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Uppgift 

Den här uppgiften utgår ifrån ett scenario. Skriv ca 2 sidor där du reflekterar över och försöker 

besvara frågorna som ställs i scenariot.  

 

Bakgrund till scenariot 

The Desertec Foundation är en organisation som arbetar för att storskaligt införa förnybara 

energikällor istället för fossila bränslen. En av organisationens ledande idéer är att bygga storskaliga 

solenergianläggningar i Nordafrikas öknar och medelst ett så kallat supergrid skeppa elektriciteten till 

Europa. Se videon för med information om The Desertec Foundation. 

 

”The Desertec vision”: 

https://www.youtube.com/watch?v=QXx02iMsDqI 

 

Scenario 

Du är chef på Desertec. De enorma solkraftverken är byggda i Nordafrika, elen är redo att komma 

online. Men man har glömt en sak. Man har glömt bort att bygga supergridden, eller ”sladdarna” som 

de kallas i branschen. Krismöten hålls och efter en liten tid av global turbulens puttar FN till en trillion 

dollar som du nu förfogar över för att bygga sladdarna så att elen kan skeppas iväg. 

 Du får då ett brev från en pojke i Kongo-Kinshasa. Han föreslår att ni istället ska bygga 

sladdarna söderut och försörja Afrika söder om Sahara med all el folk där behöver. Här finns den 

stora majoriteten av världens fattiga – och desperation. Och eftersom livstillfredsställelse ökar snabbt 

när grundläggande behov av energi och material tillfredsställs och sedan planar ut kommer det 

innebära att nyttan av att dra sladdarna söderut blir oerhört mycket större än om man drar dem norrut 

till medelklassen i Europas förorter. 

 MEN, invänder en arbetskamrat som du läser upp brevet för. Eftersom Europa är en 

mycket större utsläppare av koldioxid än Afrika söder om Sahara betyder det att miljövinsten från 

solkraften inte kommer bli lika stor. Klimatförändringarna kommer inte att bekämpas lika mycket. 

 Vad väljer du, och varför? Åt vilket håll ska sladdarna dras? Och vad skulle vara det 

mest hållbara att göra, enligt dig? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QXx02iMsDqI

