Klimat 3I: Förmåga
(På 3 i minuter hinner du läsa eller skumma hela det här mailet, d.v.s. allt som inte är bonus,
footer eller fotnoter. Gör det nu. ii)
(Den här sektionen bygger på GDR. iii All information kommer därifrån om inget annat
anges.)
Varje land ska bidra efter sitt ansvar iv och sin förmåga. Det lovade världens länder när de
skrev på FN:s klimatkonvention. v
Förmågan är enligt GDR:s definition de inkomster som inte krävs för sådant som är
livsnödvändigt, och som därmed är tillgängliga för att "beskattas" för klimat-åtgärder. Ett
lands förmåga definieras därför av GDR som summan av alla individuella inkomster i landet,
förutom den del av inkomsterna som faller under inkomsttröskeln. vi
På det sättet så räknas en rik persons betalningsförmåga även om han/hon bor i ett fattigt
land. Omvänt så behöver en fattig person inte vara med och betala även om han/hon bor i
ett rikt land.
Låt oss återigen titta på diagrammet som introducerades i mailet "Klimat 3G: Världens
fattiga ska inte betala". vii
http://www.elca.org/~/media/Images/What%20We%20Believe/Social%20Issues/JLE/2009/schramm_chart.gif
viii

Ett lands förmåga motsvaras alltså av den gröna ytan ovanför inkomsttröskeln.
Således har förmåga och ansvar var sin definition som var och en på sitt sätt tar hänsyn till
den ojämlika fördelningen av inkomster i världens länder. ix

Bonus: Notera att inkomstfördelningen påverkar ett lands betalningsansvar. Tänk dig ett
land vars genomsnittliga inkomst är precis lika stor som inkomsttröskeln. Om inkomsten är
helt jämt fördelad så är hela landets sammanlagda inkomst undantagen från landets
betalningsförmåga. Om vi istället tänker oss att en person får 90% av inkomsterna och att
alla de andra får dela på resten. Då är låginkomsttagarnas 10% undantagna från
betalningsförmågan, men från de 90% som är den rika personens inkomst får man bara dra
av inkomsttröskeln en gång.
(Det är väl också rimligt att tro att den som får 90% av inkomsterna har fler lyx-yachter och
flygplan än som skulle ha funnits i landet om alla i landet hade levat exakt på
inkomsttröskeln.)

Bonus: Litet men positivt: För första gången någonsin är antalet fattiga minskar överallt:
http://www.economist.com/node/21548963
Humor-bonus x: http://filipspagnoli.files.wordpress.com/2008/12/rich-and-poor.jpg

---------Mer information om denna klimat-utbildning finns på:
http://klimatcbt.yolasite.com/
Dagens uppgift är att försöka förstå hur inkomsterna i ett land summeras till landets andel av
världens förmåga.
Försök att alltid utföra dagens uppgift direkt när du får mailet. Om du bara har 3 minuter, så
slutför uppgiften så bra som den hinner bli på 3 minuter. xi
Detta mail kan även laddas ner som PDF från:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat3I_Formaga.pdf
Bonus: Nästa mail kan laddas ner som PDF från:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2U_Energilagring.pdf
Om du inte längre vill gå kursen så meddela mig på adress
http://klimatcbt.yolasite.com/kontakt.php , så tar jag bort dig från sändningslistan.
(Du har väl lagt till http://klimatcbt.yolasite.com/kontakt.php antingen i din adressbok, eller
bland betrodda avsändare i ditt spamfilter? Annars kan vissa kursmail fastna i ditt spamfilter.
Skriv till mig på http://klimatcbt.yolasite.com/kontakt.php om du vill ha hjälp med det, eller
om du saknar något kursmail.)
Det som står i fotnoterna är alltid bonusmaterial.

i

Fotnot 0.14: Tre minuter per mail räcker för att följa kursen Klimat-CBT. (Fotnot 0.20:)
På tre minuter per mail får man en översiktlig helhetsbild. För den som önskar en djupare förståelse
finns möjligheten att läsa resten av mailet. De flesta mail innehåller följande typer av information:
- 3-minuters: På 3 minuter hinner man läsa de viktigaste rubrikerna och slutsatserna så att man kan
följa kursen.
- Brödtext: Den löpande texten ger en fördjupad beskrivning av ämnet i mailet.
- Bonus: Intressant information som berör ämnet men inte egentligen hör till kursen.
- Footer: Nedanför brödtexten finns lite information om kursen. Den är i princip likadan i alla mail.
- Fotnoter: I fotnoterna finns alla beräkningar och källor. Läs i fotnoterna (bara) om du vill veta hur
jag har räknat, tänkt och resonerat.
Mer information om kursen finns på http://klimatcbt.yolasite.com/
ii

