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Vad definierar ett framgångsrikt COP26?

Efter att IPCC i sin senaste rapport tydligt visat på den starka kopplingen mellan
människans utsläpp och klimatförändringar är vikten av en framgångsrik klimatkonferens
tydligare än någonsin. Men vad definierar ett framgångsrikt COP26? Vilka frågor måste
prioriteras och vilka kan vi vänta med? Vad händer om vi misslyckas?
Medverkar gör Sveriges chefsförhandlare i UNFCCC, Mattias Frumerie tillsammans med
Mette Kahlin McVeigh, Public Affairs på Stora Enso, Björn-Ola Linnér, klimatpolitikforskare
på Linköpings Universitet, samt Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.
14 oktober

Vad är bra klimatpolitik?

De flesta är eniga om att vi, för att lyckas bekämpa klimatförändringarna, behöver
samarbeta över sektorer och gränser. Politiken spelar en avgörande roll och har
makten att både hjälpa och stjälpa framgångarna. Hur kan Parisavtalet utvecklas och
omformuleras för att maximera dess klimatnytta? Vilka politiska åtgärder behövs för att
frigöra näringslivets innovationskraft och bidra till en klimatsmart framtid?
Medverkande: Lena Ek, ordförande på Södra, Nina Ekelund, generalsekreterare på
Hagainitiativet, Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig på Timbro, samt
Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap & lektor i klimatledarskap på Uppsala
Universitet.
21 oktober

Vem kan rädda klimatet?

I ett globalt perspektiv har Sverige kommit långt i omställningen till ett mer hållbart
samhälle. Sedan 1990 har Sverige minskat sina koldioxidutsläpp med nästan 30 procent
och intresset för att bidra till omställningen är stor hos såväl företag som politiker.
Samtidigt fortsätter de globala utsläppen att öka, och med endast 0,2 procent av världens
totala utsläpp kan man undra om Sveriges omställning egentligen gör någon nytta.
Vem är den riktiga boven i klimatförändringarna? Kan Sverige påverka andra länders
klimatambitioner och vilka svenska åtgärder gör störst nytta globalt sett?
Medverkande: Katarina Areskoug, EU-rådgivare på Kreab, Per-Anders Enkvist, VD &
Grundare på Material Economics, Karl Hallding, Kinaexpert & Senior Research Fellow på
Stockholm Environment Institute, samt Ulrica Schenström, VD på Fores.
Kl. 8.30–10.00
Stockholm
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