Oppgaver til filmen Klimaavtaler
1. I 1992 i Rio ble FN’s klimakonvensjon underskrevet av de fleste av FN’s
medlemstater. Videre ble Kyoto-protokollen forhandlet fram i Kyoto i Japan i
1997. Beskriv med et par setninger hovedinnholdet i disse to avtalene.
2. Hvorfor var det en stor ulempe at USA ikke ville undertegne Kyotoprotokollen?
3. Utviklingsland som har undertegnet Kyoto-protokollen har mindre konkrete
forpliktelser om å begrense utslipp enn rike land. En del av disse
utviklingslandene, som Kina og India, har i de siste årene hatt stor økonomisk
vekst og stor økning i utslipp av CO2. Hvorfor tror du det kan bli vanskelig å få
disse landene med på en ny klimaavtale?
4. Mange fattige land har små utslipp av klimagasser, men blir rammet hard av
klimaendringene. Hvilke krav har disse landene til verdenssamfunnet?
5. Gi eksempler på noen politiske vedtak i Norge som kan redusere
klimagassutslipp.
6. Hvordan klarte Norge å oppfylle sine forpliktelser i Kyoto-protokollen?
7. Hva er de viktigste resultatene fra klimamøtet i Doha i 2012?
8. Gi eksempler på noen store utfordringer når vi skal forhandle fram en ny
internasjonal klimaavtale innen 2015.
9. Nevn tre argumenter for at ungdom bør engasjerer seg i klimaforhandlinger.
10. Lag din egen appell om hva som skal til for å bremse global oppvarming.

Fordypningsoppgaver
1. Kyoto-protokollen tillater landene som skal kutte sine utslipp å gjøre det på
andre måter enn ved bare å redusere sine utslipp innenlands. Avtalen åpner
for tre mekanismer som skal komme i tillegg til innenlandske tiltak, og som har
som formål å gjøre det billigere å nå klimamålene. Disse mekanismene er
Kvotehandel, Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) og Felles
gjennomføring (JI).
a. Forklar hva disse tre mekanismene går ut på.
b. Det er blitt rettet en del kritikk mot mekanismene om at de ikke har
fungert etter intensjonene. Gi eksempler på hva denne kritikken går ut
på.
2. Hvorfor er det vanskelig for USA å ratifisere internasjonale klimaavtaler?
3. Vurder utsagnene nedenfor og skriv en kort tekst som drøfter Kina og Norge
sitt ansvar når det gjelder utslipp av klimagasser.
– ”Norge står for mindre enn en promille av verdens total utslipp!! I Kina åpnes
nesten to kullkraftverk i uken, ett av disse forurenser mer enn alle husstander i
Norge tilsammen” (FpU).
– “Norge slipper ut mer klimagasser per person enn Kina!” (Grønn ungdom).

