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Sveriges andel av internationell klimatfinansiering
Tillsammans med övriga industrialiserade länder under FN-klimatmötet i Köpenhamn 2009 tog
Sverige på sig att från och med 2020 mobilisera 100 miljarder USD årligen till utvecklingsländer.1
Att de 100 miljarderna USD ska vara ”nya och additionella medel” är helt centralt, och det innebär att
det måste vara pengar utöver det befintliga biståndet (1-procentsmålet). Sverige har hittills inte
bidragit med några pengar utöver befintligt bistånd och har alltså inte hållit sitt löfte. Dessutom bör
det tilläggas att själva summan 100 miljarder USD inte bygger på hur stort behovet är, vilket i de
flesta uppskattningar snarare ligger på minst 300 miljarder USD per år från 2020.2 EU-kommissionen
har uppskattat utvecklingsländernas kostnad för att begränsa utsläppen och anpassa sig till ett
förändrat klimat till 1000 miljarder kronor om året fram till 2020.3 Detta dokument behandlar alltså
endast den miniminivå av svensk klimatfinansiering som behövs för att uppfylla svenska åtaganden,
sannolikt behöver Sverige skjuta till mer pengar för att möta de verkliga behoven. Beräkningar enligt
modellen Greenhouse Development Rights ger till exempel ett belopp på ca 28 miljarder kronor per
år från 20204, vilket redovisas mer utförligt nedan.
Det finns ingen beslutad fördelningsnyckel för hur mycket de enskilda länderna ska bidra med, i detta
dokument redovisar vi hur Diakonia har räknat fram hur stor Sveriges andel skulle kunna vara.
Diakonias utgångspunkter är:
•
•

•

att EUs andel av de 100 mdr USD är samma som för snabbstartspengarna – ca 30 procent5
att använda samma beräkningsnyckel för medlemsstaternas andelar som Kommissionen
använder för EUs andel jämfört med andra industrialiserade länder (mix av BNP och utsläpp av
växthusgaser)6
att årliga belopp fram till 2020 beräknas med en linjär uppskalning från en nollnivå 2009, vilket
kan ses som startpunkten för finansieringsåtagandet

Beräkningar följer på nästa sida.
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Eftersom vi använder officiell EU-statistik7 uttrycks beloppen i euro i första halvan av beräkningarna.
Land/område

BNP (miljoner euro)

Viktning 50/50

12 279 914,7
349 945,1

Växthusgasutsläpp
(kton CO2-ekv.)
4 720 878
66 232

EU (27 länder)
Sverige

2,85

1,40

2,13

Sveriges andel (%)

EUs 30-procentiga andel av 100 mdr USD för 2020 uttryckt i miljoner euro8: 22 891,9
Sveriges 2,13-procentiga andel av EUs andel i miljoner euro: 487,6
Sveriges andel i miljarder kronor: 4,2
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Figur 1: Sveriges årliga belopp, linjärt framräknade för uppskalning från 2009 till 20209

Sju gånger högre belopp - Greenhouse Development Rights (GDR)
Om utgångspunkten inte är det bristfälliga Köpenhamnsackordet utan istället en modell som är
konstruerad för att både minska utsläppen av växthusgaser och möjliggöra utveckling i de fattiga
länderna, och samtidigt göra detta på ett sätt som kan kallas rättvist hamnar Sveriges nota för 2020
på ca 28 miljarder kronor10, istället för de 4,2 miljarder kronor vi räknat ut ovan.
Greenhouse Development Rights är en modell som utvecklats av bland andra Stockholm
Environment Institute (SEI) som mäter historisk utsläppsskuld och ekonomisk förmåga för att komma
fram till vilka skyldigheter världens samtliga länder har, både ekonomiskt och för
utsläppsminskningar.
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