Fotnot 0.20: Detta är det rekommenderade upplägget: Ägna 3 minuter åt att göra den obligatoriska
delen direkt när du får e-mailet. Avsluta den obligatoriska delen då även om du inte är säker på att
du gör den på det bästa sättet. Om du har tid och lust (det kan vara omedelbart, senare, eller en
annan dag) så kan du göra bonusdelen, eller göra om den obligatoriska delen på ett bättre sätt.
iii

Fotnot 0.2: Ramverket “Greenhouse Development Rights” beskrivs under Källor. (
http://klimatcbt.yolasite.com/kallor.php )
Ramverkets hemsida: (http://gdrights.org/2009/02/16/second-edition-of-the-greenhousedevelopment-rights/ )
En presentation av GDR på Engelska: ( http://www.youtube.com/watch?v=Y3S9c1ZbcII )
De första 48 minuterna är ett föredrag om GDR, och resten är frågestunden efter föredraget.
iv

Fotnot KM.3H: Kurs-mail "Klimat 3H: Ansvar" (
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat3H_Ansvar.pdf )
v

Fotnot 3.D: “The Greenhouse Development Rights framework (GDRs ) is, accordingly, designed to
protect the right to sustainable human development, even as it drives rapid global emissions
reductions. It proceeds in the only possible way, by operationalizing the official principles of the UN’s
Framework Convention on Climate Change, according to which states commit themselves to 'protect
the climate system … on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated
responsibilities and respective capabilities.' ” ( http://gdrights.org/wpcontent/uploads/2009/01/gdrs_execsummary.pdf ) (Fotnot 0.2:)
vi

Fotnot 3.X.29: Begreppet inkomsttröskel förklarades i kursmailet “Klimat 3G: Världens fattiga ska
inte betala”. (Fotnot KM.3G:) Inkomsttröskeln motsvarar den inkomst som krävs för sådant som mat,
skola, sjukvård och tak över huvudet.
vii

Fotnot KM.3G: Kurs-mail "Klimat 3G: Världens fattiga ska inte betala" (
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat3G_VarldensFattigaSkaInteBetala.pdf )

viii

Fotnot 3.M: Versioner av GDR:s Figure ES2:

http://www.elca.org/~/media/Images/What%20We%20Believe/Social%20Issues/JLE/2009/schramm_chart.gif

http://greenhouse.economics.utah.edu/images/GDRcapacity.jpg
http://www.newint.org/features/2009/01/01/capacitytopay.jpg
”Figure ES2: Capacity: income above the development threshold. These curves approximate income
distributions within India, China, and the US. Thus, the green areas represent national incomes above
the ($20 per person per day, PPP ) development threshold, our definition of national capacity. Chart
widths are scaled to population, so these capacity areas are correctly sized in relation to each other.”
( http://gdrights.org/wp-content/uploads/2009/01/gdrs_execsummary.pdf ) (Fotnot 0.2:)
ix

Fotnot 3.X.8: ”Thus, both capacity and responsibility are defined in individual terms, and in a
manner that takes explicit account of the unequal distribution of income within countries. This is a
critical and long-overdue move, because the usual practice of relying on national per-capita averages
fails to capture either the true depth of a country’s developmental urgency or the actual extent of its
wealth. If one looks only as far as a national average, then the richer, higher-emitting minority lies
hidden behind the poorer, lower-emitting majority.” ( http://gdrights.org/wpcontent/uploads/2009/01/gdrs_execsummary.pdf )
x

xi

Fotnot 0.13: Det som inte tål att skrattas åt är väl inte heller värt att ta på allvar :-)

Fotnot 0.20: Detta är det rekommenderade upplägget: Ägna 3 minuter åt att göra den obligatoriska
delen direkt när du får e-mailet. Avsluta den obligatoriska delen då även om du inte är säker på att
du gör den på det bästa sättet. Om du har tid och lust (det kan vara omedelbart, senare, eller en
annan dag) så kan du göra bonusdelen, eller göra om den obligatoriska delen på ett bättre sätt.

