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Utsläppsatlas
Om världens länder ändrade
storlek så att ytan på
varje land reflekterade dess
andel av de totala globala
koldioxidutsläppen, skulle
en världskarta se ut så här.
Med utsläpp menas här de
direkta utsläppen från varje
land år 2000.
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Effekt pratar klimaträdsla
med en skräckmästare
av jesper weithz

Den tyska trålaren
Maartje Theadora
blev i mars den första
fiskebåten som
färdats över Atlanten med hjälp av en
160 kvadratmeter
stor drake som drar
båten i ett 300 meter

långt rep. Tekniken
har funnits sedan
2005 och sägs kunna
minska bränsleförbrukningen med
upp till 30 procent.
Hur hållbar själva
fisketrålningen som
skeppet ägnar sig åt
är, förtäljer dock inte
historien.

Bolivia vill ha global
folkomröstning om klimatet
Missnöjet med klimatmötet i
Köpenhamn har fått Bolivia att
i mitten av april anordna ett
eget klimatmöte. Men i stället
för FN-möte blir det denna
gång en internationell ”Folkets
konferens om klimatet och
Moder Jords rättigheter”.
Landets president Evo

Jaume d’Urgell
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Evo Morales vill att hela världen ska rösta.

Morales försäkrar att inga
förhandlingar kommer att föras
i hemlighet och att diskussionerna ska ledas av personer
ur de folkgrupper som drabbas hårdast av det förändrade
klimatet.
Ett av konferensens mål är
att lägga grunden för en global
folkomröstning om vad som bör
göras för klimatet.

I årtionden har Bangladesh
och Indien varit oense om
vilket av länderna som
egentligenär herre över
South Talpatti, som bangladesherna kallar den, eller
New Moore Island som är det
indiska namnet på den lilla
klippön. Nu har problemet
lösts av att ön har slukats av
havet.
– Det som Indien och Bangladesh har misslyckats med
under åratal av förhandlingar
har nu lösts av klimatförändringarna, säger Sugata
Hazra, professor i oceanografi
vid universitetet Jadavpur i
Calcutta.
Minst tio andra öar i
regionen hotas av havsnivåhöjningar och FN uppskattar
att 17 procent av Bangladesh
kommer att ligga under vatten
år 2050 på grund av klimatförändringar.

Färre barn med el
Att ett samhälle får tillgång till
elektricitet förändrar mycket.
Ljuset förlänger dagarna, kan
göra farliga områden säkrare
och ge människor möjlighet att gå utbildningar på
kvällstid.
I Zanzibar har födelsetalen
gått ner sedan allt fler börjat
tillbringa kvällarna framför tv:n
i stället för i sängen.
– Men det handlar förstås
också om att man får mer
kunskaper om till exempel
familjeplanering via tv:n,
säger Helene Ahlborg, som
är doktorand i miljö- och
systemanalys vid Chalmers i
Göteborg.
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