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VAD ÄR UTMANINGEN?

Att begränsa och motverka effekterna av 
klimatförändringarna är en av våra största 
globala utmaningar. Arbetet kräver lång-
siktighet och insatser från lokal till global 
nivå och medverkan från alla jordens län-

der. FN:s klimatkonvention (UNFCCC) är 
det övergripande organ som har till uppgift 
att driva det internationella arbetet genom 
gemensamma överenskommelser kring be-
gränsning av utsläpp, men också genom att 
söka överenskommelser kring en rad andra  
kritiska frågor, som hur samhällen och länder 
ska anpassas till klimatförändringarna, hur 
industriländerna ska bidra till utvecklings-
ländernas klimatarbete genom till exempel 
teknologiöverföring och ekonomiskt stöd till 
omställning av energisystem. Ett annat vik-
tigt område är hur effektiva internationella 
styrsystem ska kunna utformas inom klimat-
arbetet.

Inom Clipore är utgångspunkten det in-
ternationella klimatarbetet inom UNFCCC 

och inom EU. För att nå effektiva och ac-
ceptabla lösningar krävs forskningsunderlag 
kring utformning av ramverk som ska vara ef-
fektiva, kunskap kring olika länders utgångs-
punkter, hur internationella styrsystem såsom 
handel med utsläppsrätter kan utvecklas och 
vilka konsekvenser olika system kan ha. Flera 
frågor är av central betydelse, till exempel 
USA:s intresse för att uppnå bindande över-
enskommelser och hur de stora utvecklings-
länderna som Indien och Kina agerar.

Programmet omfattar forskning med in-
riktning mot den andra åtagandeperioden, 
men tar också upp frågor av vikt för att få till 
stånd ett klimatavtal efter Kyoto-protokollets 
utgång.

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA TILL EN LÖSNING? 

Clipore har som mål att med programmets 
forskning som utgångspunkt arbeta mycket 
nära beslutsfattare och andra aktörer inom 
det klimatpolitiska arbetet. Inriktningen av 
forskningen är mot frågor som är centrala för 
att uppnå internationella överenskommelser 
och för att implementera olika åtaganden. 
Bland de frågor som programmet studerar 
finns ekonomiska styrsystem och incitament 
(till exempel utformning av internationella 
avgifts- och handelssystem), klimatpolitiska 
ramverk samt utformning av ramverk kring 
samverkan mellan industi- och utvecklings-
länder när det gäller frågor som teknologi-

överföring, stöd till klimatanpassning med 
mera. Ett annat mål är att öka kapaciteten 
för att inom svensk samhällsvetenskaplig 
forskning bidra på ett betydelsefullt sätt till 
detta viktiga ämnesområde.

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?

Programmet riktar sig mot en bred grupp av 
avnämare som Sveriges klimatdelegation och 
andra beslutsfattare inom Sverige, internatio-
nella klimatförhandlare och beslutsfattare på 
europeisk och global nivå, svenskt näringsliv, 
miljöorganisationer samt andra forskare inom 
ämnesområdet.

– Clipore ska genom internationell klimat- 
politisk forskning samt dialog med besluts-
fattare bidra till utvecklingen av en hållbar 
och kostnadseffektiv internationell klimat-
politik.
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