
 

 

 

SAMMANFATTNING 

Positionspapper inför FN:s klimatförhandlingar 
2022, COP 27 i Sharm El-Sheikh 

 

Det här står på spel 
De senaste IPCC-rapporterna1,2 visar att klimatförändringarna redan påverkar alla delar av 
världen och att dess effekter är allvarligare än väntat. Med antagna policys väntas en höjning 
på 2,8 grader till år 2100.3 Kraftiga och snabba utsläppsminskningar är helt avgörande för att nå 
1,5-gradersmålet. De länder och grupper som har bidragit minst till klimatkrisen, såsom 
marginaliserade grupper som kvinnor, barn, migranter och flyktingar, urfolk och 
lokalsamhällen bär den tyngsta bördan av klimatförändringarnas effekter. Därför är det viktigt 
att alla insatser för att minska klimatförändringarna guidas av principerna för mänskliga 
rättigheter. Civilsamhällets deltagande och inflytande är viktiga för att policys ska vara 
ambitiösa och genomföras framgångsfullt. Miljöförsvarare är speciellt viktiga i kampen för att 
stoppa miljöskadliga aktiviteter. IPCCs senaste rapporter4 visar att internationella åtgärder för 
utsläppsminskningar är otillräckliga och att globala utsläpp fortsatte att öka mellan 2010 och 
2019. 5 De globala utsläppen måste minska med minst 43% (jämfört med 2019 års nivå) senast 
till år 2030 och nå nollutsläpp år 2050 för att världen ska ha en rimlig chans att nå 1,5-
gradersmålet. Sverige och andra höginkomstländer bär ett historiskt ansvar för att gå i spetsen 
för den omställning som behövs och för att säkerställa låginkomstländernas förmåga till 
klimatanpassning och samtidigt kunna växa sina ekonomier på ett hållbart sätt. 

En annan allvarlig kris är förlusten av biologisk mångfald. Höstens två internationella 
toppmöten, COP27 under FN:s klimatkonvention och COP15 under FN:s konvention om 
biologisk mångfald, utgör avgörande möjligheter att vända dessa kriser. Därför måste de beslut 
som fattas på COP27 ta hänsyn till hur klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald 
hänger ihop. 

 
1 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability | Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability (ipcc.ch) , Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (ipcc.ch)  
2 IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate 
[H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. 
Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.)]. In press. 
3 United Nations Environment Programme (2022). Emissions Gap Report 2022: The Closing Window — Climate crisis 
calls for rapid transformation of societies. Nairobi. https://www.unep.org/emissions-gap-report-2022 
4 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (ipcc.ch) 
5 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf 
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Detta behöver COP27 leverera 
COP27 måste leverera höjda ambitionsnivåer och faktiska åtgärder för utsläppsminskningar, 
anpassning, skador och förluster baserat på jämställdhet, mänskliga rättigheter och principen 
om gemensamma men olikartade ansvar.6 Sverige och EU bär ett stort ansvar för att driva 
förhandlingarna framåt och vi förväntar oss att Sverige driver på för högsta möjliga ambition, 
både inom EU och i bilaterala samtal med andra länder. Inom följande åtta områden har vi höga 
förväntningar på mötet och på Sveriges och EU:s agerande: 

 

1. Höjda ambitioner för utsläppsminskningar 
De globala utsläppen måste minska med minst 43% jämfört med 2019 års nivåer senast till år 
2030 och nå nollutsläpp år 2050 för att kunna nå 1,5-gradersmålet. COP27 måste resultera i 
ökade ambitionsnivåer som leder till verkliga åtgärder i linje med 1,5-gradersmålet. 
Klimatomställningen måste ske på ett rättvist och inkluderande sätt.  
 
Naturskyddsföreningen anser att: 

• Det är av yttersta vikt att de uppdaterade klimatplanernas ambitionsnivå ligger i linje 
med att kunna nå nollutsläpp globalt senast 2050.  

• Alla länder levererar uppdaterade klimatplaner i linje med 1,5-gradersmålet till slutet av 
2022. 

• EU åtar sig offentligt på COP27 att uppdatera klimatplanen till 75% minskning av 
utsläppen till år 2030 med ambitionen att nå nära netto noll 2035.  
 

2. Samstämmighet och synergier i arbetet för klimat och biologisk mångfald 
COP27 måste uppmärksamma att friska ekosystem är en förutsättning för en god kolinlagring i 
skog, mark och vatten där biologisk mångfald skyddas, restaureras och brukas hållbart. Parter 
på COP27 bör verka för bättre samstämmighet mellan COP27 och CBD COP15. Naturbaserade 
lösningar praktiseras redan av urfolk och lokalsamhällen och deras kunskap och praxis måste 
erkännas.7. 
 
