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Vedrørende Danmarks position i forhold til klimainvesteringsfondene, CIF under
Verdensbanken
Kære Anders Fogh Rasmussen
Jeg skriver til dig, fordi vi i 92-gruppen er bekymrede for Danmarks position i forbindelse med de
klimainvesteringsfonde – ”Climate Investments Funds” – som er blevet etableret under
Verdensbanken.
Som vi forstår det, er det endnu uafklaret, hvorvidt Danmark vil støtte disse fonde med bidrag. Vi
mener, at det er vigtigt, at Danmark ikke støtter CIF fondene. Dette dels da der fortsat er store
problemer i forhold til fondenes mulige bidrag til at skabe en retfærdig og tilstrækkelig løsning på
den globale klimakrise. Og dels da der stadig er stor kontrovers omkring fondene i forbindelse med
de internationale klimaforhandlinger, og Danmark derfor, ved at støtte fondene, risikerer at
underminere sin mæglerrolle i forbindelse med en ny global klimaaftale i København i 2009.
Der vedhæftes til orientering et brev fra 92-gruppen til Udviklingsministeren og Klima- og
Energiministeren fra april i år, hvor vi advarer mod en dansk støtte til CIF, og gennemgår hvorfor
en støtte til fondene, vil være forkert.
Vi er klar over, at der siden er sket forskellige justeringer i et forsøg på at forbedre nogle af de
kritiserede aspekter omkring CIF. Vi mener dog fortsat, at der er en række problematiske forhold
omkring CIF, som gør, at en satsning på denne på nuværende tidspunkt, risikerer at underminere
både Danmarks rolle som samlende aktør i forbindelse med COP 15 og muligheden for en
retfærdig og tilstrækkelig løsning på den globale klimakrise.
Det er således et problem:
At støtten gennem Verdensbanken fortsat i høj grad er udtryk for en utilstrækkelig donorstyret tilgang til klimafinansiering, hvor de rige lande kontrollerer og yder bistand efter
forgodtbefindende. Det lever således ikke op til den nødvendige retfærdige løsning af
klimakrisen, hvor de lande, der er hovedansvarlige for forureningen, efterlever princippet
om, at ”forureneren betaler” og således påtager sig det ansvar, de har under
Klimakonventionen, for at kompensere de lande - især i den fattige del af verden – som
rammes af forureningen.
At CIF fondene ikke er accepteret af udviklingslandene, som en del af løsningen på
klimakrisen i forhandlingerne under Klimakonventionen (UNFCCC). En støtte til CIF fra
dansk side kan således underminere vores mæglerrolle i forbindelse med COP 15.

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer.
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden.
92-gruppen består af: Afrika Kontakt, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk International
Bosætningsservice, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace,
IWGIA, Kvindernes U-landsudvalg, Landsforeningen for Økosamfund, Mellemfolkeligt Samvirke, Natur og Ungdom, Nepenthes, Netværket for
økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, Organisationen for Vedvarende Energi/OVE, U-landsforeningen Svalerne, U-landsorganisationen
Ibis, WWF Verdensnaturfonden.

At lånebistand er en væsentlig del af finansieringen under CIF, på trods af at dette ikke
lever op til kravet om en retfærdig finansiering, herunder at ”forureneren betaler”.
At det ikke er sikret, at bistanden under CIF er additionel i forhold til den udviklingsbistand,
der er nødvendig for at nå FN’s 2015 mål, og kanaliseringen af større bistand gennem CIF
således risikerer at underminere opnåelsen af 2015-målene.
At Verdensbanken i sin udlånspolitik ind til nu langt fra har været progressiv nok i forhold til
at støtte en bæredygtig energiudvikling i udviklingslandene.
At etableringen af CIF på nuværende tidspunkt modvirker opbygningen af den afgørende
tillid mellem fattige og rige lande op til en ny klimaaftale i København i 2009. Dette
forstærkes af, at der stadig er problemer med at få tilpasningsfonden under UNFCCC i
gang.
92-gruppen mener således, at etablering af CIF som en væsentlig finansieringskilde i Verdensbank
regi og udenfor UNFCCC på nuværende tidspunkt risikerer at underminere den nødvendige og
retfærdige finansieringsaftale under UNFCCC i forbindelse med København topmødet.
Derfor mener vi, at Danmark skal afholde sig fra at støtte CIF, og vi håber, at du er enig i denne
holdning.
Med venlig hilsen

Troels Dam Christensen
Koordinator, 92-gruppen
Dette brev er sendt i kopi til Klima- og Energiminister Connie Hedegaard og Udviklingsminister Ulla
Tørnæs.

