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Globalt sett finns inga stora utsläpp. Bara de 
små utsläppens tyranni som tillsammans 
skapar ett stort klimatproblem.



De tre största klimatbovarna i världen är Kina,
USA och EU.

EU består av 27 länder varav 6 är stora och 21 är mindre, som
Sverige. Ska små länder inte behöva göra något kan Sverige 
upphöra med sitt klimatarbete, men också Finland, Belgien, Irland, 
Österrike och en rad andra länder. Sammanlagt bor bortåt 140 
miljoner människor inom EU i länder som enligt ett sådant synsätt 
inte behöver göra något för klimatet.



Detsamma gäller en rad länder utanför EU. 

Sydkorea, Taiwan, Sydafrika och Nya Zeeland - alla kan svära sig 
fria från ansvar.

Även de stora länderna inom EU är globalt sett ganska små. 
Europas industriella motor Tyskland står inte ens för tre procent 
av utsläppen, Polen för en procent.



Kvar blir Kina och USA. 

Men Kinas utsläpp är till stora delar också våra 
utsläpp. Hälften av den kinesiska ekonomin utgörs 
av export. Det betyder att utsläpp som uppkommer 
när varor tillverkas där, konsumeras här.



I USA har åtta av tio delstater färre invånare än Sverige. 

De som har högst utsläpp per invånare, Wyoming och 
North Dakota, har inte ens en miljon invånare var. Deras 
utsläpp blir totalt sett därför
ganska små.

Av de 20 amerikanska delstaterna med högst utsläpp 
per invånare är bara två större än Sverige. 



Så vem ska då göra något?



Hur tycker du arbetet går med att engagera 
hela Sveriges blodomlopp, föreningar, 
folkrörelser, kommuner, i förverkligandet av 
Agenda 2030?



Vad är då hindren för att engagera hela 
Sveriges blodomlopp, föreningar, 
folkrörelser, kommuner, i förverkligandet av 
Agenda 2030?



Holistisk

Politisk och radikal

Nytändning

Hållbarhet kräver rättvisa

Investeringar

Samlat

Oxenstiernska stuprör

Politiskt obunden

Tronar på minnen…

Det som är grönt på kartan

Effektiviseringar

Polariserat



Globalt: En backlash för demokratin

Lokalt: Ökad ojämlikhet

Glokalt: Inga gränser stänger ute ett virus –
eller dess konsekvenser



Ett anspråkslöst förslag…


