Sakspapirer Maldivene

Hovedstad: Malé
Språk: Dhivehi
Innbyggere: 393 988
(forventet levealder: 75 år)
BNP per person: $8700 (nr. 125 av 229 land)
Inntekter fra næring: 80 % tjenester, 3 % landbruk, 17
% industri
Energikilder (bruk): olje 100 %

Eksempler på navn:
 Aisath Adileh
 Abd al Hadi
 Anahita Marasitah
 Aryan Abdelei
 Abd el Hakim Abbas
 Manal Aamir
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Verdt å få med seg om Maldivene








Fattig øystat som ligger utenfor India
Er nr. 166 av 210 land i totale utslipp (slipper ut 898 tusen tonn CO2 per år )
Er nr. 105 av 215 land i utslipp per innbygger (0,9 tonn karbon per innbygger)
Maldivene er svært sårbare for klimaforandringer i og med at landets høyeste punkt
ligger kun 2,4 meter over havet. Mesteparten av landets areal er under 1 m.o.h, og
øygruppen risikerer å forsvinne hvis havet stiger.
Eksporterer fisk, men er i stor grad avhengig av matvareimport. Importerer også alle
industri- og ferdigvarer
Maldivene ønsker selv å være klimanøytral innen 2020 og mener at rike land bør
kutte sine utslipp minst 45 prosent innen 2020.

Sakspapirer Maldivene
Forhandlingstips
Maldivene har (sammen med andre små øystater) fremmet et forslag om å begrense global
oppvarming til kun 1,5 °C. En økning på mer enn 1,5 °C vil ha katastrofale følger for små
øystater. Det betyr at Maldivene er avhengig av at det kuttes så mye som mulig, så fort som
mulig. Samtidig er Maldivene avhengig av økt vekst. Dersom dette skal skje på en
klimavennlig måte trenger de støtte fra industrilandene. Under klimaforhandlingene i 2012
ble det avgjort at det skal opprettes en økonomisk støtteordning for land som er spesielt
sensitive for klimaendringer. Maldivene vil antakelig også få økonomisk støtte fra «Det
grønne klimafondet».
Er det greit at industrilandene bestemmer hva disse skal brukes til eller bør Maldivene selv få
bestemme?

Nyttige lenker
Landinfo for Maldivene
Maldivene i klimaforhandlingene
Et havland forsvinner
Klimatilpasning koster
1,5-gradersmålet

