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Läsanvisningar vecka 46 

 
I det här dokumentet finner ni instruktioner för vad ni ska läsa under veckan. Artiklarna 
finns på studentportalen under ”dokument”, om det inte finns en direktlänk eller annan 
hänvisning till dem. Sist i dokumentet finner ni veckans frågor till litteraturforumet.  
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Frågor till litteraturforum vecka 46 
Hjerpe, Karlsson och Parker berör begreppet klimatförändrings ledarskap i deras artikel. 

Vad innebär det egentligen att vara en ledare i detta område? Är det viktigt med en aktör 

som besitter ledarskapsrollen i området? Varför/varför inte? 

 

Klimatskuld är ett begrepp som generations målet tar upp. Vilka olika definitioner finns 

det av klimatskuld enligt Jiborn och Kander? Är någon av dessa defintioner mer korrekt 

än någon annan? varför/varför inte? 

 

I del 11 (s. 168-174)  av kapitel 3 behandlar Berners-Lee & Clark svårigheten i att dela 

rättvist. Dom kallar det till och med ”Gordisk knut”. Dom diskuterar  till exempel ”SAFE 

carbon”, globalt administerad koldioxid skatt m.m  

Är lösningsorienterad förslag som ovan en väg framåt eller är klimatskulder ett faktum 

som världens ledare och nationer måste ta i tu med? Varför/varför inte*? 

 

Varför bör man enligt Chaturvedi inte se energy security and climate mitigation  som två 

självständiga policy områden?  
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