
Utvecklandet av marknaden för ”green technology” 

 
Att leva klimatsmart och inte slösa på energi har vi väl alla hört om. Man ska byta till lågenergi-
lampor och källsortera. Problemet med detta ämne är att marknaden för dessa produkter är nästan 
obefintlig och väldigt begränsad. Även priserna på dessa produkter är högre jämfört med 
motsvarande ”vanliga” produkter. Exempel på ”green technology” är: energi, vilket utgör den 
största marknaden för ”green technology”, byggnader konstruerade av speciella miljövänliga 
material, kemiska uppfinningar som ska ersätta de giftiga och farliga substanser som finns i 
förbrukningsvaror, miljövänliga tekniska lösningar och återvinningsbara produkter. Varför får 
inte miljövänlig teknik mer utrymme på marknaden, vad får det för effekt på vår vardag, vilka 
förmåner finns det med miljövänlig teknik och vad kan vi göra åt detta problem? Kolla upp avtal 
och andra fördrag signerade i ämnet.  

Effekten av den ekonomiska krisen på miljöpolitiken. 

 
Hela världen har under de två senaste åren upplevt en ekonomisk kris. Regeringar har 
omprioriterat sin fördelning av resurser och miljöfrågor har tyvärr blivit satta å sidan för andra 
viktigare frågor. Är det såhär i ditt land och hur ser er regering på detta? Hur prioriterar ni och är 
miljöfrågor viktiga för er? För olika länder är miljöfrågan olika viktig. Borde vi fokusera på den 
ekonomiska krisen först och sedan fokusera på miljön?  
Å andra sidan hävdar vissa ekonomer att den ekonomiska krisen är en vändpunkt i 
konsumtionssamhället och ur detta kommer ett mer hållbart samhälle att växa. Klarar alla länder 
av att hantera både krisen och att fokusera på att förbättra sin miljöpolitik? Är lösningen på den 
ekonomiska krisen lösningen på miljöproblemen i världen? 
 
 

Problem i kustregioner som en följd av klimatförändringar  

 
Vattennivån höjs, floder svämmar över och områden blir obrukbara pga detta. Anledningen till 
dessa problem är klimatförändringen - temperaturen stiger och glaciärer smälter. Eftersom 
jordbruksproduktion oftast är placerad vid floder och vatten-rika regioner kommer länder som är 
beroende av denna produktion att få problem om floder osv. svämmar över. Även länder med 
stora kustregioner kommer att drabbas, en minskning av både bo- och odlingsyta kommer att 
upplevas och därmed konsekvenser som minskad produktion och inkomst. Infrastruktur kommer 
att försämras och viktiga städer såsom t.ex. Manilla och Venedig ligger i farozonen för 
eliminering. Finns det några lösningar på dessa problem och i så fall vilka? Är det upp till FN 
eller till varje land att lösa detta?  

 

 


