
FAKTAARK OM 
EKSPERTER, LOBBYISTER OG JOURNALISTER

International Panel on Climate Change (IPCC)
Er en del af FN, hvor de vurderer al eksisterende viden om klimaforandringer. Derfor det tætteste man 
kan komme på en neutral spiller på klimaområdet.

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Er en del af EU og nedsat til at undersøge om landene lever op til de krav, de har skrevet under på. 
De ved derfor, hvordan det går med alle medlemslandene i forhold til 20/20/20-målene. 

Copenhagen Consensus Center  
En tænketank der undersøger klodens store udfordringer og kommer med løsninger. Copenhagen 
Consensus Center mener ikke, at klimaproblematikken er verdens vigtigste problem. I stedet bør man 
investere flere ressourcer i at bekæmpe fattigdom og hungersnød.

ACEA – Bilindustrien 
Laver lobby-arbejde for bilproducenterne, der er en af de helt store CO2-udledere. ACEA frygter, 
at det vil skade bilproducenterne, når landene vil reducere deres CO2-udledninger.

Wind Europe – Vindmølleindustrien
Laver lobby-arbejde for vindmølleproducenterne, der ser store økonomiske muligheder i den grønne 
omstilling. 

NOAH – Friends of the earth
Kæmper for miljøet. Ønsker at EU skal overgå til 100% vedvarende energi og udlede 0% CO2. De 
mener, at EU bør gå meget længere og presse landene til at være mere ambitiøse på klimaområdet. 

BusinessEurope – Arbejdsgivernes interesseorganisation
Er bange for, at det kommer til at koste arbejdspladser, hvis politikerne blander sig i virksomhedernes 
CO2 udledning, da det bl.a. vil gøre europæiske virksomheder mindre konkurrencedygtige i forhold 
til resten af verden.

The Guardian – Medie, der har fokus på at politikerne skal tage fælles ansvar for miljøet.

Business Magazine – Medie, der har fokus på virksomhedernes konkurrenceevne.

Xtra Bladet – Medie, der skriver til den brede befolkning. Skriver om konflikter og viderebringer sladder.

DE TRE EKSPERTGRUPPER ER:

DE FIRE INTERESSEORGANISATIONER ER:

DE TRE MEDIEGRUPPER ER:



 Tyskland Danmark Holland Polen Letland Luxembourg Sverige Italien Bulgarien Frankrig

Befolkning
i mio. 82,7 5,7 17,0 38,0 2,0 0,58 9,9 60,6 7,1 66,9

Befolkning i %
af de 10 lande 29% 2% 5,9% 13% 0,7% 0,2% 3,4% 20,9% 2,4% 23%

BNP per indbygger
i euro 38.000 48.400 41.300 11.000 12.800 92.900 46.000 27.600 6.600 33.300

BNP i %
af EU’s BNP 34,8% 3% 7,7% 4,6% 0,3% 0,6% 5% 18,5% 0,5% 25%

Industri i %
af økonomi 30% 23,7% 17,9% 40,1% 21,6% 11,9% 33% 24% 28% 19,4%

Vigtigste  biler, vindmøller, blomster, minedrift, fødevarer finans, trævarer, turisme, minedrift, produktion
industrier maskin- medicin landbrugs- maskiner, træ, bygge- stål og jern stål og jern, atomenergi, af store
 produktion  produkter jern metaller branchen  maskiner maskin- maskiner,
         produktion fly og biler

CO2 udledning i
mio. tons (i 2016) 902 54 162 301 13 24 73 480 44 357

CO2 reduktion
1990 - 2015 - 26,7% - 29% - 9% - 17% - 46% - 10% - 23% - 15% - 40% - 15%

CO2 udledning per
indbygger i tons 11 9 2,2 10,2 5,9 20,5 5,7 7,3 8,6 7,1

Energi fra
vedvarende 14,8% 32,2% 6% 11,3% 37,2% 5,4% 53,8% 17,4% 18,8% 16%
kilder i % 


