PRESSEMEDDELELSE
- Danmark kan vise vej
Nairobi, d. 17.11.2006

Klimatopmødet i Nairobi er netop slut. Resultatet af forhandlingerne er få og små. Der
er brug for mere handling, og Danmark har gode muligheder for at vise, hvordan det
skal gøres.
Topmødet endte ikke med afgørende beslutninger om at begrænse udledningen af drivhusgasser.
Det lave tempo i forhandlingerne skyldes især, at mange lande er bange for, at det bliver dyrt at
omstille deres samfund fra brug af kul og olie til andre energikilder. Søren Dyck-Madsen fra Det
Økologiske Råd siger:
”Danmark kan faktisk spille en meget positiv rolle ved at demonstrere for omverdenen, hvordan
man omstiller et velfærdssamfund til et lavenergisamfund forsynet med vedvarende energi. Vi
kender allerede den teknologi, der skal til. Vi har virksomheder, som kan levere varerne, og vi ved,
at der er økonomisk fornuft i en omstilling.”
Teknologirådets arbejde med Danmarks energi-fremtid viser, at det er teknisk og økonomisk muligt
at reducere udledningerne af drivhusgasser med mindst 50% i 2025. Folketingets Energiudvalg
deltager i dette arbejde.
Søren Dyck-Madsen siger: ”Det er vigtigt, at der opnås bred enighed om en langsigtet dansk
energipolitik med ambitiøse målsætninger. Det vil vise verden, at vi kan og vil gøre noget ved
klimaproblemet.”

Beslutninger ikke imponerende
Nogle af de mest konkrete beslutninger på mødet i Nairobi gik ud på, at rige lande skal bistå fattige
lande i Afrika mv. til at tilpasse sig de klimaforandringer, de oplever. Mindre beløb blev øremærket
til denne indsats, men der er ikke tale om øget ulandsbistand.
Det vigtigste stridspunkt handlede om, hvordan og hvornår der skal forhandles om de regler, der
skal gælde, når Kyotoprotokollen udløber i 2012. Muligheden for en samlet global aftale blev holdt
åben, men der blev ikke vedtaget en klar køreplan for forhandlingerne.
John Nordbo, koordinator for 92-gruppen, som består af 20 danske miljø- og ulands-organisationer,
siger:
”Jeg er bestemt ikke imponeret over resultatet af forhandlingerne. På globalt plan stiger
udledningen af drivhusgasser kraftigt i disse år. Kurven skal knækkes hurtigt, hvis vi skal hindre, at
de fleste af verdens koralrev dør, eller at indlandsisen på Grønland smelter. Alligevel strides
verdens lande om petitesser.”

