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Hur ser Sixtens värld ut  
när han blir 80 år ?  

1934 

2014 









Vilket datum inträffar detta år 2080 ?  

(Global Footprint Network WWF) 





Minst 55 länder med 55% av 
växthusgaserna måste 
skriva på för att avtalet ska 
bli bindande. 

Under Oktober 2016 blev avtalet bindande ! 



Global uppvärmning ska bli mindre än 2°C samt att göra 
ytterligare ansträngningar för att den globala 
uppvärmningen ska bli begränsad till 1,5°C jämfört med 
före industrialismen.  



2030-målen  

Minst 40 % lägre CO2utsläpp jämfört med 1990 

Minst 27 % förnybar energi 2030  

Minst 27 % effektivare energianvändning 2030 än idag 



Regeringens Klimat- och energimål till år 2020 
• 40 procent minskning av klimatutsläppen. 
• 50 procent minst förnybar energi. 
• 20 procent effektivare energianvändning. 
• 10 procent minst förnybar energi i transportsektorn 





Överenskommelse i Kigali 14 Oktober 2016* 

200 länder skrev på att de drastiskt ska minska 
användningen av vätefluorkolföreningar(HFC) som 
motsvarar 0,5 graders minskning av global uppvärmning 

* Fortsättning på Montrealprotokollet 1987 där man gjorde en överenskommelse att ej 
använda Freon som skadar Ozonskiktet. (HFC bryter inte ner Ozonskiktet men är aggressiva 
växthusgaser) 



”Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller 
en ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Det handlar 
alltså om både motståndskraft och anpassningsförmåga samt om förmågan 
att vända chocker och störningar, som en finanskris eller klimatförändringar, 
till möjligheter till förnyelse och innovativt tänkande”  



We are the first generation with 

the knowledge of how our 

activities influence the Earth as 

a system, and thus the first 

generation with the power and 

the responsibility to change our 
relationship with the planet. 

Demain-tomorrow 

https://www.youtube.com/watch?v=lBuoaOO_NTw


Det finns flera tecken på att det är möjligt att 
vända utvecklingen på politisk nivå och att varje 
individ kan göra skillnad…. 
 

Det är industrin som har den tekniska 
kompetensen och resurserna, som måste gå före 
och visa vägen… 

MEN… 




