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LEDARE

Klimatkonferensen på Bali 
– och sedan?

Samtidigt som detta nummer av Ekonomisk Debatt ges ut pågår FNs klimat-
konferens på Bali. Sådana multilaterala överläggningar är mycket viktiga 
men också problematiska, vilket jag återkommer till nedan. Annars har 
klimatpolitiken på senare tid mycket handlat om unilaterala utspel. Exem-
pelvis enades EU-länderna för en kort tid sedan om att minska koldioxid-
utsläppen med minst 20 procent till 2020 och den svenska regeringen har 
betonat vikten av att gå före i arbetet mot växthuseffekten.

Denna typ av unilaterala initiativ är sunda politiska reaktioner, men de 
löser inte problemet med växthusgaser. För det krävs en global överens-
kommelse om utsläppsminskning som omfattar de flesta av världens län-
der och i synnerhet de stora ”utsläpparna” av växthusgaser som Indien, 
Kina och USA. Detta framgår tydligt i den rapport som presenterades i 
september av det Vetenskapliga rådet för klimatfrågor, där man skriver att 
”[k]limatförändringarna är en genuint global fråga. Inget enskilt land kan 
lösa problemet, utan agerande på global skala är nödvändigt.”

Förhoppningen som både Sveriges regering och dess miljömedvetna 
medborgare hyser är att genom att inta en ledarroll i kampen mot växt-
husgaserna, kan man få andra länder att följa efter. Sådana unilaterala ini-
tiativ kan ha en viss psykologisk effekt och det finns också experimentell 
forskning som har visat på en positiv (men svag) ”ledareffekt” i kollektiva 
resursdilemman. Det vore emellertid naivt att tro att sådana initiativ har 
någon större inverkan på utvecklingsländer, vilka i dag står för över hälf-
ten av de globala utsläppen av växthusgaser. Dessa länder hävdar nämligen 
ofta att i-länderna har ”skapat” växthuseffekten och därför är det bara rätt 
att de ensamma genomför unilaterala reduktioner.

Ett speciellt problem med unilaterala reduktioner som sällan nämns 
är att de skapar indirekta effekter som kan göra det (relativt sett) dyrare 
för utvecklingsländer att strukturera om sin förbrukning bort från fossila 
bränslen. Logiken bakom detta är enkel. Om i-länderna lyckas reducera 
sin förbrukning av fossila bränslen så kommer världsmarknadspriserna för 
dessa att bli lägre än vad de annars skulle ha varit. Detta gör det billigare 
för utvecklingsländer att fortsätta förbruka fossila bränslen, vilket motver-
kar övergången till mer miljövänliga alternativ. Frågan är därför om inte 
de unilaterala miljöutspelen mest handlar om verkningslös inrikespolitik 
avsedd att lugna frustrerade miljömedvetna väljare i välmående ekonomier, 
på samma sätt som enskildas försök att minska växthusgaserna mycket 
handlar om naiv botgöring.
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Det är alltså via globala överenskommelser som de verkningsfulla beslu-
ten kan tas. Samtidigt är resultaten från FNs tidigare klimatkonferenser 
deprimerande magra. Bortsett från kanske Kyoto, så har konferenserna i 
bl a Rio de Janeiro, Buenos Aires och Nairobi mest resulterat i solbrända 
delegater som i svepande ordalag talat om ”små steg i rätt riktning”. I ett 
brinnande hus är det en klen tröst att man tagit ett litet steg mot nödut-
gången.

Ur ett förhandlingsperspektiv är det lätt att förstå misslyckandena. Par-
terna är väldigt många och heterogena avseende hur de drabbas av den glo-
bala uppvärmningen och kostnaderna för att hindra den. Dessutom är kost-
naderna konkreta och måste tas i dag medan vinsterna är relativt osynliga 
och ligger långt i framtiden. Det är dessutom mer eller mindre gratis att inte 
vara med på överenskommelsen. Genom att EU, men inte USA, ratificerade 
Kyotoprotokollet tappade USA ett visst internationellt anseende men sam-
tidigt innebär det exempelvis att amerikanerna i sina stadsjeepar under en 
tid sannolikt får något billigare bensin än vad de annars skulle ha fått.

Det finns emellertid andra djupa problem med en internationell över-
enskommelse som sällan nämns i debatten. Dessa problem finns på flera 
nivåer och bottnar i att en eventuell överenskommelse kommer att vara 
väldigt svår att genomföra och bevaka. När det gäller kontroll kan man 
fråga sig om länder som tidigare varit dåliga på att leva upp till internatio-
nella konventioner eller länder med korruptionsproblem, mäktar med att 
effektivt införa utsläppsreduktioner. Om vi i erkänt icke-korrupta Sverige 
inte ens klarar av att kontrollera att våra fiskare endast tar upp den till-
låtna kvoten torsk, hur i all världen ska vi då tro på att man kommer att 
ha kontroll på att fabriker håller sig inom sina utsläppsrättigheter djupt 
inne i Kina eller i Kamerun? Ett annat problem är sanktionsmöjligheter. 
En överenskommelse måste ha ett element av ”piska” så att det inte är 
lockande att i framtiden bryta mot den. Möjligheten och viljan att vidta 
internationella sanktioner i FNs regi är beklämmande svag. Brott mot kon-
ventionen mot mänskliga rättigheter och andra konventioner förekommer 
regelmässigt utan att det leder till effektiva sanktioner. Slutsatsen av detta 
blir att även om delegaterna kommer hem från klimatkonferensen på Bali 
med mer än en solbränna så är vi tyvärr långt från en lösning på problemet 
med global uppvärmning.

Om man inte inom en snar framtid lyckas nå en trovärdig överenskom-
melse i FNs regi finns det anledning att en koalition av de mest ansvars-
tagande länderna (t ex de mest ambitiösa länderna i Kyotoprotokollet) 
ställer krav på övriga länder i ”bilaterala” förhandlingar. Dessa krav måste 
vara reella och innefatta såväl morot som piska och även en trovärdig insti-
tutionell struktur för implementering. För att åstadkomma detta måste 
man tyvärr sannolikt lyfta in andra politikområden för att utöva påtryck-
ningar. Utöver biståndspolitiken är (även om det smärtar en annars fri-
handelssinnad själ att erkänna det) handelspolitiken ett naturligt område 
att lyfta in. Om det är som klimatforskarna säger står världen inför ett 
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gigantiskt kollektivt resursdilemma och detta måste hanteras. Magnitu-
den av de uppkomna problemen har inte kunnat förutses och i en sådan 
situation gäller rimligen ”force majeur” avseende tidigare ingångna han-
delsavtal. Det är då inte självklart att länder som regelmässigt nonchalerar 
växthuseffekterna, och vars produktionssystem spyr ut oproportionerligt 
mycket växthusgaser, ska kunna exportera på lika villkor som ansvarsta-
gande länder.

Jerker Holm


