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Hovedstad: Brasilia 
Språk: Portugisisk 
Innbyggere: 201 millioner  
(forventet levealder: 73 år) 
BNP per person: $12 000 (nr. 106 av 229 land) 
Inntekter fra næring: 67 % tjenester, 27,5 % 
industri, 5,5 % landbruk 
Energikilder (bruk): biogass 5 %, biomasse 21 
%, vannkraft 14 % og ikke-fornybare kilder 60 % 
(hvorav olje utgjør 80 %, kull 14 % og gass 6 %) 

 

 

 

Forhandlingstips: 
Historisk har fattige land som Brasil stått for en liten del av de totale 
klimagassutslippene. Det er industrilandene som har stått for mesteparten av utslippene 
som har ført til global oppvarming.  Brasil har vært en sterk pådriver for at 
internasjonale klimaforpliktelser burde være basert på historiske utslipp.  
 
Brasil er et overgangsland, men sliter likevel med fattigdomsproblemer. Av denne grunn 
ønsker Brasil at de rikeste landene skal hjelpe dem med overgangen til et mer 
klimavennlig samfunn. Under forhandlingene i 2009 sa Brasil seg villige til å redusere 
sine klimagassutslipp med 36-39 prosent fra dagens nivå. Hvor mye de kutter er 
betinget av hvor stor innsats industrilandene viser i klimaarbeidet. 
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Det har vært uenighet om hvorvidt Brasil og de andre overgangslandene bør motta eller 
bidra med penger til «Det grønne klimafondet». Overgangslandene er ikke like 
avhengige av i-landenes hjelp som de minst utviklede landene. Et viktig spørsmål i 
forhandlingene er derfor hvor mye overgangslandene skal bidra med når det kommer til 
finansiering av globale klimatiltak. På klimakonferansene pleier Brasil og alliere seg med 
likesinnede land (Sør-Afrika, India og Kina). Disse har en avtale om å stå samlet når det 
gjelder store klimaspørsmål, så det kan være en god idé å fortelle Kina hva dere mener 
og spørre om de er enige. 
 
 

Nyttige lenker: 
Landinfo om Brasil  
Brasil i klimaforhandlingene 
Avskoging  
Stoltenberg og regnskogen  
Om regnskogen  
 

http://www.globalis.no/Land/Brasil
http://naturvernforbundet.no/klimaforhandlinger/brasil/category819.html
http://hvorhenderdet.nupi.no/Artikler/2006-2007/Regnskogen-Statistikk-og-politikk/(part)/6
http://www.aftenposten.no/klima/article2657103.ece
http://www.snl.no/regnskog