Naturskyddsföreningen anser att: 

• Synergierna mellan agendorna för biologisk mångfald och klimat behöver stärkas 
genom att anta ett beslut på COP27 som erkänner vikten av en ambitiös post-2020 GBF 
för att uppnå målen inom ramen för Parisavtalet. 

• Beslut bör antas om finansiering och initiativ för bevarande, förvaltning och 
återställande av land- och havsterritorier där hänsyn tas till mänskliga rättigheter och 
där urfolk och lokalsamhällens kollektiva besittnings- och nyttjanderätt och 
kunskapsbaserade förvaltningsmetoder respekteras. 

 
6 Paris Agreement English (unfccc.int)  
7 Rights and Resource Initiative, 2020, Estimate of the area of land and territories of Indigenous Peoples, local 
communities, and Afro- descendants where their rights have not been recognized, Technical Report. For example, 
IPLCs hold or claim as traditional territories equivalent to almost 50% of the land area in 42 countries representing 80% 
of global biodiversity. Similar evidence, although scarcer, are found in IPLCs marine territories of life. 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf


 
 

3. Anpassning 
I takt med att effekterna av klimatförändringarna blir allt värre och tydligare ökar behovet av 
anpassningsåtgärder. Länder bör så snart som möjligt färdigställa och genomföra sina 
nationella handlingsplaner för klimatanpassning (NAP8). Fördelningen mellan finansiering för 
utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder har länge varit obalanserad. På COP26 i 
Glasgow lovade länder att fördubbla finansieringen till anpassning till år 2025 (jämfört med 
2019 års nivåer). 

Naturskyddsföreningen anser att: 

• Länder måste leverera på målet inom Glasgow Climate Pact om att fördubbla 
finansieringen till anpassningsåtgärder till år 2025. Finansiering måste nå de grupper 
och länder som drabbas hårdast av klimatkrisen.  

• En större andel av anpassningsåtgärder och finansiering bör ledas av principerna för 
lokalt utformad anpassning (locally led adaptation9) 

• Sverige och EU bör aktivt arbeta för ett beslut om the Glasgow Sharm-el-Sheik Work 
Programme on the Global Goal on Adaptation (GlaSS).10  
 

4. Skador och förluster 
Det finns i nuläget ingen finansiering under UNFCCC för skador och förluster. Skador och 
förluster till följd av klimatförändringarna sker här och nu och det är av högsta vikt att detta 
uppmärksammas på COP27 och att det beslutas om tydliga mekanismer och finansiering för 
detta. Låginkomstländer och stora delar av civilsamhället driver på för en separat 
finansieringsfacilitet för skador och förluster. Dessa parter och aktörer måste lyssnas till på 
COP27.  

Naturskyddsföreningen anser att: 

• COP27 måste resultera i fasta åtaganden om volymer och villkor för additionell 
finansiering till skador och förluster i form av bidrag. Detta ska vara utöver tidigare 
satta biståndsmål och 100 miljarder dollar-målet. De länder och grupper som lever med 
konsekvenserna av skador och förluster måste vara delaktiga i utformandet av 
finansiering och genomförande.  
 

5. Klimatfinansiering 
Löftet om 100 miljarder dollar årligen har hittills inte infriats.11 Systemet för klimatfinansiering 
har utöver detta genomsyrats av en del komplikationer: oklara definitioner, låg transparens och 
en obalans mellan finansiering för utsläppsminskningar och anpassning.12  Lokala initiativ, 

 
8 https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans  
9 Principles for Locally Led Adaptation | World Resources Institute (wri.org)  
10 CAN Europe letter on COP27 recommendations for ENVI and Pre-COP - CAN Europe 
11 OECD found that developed countries only mobilized $83.3 billion of climate finance in 2020.  286dae5d-en.pdf (oecd-
ilibrary.org)  
12 Full article: Post-2025 climate finance target: how much more and how much better? (tandfonline.com) 

https://climatenetwork.org/resource/ldff-paper/
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans
https://www.wri.org/initiatives/locally-led-adaptation/principles-locally-led-adaptation
https://caneurope.org/envi-for-cop27/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/286dae5d-en.pdf?expires=1666278556&id=id&accname=guest&checksum=850B7F3A5F53A5E46097F3BFF73645D0
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/286dae5d-en.pdf?expires=1666278556&id=id&accname=guest&checksum=850B7F3A5F53A5E46097F3BFF73645D0
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2022.2114985


 
civilsamhällesorganisationer och drabbade grupper har svårt att få tillgång till och lite 
inflytande över den klimatfinansiering som kanaliseras genom de stora fonderna.  

