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PSI:s ståndpunkt om klimatförändringar: Mot COP21 och efter
Den 30 november 2015 kommer ett stort antal statsöverhuvuden att samlas i Paris för FN:s klimatkonferens
för att återigen försöka nå en bindande överenskommelse som ska begränsa den globala uppvärmningen till
2 °C.
Den 29 november kommer PSI tillsammans med arbetstagare, fackförbund och organisationer från
civilsamhället att organisera stora demonstrationer i Paris och i länder runtom i världen för att skicka ett
budskap till våra folkvalda ledare: det är dags att agera i klimatfrågan, och vi kräver starka ledare och visioner.
Regeringarna måste lyssna på folket; inte bara på företagens lobbyister.
PSI kommer att organisera ett antal paneldiskussioner och delta i debatter i Paris under konferensens två
veckor. De offentliganställda arbetstagarnas perspektiv måste uppmärksammas. PSI arbetar tillsammans
med ett antal medlemsförbund, och med IFS, EPSU och Trade Unions for Energy Democracy
(http://unionsforenergydemocracy.org) och Global Climate Jobs (https://globalclimatejobs.wordpress.com).
 PSI‐förbund som planerar att åka till Paris ska kontakta vice generalsekreterare David Boys på
climatechange@world‐psi.org. Vi är intresserade av att höra ert perspektiv och att föra vidare era
budskap. Meddela oss om ni ska hålla tal, eller pm ni vill hålla tal på något evenemang.
Mänskligheten behöver en omfattande socioekonomisk förändring
I utformningen av det politiska och ekonomiska ramverk som krävs för att lösa klimatkrisen kommer fokus
bland annat att behöva inriktas på offentlig infrastruktur och offentliga tjänster, och på att tillgängliggöra
tillräckligt med resurser för att stödja en Rättvis övergång för arbetstagarna och samhället. Det kommer att
innebära många nya jobb, det kommer att skydda planeten och det kommer att bidra till kampen mot sociala
orättvisor. Regeringarnas roll i hanteringen av klimatkrisen är mycket viktig; företagen har visat att de är en
del av problemet, och att de inte kan leverera de lösningar världen behöver eftersom marknaden inte speglar
allmänintresset.
Lösningarna på klimatproblemen kräver en omfattande förändring av den nuvarande socioekonomiska
utvecklingsparadigmen, vilket innefattar ändringar inom näringen. Det handlar inte bara om att förändra
tekniken som används för energiproduktion eller i transportsystemen. Det handlar inte heller bara om att
anpassa dieselmotorer så att de förorenar mindre eller om att gå över från fossila bränslen till förnybar
energi. Det som krävs är en omdefiniering av den allmänt rådande modellen för produktion och
konsumtion. Vi måste återställa statens och den offentliga sektorns roller som stöttepelare för samhället,
och vi måste säkerställa att arbetstagare och fackförbund kan delta till fullo i alla steg i processen.
Internationell facklig organisation för offentliga tjänster (PSI) är en global facklig federation som representerar 20 miljoner kvinnor och
män i den offentliga sektorn i 150 länder. PSI kämpar för mänskliga rättigheter, social rättvisa och allas rätt till offentliga tjänster av
god kvalitet. PSI samarbetar med FNs institutioner och med arbetarorganisationer och folkrörelser.

PSI stöder IFS klimatkrav
Våra regeringar i Paris bör skriva under en universell, ambitiös, bindande och realiserbar överenskommelse
om minskade koldioxidutsläpp som gäller även efter 2020, och som på ett rättvist sätt bekräftar skillnaderna
mellan rika länder och fattiga länder vad gäller kapacitet och åtaganden, och som innefattar åtgärder för
effektiv övervakning och granskning för att förhindra att den globala temperaturökningen överstiger 2 °C.
Den offentliga sektorn och de offentliga finanserna kommer att vara kritiska beståndsdelar i detta
policyarbete eftersom särskilt avsatta medel behövs för att hjälpa utvecklingsländer och stödja åtgärder för
en Rättvis övergång. Arbetstagare och fackförbund kräver etablering av mekanismer för en Rättvis övergång,
med vars hjälp arbetstagare som påverkas direkt av övergången till ekonomier med låga koldioxidutsläpp
eller nollutsläpp får tillgång till omskolning, nya arbeten och lönestöd. Dessa mekanismer kommer att kräva
systematiskt samråd med och medverkan av arbetstagare och fackföreningar, både på arbetsplatserna och i
övergripande policyfrågor.
 PSI uppmanar sina medlemsförbund att stödja och förespråka dessa krav och driva på lokala och
nationella myndigheter att anta denna hållning och hålla fast vid den under COP21. Relevanta
resurser hittar du på http://www.ituc‐csi.org/climate‐change
Låga förväntningar inför Paris – nationellt fokus på handling efter COP21
Även om vi kan vara säkra på att en eventuell överenskommelse efter Paris‐konferensen inte kommer att
vara tillräcklig, finns några nya faktorer med i bilden som höjer förväntningarna. Den första av dessa faktorer
är att länderna gör nationella åtaganden om hur mycket de är villiga att minska sina utsläpp under de
kommande åren. Alla FN:s medlemsländer ska redogöra för sina utsläppsbegränsningar genom att lämna in
s.k. "Intended Nationally Determined Contributions" (INDC:er)1, till FN. Uppgifterna i dessa dokument
kommer sedan att kontrollräknas och kan integreras i förhandlingarna och ländernas åtaganden i Paris.
Hittills har 120 länder lämnat in INDC:er, vilket representerar ca 86 % av världens samlade utsläpp av
växthusgaser. Om man utgår ifrån dessa åtaganden är världens länder fortfarande långt ifrån 2‐gradersmålet.
Men INDC‐processen är en nyhet som kommer att göra det möjligt att bryta flera år av dödläge i
klimatförhandlingarna. Förhoppningen är att länderna, när de väl börjar mena allvar med att genomföra sina
åtaganden, kommer att inse att förändringarna faktiskt är enklare att implementera och att de kostar mindre
än förväntat. Efter Paris kommer därför arbetarrörelsen att behöva arbeta hårt för att säkerställa att
förbunden är involverade i planeringen och genomförandet av de nationella åtagandena och att dessa
åtaganden innefattar mekanismer för en Rättvis övergång.
En annan nyhet är de intensiva förhandlingarna mellan Kina och USA. Dessa två länder står för runt 40 % av
alla koldioxidutsläpp.2 Kina är den enskilt största utsläppskällan och USA står för störst utsläpp per capita.
Under 2014 och återigen i september 2015 gick båda länder med på omfattande nya åtgärder för att minska
koldioxidutsläppen. Även om också dessa överenskommelser också landar under 2‐gradersmålet kommer
deras gemensamma aktion bidra till att pressa andra länder att engagera sig.
 Fackförbund uppmanas att begära ut en kopia av sina nationella INDC‐dokument och undersöka hur
de kan bli delaktiga i alla relaterade aktiviteter under de kommande åren. PSI kommer att hjälpa till
att samordna detta via nätverk inom sektorerna och regionala strukturer.
Med vänlig hälsning,

Rosa Pavanelli
Generalsekretare

Mer information: www.world‐psi.org/climatechange

1

http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php; http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx; http://www.wri.org/indc‐
definition
2 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions

