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Danske NGO’er: Martin Lidegaard og andre ministre må nu sætte langt mere 
ambitiøs dagsorden på FN-klimatopmøde (COP18) 
 
Verdens Lande forhandler i øjeblikket på klimatopmødet COP18 i Qatar om, hvad der skal gøres ved de 
globale klimaændringer. Op til mødet har en række rapporter fra bl.a. Verdensbanken, UNEP og det 
Europæiske Miljøagentur samstemmende peget på, at vi er i fuld fart på vej mod katastrofale globale 
klimaændringer. Alligevel går det meget langsomt med forhandlingerne i Qatar. Fra onsdag leder miljø- 
og klimaministrene, herunder den danske klima- og energiminister Martin Lidegaard, formelt 
forhandlingerne. De danske miljø- og udviklingsorganisationer, der deltager i COP18, mener, at det er 
helt afgørende, at ministrene nu sætter langt mere fart og ambition i forhandlingerne, og at den danske 
klima- og energiminister Martin Lidegaard har en nøglerolle. 
  
Forhandlingerne går for langsomt – brug for politisk handling nu 
”Forhandlingerne her går alt for langsomt. Det er som om, landene ikke har erkendt, at vi er i fuld fart på 
vej mod en klimakatastrofe, og de alle må gøre langt mere for at vende udviklingen. Det er i allersidste 
øjeblik og vi må have politisk handling nu” siger Troels Dam Christensen, koordinator for de danske 
miljø- og udviklingsorganisationer i 92-gruppen. 
 
EU må lytte mere til fattigste og mest sårbare lande 
De danske organisationer mener, at den danske klima- og energiminister er i en nøglerolle bl.a. i forhold 
til at etablere et bedre samarbejde mellem EU og de fattigste og mest sårbare lande. ”Sidste år var 
Martin Lidegaard en afgørende spiller for at etablere et tættere samarbejde mellem EU og de fattige og 
sårbare lande. Men dette samarbejde er siden blevet nedprioriteret af EU”, siger John Nordbo, WWF 
Verdensnaturfonden. ”Det er afgørende, at ministeren nu kaster kræfter ind på at styrke samarbejdet, 
og at EU i langt højere grad er lydhør overfor de synspunkter, som de fattige og sårbare lande har for at 
styrke klimaindsatsen”. 
 
Danmark må presse andre rige lande til at levere den lovede klimafinansiering 
Finansiering er et af hovedemnerne ved klimatopmødet. På klimatopmødet i København i 2009 blev det 
vedtaget, at de rige lande skulle give 30 mia. dollars til de fattige lande i perioden 2010-12 til at modgå 
klimaændringer. Men selv om der også er et fælles mål om, at dette beløb skal stige til 100 mia. dollars i 
2020, er de rige lande nu ved at løbe fra aftalen. 
 
”Det er et løftebrud, at de rige lande, herunder EU nu ikke kan komme op med konkrete tal for 
klimastøtten fra 2013 til 2020”, siger Mattias Söderberg fra Folkekirkens Nødhjælp og påpeger, at de 
fattigste og mest sårbare lande ikke selv er skyld i klimaproblemet, men har desperat brug for støtten. 
”Martin Lidegaard må nu gå forrest ved at vise den danske klimastøtte til ulandene og lægge pres på de 
andre rige lande herunder EU til selv at forpligte sig til konkrete mål for finansieringen i perioden frem til 
2020”. 
 
Forhandlingerne på skov i en blindgyde – Danmark bør definere en selvstændig position 
Efter en uges hårde forhandlinger er der risiko for, at der ikke kommer fremskridt på skovområdet i 
Doha. De fattige skovrige lande efterlyser de penge, de rige lande har lovet dem til regnskovsbevarelse. 
Men de rige lande insisterer på, at der skal udvikles et omfattende og dyrt system til at måle, at deres 



penge leder til reducering af CO2. ”Det er absurd at være tilskuer til, at vigtige beslutninger, som skal 
bremse de massive ødelæggelser af regnskovene, holdes hen, fordi vores regeringer ikke leverer de 
penge, de har lovet, og på grund af dyre teknikaliteter, som aldrig vil skabe resultater i sig selv”, siger 
Nanna Brendholdt Thomsen fra Verdens Skove. ”Lad os bruge klima-pengene på at redde skovene i 
stedet for at betale for meningsløse målingsmekanismer og dyre konsulenter”.  

Under COP18 står udviklingslande, oprindelige folk og andre skovafhængige grupper klar med 
alternative forslag til målingsmekanismer, der samtidig sikrer sociale og miljømæssige hensyn. 
”Danmark bør i langt højere grad definere en selvstændig position i forhold til både Norge og EU ved at 
melde sig som fortaler for finansiering, der reelt går til at bevare skovene og sikrer oprindelige folks 
rettigheder,” siger Stine Krøijer, Ibis. 

Større indsats med det samme – EU må øge sit klimamål for 2020 nu 
COP18 må lede til en langt stærkere klimaindsats de nærmeste år, hvis der skal være nogen som helst 
mulighed for at afværge de værste klimaændringer. ”Det er handling nu og de næste par år, der bliver 
afgørende for, om vi undgår de værste klimaændringer. Derfor må landene på COP18 melde hvordan de 
helt konkret vil styrke denne indsats”, siger Tove Ryding fra Greenpeace. ”Blandt andet må EU øge sit 
reduktionsmål for 2020 med det samme. De har allerede nået deres 2020 mål, 8 år før deadline, og vil 
uden problemer kunne opfylde et mål om at reducere med 30% på hjemmebane inden 2020.. Danmark 
må kæmpe for, at EU’s ambitionsniveau øges i forbindelse med COP18”.  
   
”Varm luft” må elimineres – Polen må bringes til fornuft 
Landene skal også aftale reglerne under en ny periode af Kyoto-protokollen, der træder i kraft fra 2013. 
"Martin Lidegaard må arbejde målrettet på at sikre, at disse regler ikke underminerer effekten af Kyoto-
protokollen”, udtaler Søren Dyck Madsen fra Det Økologiske Råd. "Ministeren må fortsætte sit arbejde 
for, at Polen, Rusland og andre fodslæbende lande ikke for lov at overføre og bruge de store uforbrugte 
udslipsrettigheder - den såkaldte ”varme luft” - da det totalt vil underminere effekten af aftalen". 
 
Brug for klar og konkret arbejdsplan frem mod ny klimaaftale 
Klimatopmødet skal også aftale en arbejdsplan frem mod den nye klimaaftale for alle verdens lande, der 
skal være på plads senest i 2015. "På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der bliver tale om en meget 
tynd og ukonkret arbejdsplan", siger Gunnar Olesen fra VedvarendeEnergi. "Den danske klima- og 
energiminister må arbejde for, at arbejdsplanen bliver så konkret og detaljeret, at den leder til den 
nødvendige samlede klimaaftale senest i 2015, og ikke bare til nye forsinkelser i den globale 
klimaindsats” 
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92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er et netværk af 23 danske udviklings- og miljø-

organisationer, se www.92grp.dk  
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