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REFLEKTIONSUPPGIFT:	  VAD	  KAN	  DU	  GÖRA?	  
	  

Den	  23	  oktober	  2014	  avslutades	  EUs	  klimat-‐	  och	  energiförhandlingar.	  Där	  beslutades	  det	  om	  mål	  
på	  minskade	  koldioxidutsläpp	  med	  40	  %	  till	  2030.	  Detta	  kommer	  ligga	  till	  grund	  för	  EUs	  förhand-‐
lingslinje	  inför	  COP	  21	  i	  Parisi	  då	  förhoppningen	  är	  att	  enas	  om	  ett	  globalt	  avtal.	  Minskningarna	  
kommer	  dock	  ej	  att	  vara	  tillräckliga	  menar	  forskare.	  Forskning	  visar	  på	  att	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  
bör	  minska	  med	  80%	  för	  att	  världen	  ska	  ha	  en	  chans	  att	  hålla	  den	  globala	  temperaturökningen	  
under	  två	  grader.	  Johan	  Rockström,	  chef	  för	  Stockholm	  Resilience	  center,	  menar	  att	  världens	  ut-‐
släpp	  måste	  minska	  med	  80%	  till	  år	  2050	  jämfört	  med	  år	  1990	  och	  för	  att	  nå	  dit	  krävs	  att	  EU	  har	  en	  
minskning	  på	  60%	  till	  år	  2030.	  Om	  utvecklingen	  i	  övriga	  världen	  även	  skall	  fortgå	  måste	  EU	  egent-‐
ligen	  minska	  sina	  utsläpp	  med	  100%	  till	  år	  2030	  menar	  vissa	  forskare.	  Hur	  kan	  du	  bidra	  till	  detta?	  
	  
Din	  uppgift	  är	  att	  reflektera	  över	  ditt	  ”fotavtryck”	  och	  ditt	  ”handavtryck”	  (se	  klippet	  som	  ligger	  
som	  obligatorisk	  ”läsning”	  till	  tillfället	  den	  12/11).	  Hur	  ser	  din	  totala	  klimatpåverkan	  ut?	  I	  upp-‐
giften	  ska	  du	  behandla	  följande	  frågor:	  	  
	  
Vilka	  utsläppsposter	  ser	  du	  som	  betydelsefulla	  för	  dina	  egna	  utsläpp	  (ta	  hjälp	  av	  t.ex.	  
www.klimatkontot.se)?	  Reflektera	  över	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  att	  se	  klimatfrågan	  som	  en	  
fråga	  om	  konsumtion,	  individuella	  val	  och	  livsstil.	  

Hur	  kan	  du	  skapa	  mest	  förändring	  genom	  ditt	  eget	  agerande?	  Var	  skulle	  din	  insats	  göra	  störst	  
nytta?	  

Ord	  att	  reflektera	  över:	  rekyleffekter,	  krusningseffekter/ripple	  effects,	  ansvar,	  kolsänkor,	  hand-‐
lingsutrymme.	  

Uppgiften	  utgör	  diskussionsunderlag	  för	  seminariet	  den	  12e	  nov.	  Du	  får	  gärna	  underbygga	  dina	  
reflektioner	  med	  referenser	  men	  det	  är	  inget	  krav.	  Omfånget	  skall	  vara	  1,5-‐2	  sidor.	  Använd	  
text/font	  storlek	  12p	  i	  valfritt	  typsnitt	  (läsbart)	  med	  1,5	  radavstånd.	  	  
	  
Till	  din	  hjälp	  har	  du	  föreläsningar,	  Den	  brännande	  frågan	  och	  artiklar	  från	  kurskompendiet.	  Här	  får	  
du	  även	  tips	  på	  två	  rapporter	  kring	  klimatpåverkan	  från	  ett	  konsumtionsperspektiv	  som	  kan	  hjälpa	  
dig	  att	  positionera	  dig	  i	  frågan.	  Dessa	  två	  rapporter	  hittar	  du	  genom	  att	  följa	  dessa	  två	  länkar:	  

• http://cemusstudent.se/wp-‐content/uploads/2013/11/konsumtion-‐klimat-‐nvv.pdf	  

• http://cemusstudent.se/wp-‐content/uploads/2013/11/tio-‐myter-‐om-‐konsumtion.pdf	  

	  
INLÄMNING	  
Inlämning	  sker	  via	  Uppsala	  universitets	  studentportal.	  Sista	  datum	  för	  inlämning	  är	  onsdag	  11	  no-‐
vember	  kl	  23.59.	  
	  
Lycka	  till!	  	  
	  
                                                
i	  Cop	  21	  Paris	  http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-‐i-‐samhallet/EU-‐och-‐internationellt/Internationellt-‐
miljoarbete/Multilateralt-‐samarbete/Klimatforhandlingar/Klimatkonventionens-‐partskonferenser/	  


