterade aktiviteter tilldelas 
utöver de på internationell nivå fastställda kvoterna för offentligt utvecklingsbistånd (ODA).

Varken de finansiella medlen för att bekämpa klimatförändringarna och deras negativa 
effekter eller den globala investeringen i ren teknik kan uppbådas enbart från begränsade 
offentliga medel. Den globala investering som krävs för motverkan av klimatförändringarna 



DR\801049SV.doc 5/5 AP/100.642/B

SV

och anpassning till deras följder måste delvis finansieras genom utsläppsbeskattning, riktade 
avgifter på globala ekonomiska och finansiella aktiviteter, samt höga skatter på privata företag 
med stora utsläpp. 

En enorm utmaning väntar både EU och AVS. Men det är en utmaning som vi måste möta 
utan att tveka.


