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Ang. den danske klimaindsats efter COP15
Kære Lars Løkke Rasmussen
Efter COP15 er der behov for en forstærket international indsats, hvis verden skal løse de
globale klimaproblemer i tide. Fra 92-gruppens side mener vi, at det er afgørende, at
Danmark fortsat spiller en meget aktiv rolle i forbindelse med denne indsats.
Det gælder både i forhold til de fortsatte forhandlinger om en international klimaaftale, hvor
Danmark jo stadig har en vigtig formel rolle; i forhold til EU hvor der er brug for en forstærket indsats, hvis EU igen skal komme til at spille en ledende rolle i kampen mod klimaændringerne; og i forhold til hvad Danmark gør på hjemmebanen i den danske klima- og
energipolitik.

Betydningen af en progressiv EU udmelding - EU-rådsmødet den 11. februar
Vi forstår, at klima er på dagsordenen på EU stats- og regeringsledermødet den 11.
februar. Det er afgørende, at EU igen kommer til at spille en mere progressiv rolle i forhold
til at drive processen frem mod den nødvendige internationale klimaaftale. I den forbindelse håber vi, at du vil være med til at sikre, at Danmark arbejder for:
 At EU påtager sig sit klimaansvar og med det samme melder ud, at fællesskabet vil
reducere dets drivhusgasudslip med 30 procent i 2020 i forhold til 1990 - med
mulighed for at gå til 40 procent i forbindelse med en global klimaaftale. De
nuværende 20/30 procent er hverken tilstrækkelige i forhold til videnskaben og 2
graders målet, i forhold til at sikre EU’s lederskab på klimaområdet, eller mht. at
skabe det nødvendige moment i klimaforhandlingerne.
 At EU entydigt bakker op om forstærkede forhandlinger i de to spor under UNFCCC
med det mål at nå en juridisk bindende aftale på COP16. Så vidt vi er orienteret, er
målet om en juridisk bindende aftale på COP16 ikke i øjeblikket inkluderet i
udkastet til rådskonklusioner, hvilket skaber tvivl om, hvorvidt EU bakker op om
dette.
 At EU går foran for at sikre, at den klimafinansiering der, bl.a. ifølge Copenhagen
Accord, skal gives som ny og additionel finansiering fra de rige lande til udviklings92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer.
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden.
92-gruppen består af: Afrika Kontakt, Amnesty, 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, Dansk Røde Kors (observatør)

landene, reelt også bliver ny og additionel i forhold til eksisterende løfter om
bistand. Så vidt vi er orienteret, er dette ikke nævnt i udkastet til rådskonklusioner,
og der er behov for, at EU sikrer dette hensyn både i de politiske beslutninger i EU,
men også efterfølgende i de konkrete bidrag fra EU-landene.

Indsatsen i forhold til de internationale klimaforhandlinger
Efter COP15 har Danmark stadig en vigtig rolle at spille som COP-formand og herunder
UNFCCC bureau-medlem. I den forbindelse mener vi, at Danmark må arbejde på:
 At Copenhagen Accord ikke afsporer den internationale klimadebat, men at den
derimod skal bakke op omkring og fremme forhandlingerne i de to arbejdsgrupper
under UNFCCC, med henblik på at sikre en fair, ambitiøs og juridisk bindende
aftale indgås i 2010.
 At der hurtigst muligt skabes en forstærket forhandlingsproces i de to spor under
UNFCCC frem mod COP16 i Mexico. Dette betyder bl.a. flere UNFCCC forhandlingsmøder end de nuværende planlagte og et konkret og ambitiøst forhandlingsprogram. Vi skal i den forbindelse henvise til brev fra CAN til dig af 25. januar, der
giver flere detaljer om, hvad det er nødvendigt, Danmark arbejder for.
 At Danmark fortsat prioriterer sin rolle i klimaforhandlingerne højt, herunder sikrer
de nødvendige ressourcer til denne indsats. Dette gælder bl.a. i forhold til deltagelsen i forhandlingerne og støtten til deltagelse af repræsentanter fra udviklingslandene.

Klimaindsatsen i Danmark
Efter resultatet af COP15 er der nu et stort behov for lande, der går foran og viser, at de
kan og vil tage de nødvendige skridt for at holde den globale temperaturstigning under 2
grader. Det betyder blandt andet:
 At Danmark må vedtage ambitiøse mål og planer for de hjemlige drivhusgasreduktioner både på kort, mellemlangt og langt sigt. Herunder at Danmark nu får en
ambitiøs 2020 målsætning, som afspejler, at Danmark har i sinde at løfte sin andel
af ansvaret for, at 2 graders målsætningen kan nås. Disse reduktioner bør foregå i
Danmark, for at sikre den nødvendige omstilling og dermed fremtidige fordele for
dansk erhvervsliv.
 At Danmark må forpligte sig til at yde den nødvendige nye og additionelle klimafinansiering til udviklingslandene. Dette kan gøres ved at etablere en global ramme
for bl.a. klimabistand ud over udviklingsbistanden. Vi har i Danmark tidligere haft en
sådan ramme på 0,5 procent af BNP samtidigt med at udviklingsbistanden var 1
procent. Vi må genetablere et sådant ambitionsniveau.
 At Danmark må etablere et ambitiøst program for folkelig oplysning og deltagelse
omkring klima og bæredygtig udvikling. En sådan indsats er nødvendig, hvis vi skal
sikre den tilstrækkelige deltagelse fra den danske befolkning i den nødvendige
omstilling.
Vi håber, at du og regeringen vil arbejde for at gennemføre disse ting – og vil gerne bede
om et møde med dig for at uddybe vores synspunkter.
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