Naturskyddsföreningen anser att: 

• Definitioner och rapportering av klimatfinansiering måste säkerställa att den är ny och 
additionell mot tidigare antagna mål för biståndsmedel. 

• Löftet om 100 miljarder dollar årligen måste infrias år 2023 och ska vara i form av bidrag 
och mycket förmånliga lån. Klimatfinansiering får inte öka skuldkrisen för drabbade 
länder.   

• Beslut bör tas om ambitiösa mål för klimatfinansiering efter 2025 med dedikerade 
delmål för utsläppsminskningar, anpassning och skador och förluster.  

• Obligatoriska rapporteringskrav bör antas för jämställdhetsintegrering i all typ av 
klimatfinansiering.  
 

6. Internationella mekanismer – Artikel 6 
På COP26 i Glasgow beslutades om regelboken för Artikel 6. Dock kvarstår en hel del risker, 
bland annat relaterat till dubbelräkning, additionalitet, att insatserna leder till faktiska 
utsläppsminskningar och inte orsakar negativa miljö-, sociala- och ekonomiska konsekvenser 
för involverade lokalsamhällen. Det är därför viktigt att poängtera nedanstående aspekter 
relaterat till tillämpning, robusta regler och efterlevnad. 

Naturskyddsföreningen anser att: 

• All överföring av utsläppsrätter under artikel 6 måste leda till en ambitionshöjning av 
de inblandade ländernas klimatåtaganden i linje med vad som krävs för att begränsa 
den globala temperaturökningen till 1,5 grader. 

• Det är frivilligt att använda Artikel 6. Naturskyddsföreningen anser att Sverige inte bör 
använda Artikel 6 för att uppnå nationella klimatmål. Väljer länder att använda Artikel 
6 vill vi se en kvantitativ begränsning av antalet krediter/enheter om högst 10 procent 
av det nationella åtagandet som kan användas inom ramen för Artikel 6. 

• Social och miljömässig hänsyn och mänskliga rättigheter måste garanteras på ett 
trovärdigt sätt i Artikel 6-mekanismerna.  
 

7. Omställningen av finansiella flöden 
Ett av Parisavtalets övergripande mål (2.1 c) är att ”Finansiella flöden ska göras förenliga med 
en väg mot låga utsläpp av växthusgaser och klimatresilient utveckling.” Omställning av 
finansiella flöden är nödvändigt för att kunna fylla det investeringsgap som krävs för att nå 
Parisavtalet.   

Naturskyddsföreningen anser att: 

• Parter bör i beslutad text åta sig att avveckla all offentlig finansiering och subventioner 
till fossila bränslen och andra miljöskadliga aktiviteter och i stället styra dessa resurser 
till finansiering av utsläppsminskningar, anpassning och skador och förluster. 



 
• Sverige bör aktivt verka för att fler länder står bakom genomförandet av Statement on 

International Public Support for Clean Energy Transition13 som antogs på COP26.  
 

8. Klimatförändringarna och jämställdhet  
Klimatförhandlingarna på COP27 måsta verka för att öka ambitionsnivån och påskynda arbetet 
för klimaträttvisa och jämställdhet i genomförandet av Parisavtalet. Ett genusperspektiv måste 
tillämpas i utformningen, genomförandet och uppföljningen av projekt och program för 
utsläppsminskningar, anpassning och skador och förluster.  

Naturskyddsföreningen anser att: 

• I linje med överenskomna slutsatser på CSW6614 måste kvinnors fullständiga, lika, 
effektfulla och meningsfulla representation och ledarskap säkerställas på alla nivåer av 
relevanta beslutsfattande organ och processer för klimatförändringar. 

• Vi stödjer Women and Gender Constituency’s15 ståndpunkt att Lima Work Programme 
on Gender 2020-2024 (LPWG)16 och dess Gender Action Plan (GAP)17 bör stärkas genom 
garantier för full finansiering av de planerade aktiviteterna, inklusive tydliga 
indikatorer och mål för att säkerställa genomförande, granskning och utvärdering.  

 
13 https://ukcop26.org/statement-on-international-public-support-for-the-clean-energy-transition/ 
14 UN Doc E/CN.6/2022/L.7, para o 
15 Women & Gender Constituency, Gender and climate change: Submission on the progress of implementation of the 
activities contained in the gender action plan 
16 https://unfccc.int/topics/gender/workstreams/the-enhanced-lima-work-programme-on-gender 
17 https://unfccc.int/topics/gender/workstreams/the-gender-action-plan 
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