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Indiens inställning inför COP 18 i Doha
Det 18:e partsmötet under klimatkonventionen (COP 18) startade den 26 november
i Doha, Qatar. Indien förväntas, tillsammans med G77+Kina, driva på för en
ratificering av en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet (Kyoto 2), ökade
investeringar från de utvecklade länderna i de existerande institutionaliserade
mekanismerna för minskade utsläpp och klimatanpassning samt höjda ambitioner
för utsläppsminskningar av Annex I-länderna mellan 2013-2020. Indien kommer
noggrant att avhålla sig från att utrycka sig på något sätt som kan uppfattas som
tillväxthämmande. Indisk media och alla politiska partier fortsätter att vara
skeptiska till förhandlingarna och anklagar de indiska förhandlarna för att äventyra
Indiens intressen. Detta inrikespolitiska tryck illustreras tydligt genom den indiska
regeringens tillbakadragande av sitt stöd till Durbanplattformen, i en officiell
kommuniké strax efter Durbanmötet.
Vid Dohamötet kommer arbetet i den så kallade “Ad-Hoc Working Group on Longterm Cooperative Action” (AWG-LCA) att avslutas. Gruppen har sedan COP 13
arbetat med utveckla effektiva metoder att åstadkomma minskade utsläpp,
klimatanpassning, finansieringsmetoder samt utveckling och spridning av
nödvändig teknologi. Indien anser att detta arbete inte är helt färdigt, men
väsentligt för framtida förhandlingar, och därför bör oavslutade delar
fortsättningsvis hanteras under Durbanplattformen. Genom detta kommer
förhandlingarna fortsättningsvis att ha kvar den sedan länge existerande
”brandväggen” mellan Annex I-länder och icke-Annex I-länder vad gäller rättvisa
(equity) och gemensamma men differentierade förpliktelser (Common But
Differentiated Responsibility (CBDR)).
De senaste åren har G77+Kina-gruppen kontinuerligt fragmenterats. Nya
undergrupper, såsom BASICS, The Alliance of Small Island States (AOSIS) och
Like Minded Developing Countries (LMDC), har skapats med olika mål vad gäller
åtagande, aktiviteter och finansieringsformer, alla inom UNFCC:s område.
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Indisk media har varit snabba att kommunicera den här ökande fragmenteringen
som en del av en långsiktig strategi som Annex I-länderna använder för att tvinga
Indien att ta på sig ytterligare förpliktelser och möjliggöra ytterligare internationell
granskning av Indiens klimatarbete. Indien har fortfarande en instabil opinion
gällande landets roll i klimatförhandlingarna och regeringen har i den inhemska
debatten anklagats för att ge efter för de utvecklade ländernas ambitioner till
nackdel för Indien.
Av den anledningen betonas i Indien tydligt vikten av att skapa konsensus kring
likheter, snarare än olikheter, för att landet ska kunna driva sitt mål om CBDR.
Indien och dess allierade anklagar Annex I-länder, särskilt EU, för att inte uppfylla
sina förpliktelser när det gäller utsläppsminskningar och än viktigare, när det gäller
finansiering.
Specifikt är Sverige en måltavla för sin roll inom den USA-ledda Climate and
Clean Air Coalition on Short Lived Climate Forcers (SLCF). Detta initiativ att
separera freoner (HFC), metan och black carbon (BC) från diskussionerna under
UNFCCC ses som en avledningsmanöver för att fördröja diskussioner om
finansiering av utsläppsminskade åtgärder. Indien har avstått från att ansluta sig till
koalitionen, trots ihärdiga försök att få dem med av de befintliga medlemmarna,
USA, Sverige, Bangladesh, Mexiko och Kanada.
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