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Hovedstad: Maputo  
Språk: Portugisisk og lokale språk  
Innbyggere: 24 millioner  
(forventet levealder: 52 år) 
BNP per person: $1200 (nr. 212 av 229 land)  
Inntekter fra næring: 43,6 % tjenester, 24,6 % 
industri, 31,5 % landbruk  
Energikilder (bruk): biomasse 87 %, vannkraft 8 % og 
kull 5 % 

 
 

 
 

 

Verdt å få med seg om Mosambik 
 Regnes som et av verdens fattigste land og har meget lave klimagassutslipp  

 Er nr. 143 av 210 land i totale utslipp (slipper ut 2 600 tonn CO2 per år) 

 Er nr. 203 av 215 land i utslipp per innbygger (0,03 tonn karbon per innbygger) 

 Er svært avhengig av utenlandsk bistand og er en av hovedmottakerne av norsk 
utviklingshjelp  

 Er et av landene i verden som er mest sårbare for klimaendringer. Avhengigheten av 
bistand vil derfor antakelig øke i fremtiden.  

 Har betydelige kullforekomster, men svært begrenset utvinning fordi landet mangler 
kapital og kompetanse. I tillegg hindrer uroligheter og konflikt utnyttelse av 
kullressursene.  
 

Kilde: Wikimedia 

Commons 

Eksempler på navn:  

 Joaquim Guebuza  

 Lutero Simango  

 Manuel Joaquim  

 Momade Antonio  

 Antonia Alfane  

 Armando Mangosi  

 Rafael Gusmao 



 

Sakspapirer Mosambik  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Afrikas største vannkraftverk, Cahora Bassa-anlegget, ligger i Mosambik. Her har også 
produksjonen vært lav de siste årene pga. manglende ressurser  

 
 

Forhandlingstips 
Mosambik har ikke teknologi eller økonomiske ressurser til å sette i gang omfattende 
utslippsreduserende tiltak. Dere er avhengig av hjelp fra andre for å få tilgang til grønn 
teknologi. Her kan «Det grønne klimafondet» bli svært viktig. Er det greit at industrilandene 
bestemmer hva midlene skal brukes til i Mosambik eller bør landet selv få bestemme? 
 
Mosambik ønsker å utvikle seg til å ha samme levestandard som folk i industriland. En avtale 
som pålegger dere store utslippskutt, kan forsinke en slik utvikling. Som et av verdens 
fattigste land, er økonomisk vekst svært viktig for Mosambik. Dere frykter en klimaavtale 
som kan skade kullindustrien – en av deres få inntektsbringende næringer.  
 
Det er de rike landene som har forårsaket mesteparten av klimautslippene. Er det rettferdig 
at dere må kutte deres utslipp, eller må industrilandene ta alt ansvar? 
 

Nyttige lenker 
Landinfo om Mosambik  
Afrikanske land i klimaforhandlinger  
Utviklingsland blir hardest rammet  
Fattige land frykter total klimaødeleggelse  
Klimatilpasning koster  
Et av verdens mest sårbare land  
Vannet stiger i Mosambik (engelsk) 
Klimaendringer vil ha drastiske konsekvenser i Mosambik (engelsk)  
 

http://www.globalis.no/Land/Mosambik
http://naturvernforbundet.no/klimaforhandlinger/afrikanske-land/category2291.html
http://www.xmag.no/id/1058.0
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=582721
http://www.dagbladet.no/2009/10/01/nyheter/miljo/klimaendringer/utenriks/global_oppvarming/8370715/
http://www.forskning.no/artikler/2010/januar/239593
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8363045.stm
http://www.terradaily.com/reports/Climate_change_means_more_disasters_for_Mozambique_study_999.html

