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Pressmeddelande 2015-11-27 

 

7 av 10 svenskar saknar kännedom om COP21  

I nästa vecka samlas världens ledare för COP21 i Paris, vår tids viktigaste 
klimattoppmöte. En färsk SIFO-undersökning visar att endast 3 av 10 svenskar känner till 
att mötet äger rum. Allra sämst koll har unga och Sverigedemokratiska väljare. 

Fyra dagar innan COP21 inleds, igår torsdag 26 november hade världens barn 
huvudförhandlingar på sitt eget klimattoppmöte i Södertälje, Children’s Climate Conference 
(CCC15). CCC15 går ut på att lyfta barnens röst i klimatfrågan inför att världens ledare samlas till 
COP21. Med anledning av detta har CCC15, med hjälp av SIFO, tittat närmare på svenskarnas 
kännedom om COP21. Undersökningen visar bland annat att 7 av 10 svenskar inte känner till att 
vår tids viktigaste klimattoppmöte ens äger rum. 

- Det här är en lägre siffra än vi förväntat oss. Mötet handlar ju faktiskt om vår planets framtid. Jag är 

allra mest förvånad över att yngre personer har så mycket sämre koll än de äldre, säger Anna Albinsson 

konferenschef för CCC15. 

De som har bäst koll inför COP21 är män över 65 år och de som röstar på Feministiskt 
Initiativ. Sämst koll har unga och Sverigedemokratiska väljare.  

Några slutsatser ur undersökningen: 

 Allmänt: 7 av 10 svenskar känner inte till att COP21 inleds 30 november 

 Kön: 36% av männen har kännedom om COP21. Motsvarande siffra för kvinnor är  

28%. 

 Ålder: Ju yngre man är desto sämre koll har man. 47 % av alla 65+ känner till mötet men 

bara 17 % av de som är under 30 år.  

 Partipolitisk tillhörighet: De som röstar på Feministiskt Initiativ är den grupp 

undersökningen som har allra högst kännedom om COP21. Hela 68 % av FI-röstarna 

känner till COP21. Motsvarande siffra för Sverigedemokraterna är 24 %. 

Snabba fakta om Children’s Climate Conference:  

 Vad: Barn från hela världen samlas för att göra sina röster hörda i klimatdebatten.  

 Vilka: 64 barn från 22 länder i åldern 9-12 år. Värdskola: Blombackaskolan åk 4.  

 När: 25-28 november. Huvudförhandlingarna ägde rum den 26 november, då deltog 

även 400 mellanstadieelever från Södertälje.  

 Var: Södertälje Stadshus.  

http://www.childrensclimateconference.org/
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 Mål: Färdigställa kommunikén ”barnens krav” som personligen överlämnas till världens 

ledare på COP21 i Paris den 3 december. Kommunikén och bilder finns att ladda ner i 

CCC15 pressrum här. 

 Hur: Konferencier den 26 november var Fredrik Berling, känd från bland annat 

Hjärnkontoret.  

 Arrangörer: Konferensen är ett initiativ från Telge Energi och arrangeras med stöd av 

Södertälje Kommun, Fryshuset, Globträdet och Världsnaturfonden WWF. 

För mer information kontakta:  

Jonna Holmgren, pressansvarig CCC15 

E-post: jonna@luxpr.se   

Telefon: 070-888 05 02 
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