
Stopp klimaendringene – handling i København

Menneskeskapte klimaendringer kan få enorme konsekvenser både for natur og mennesker. 
Alt tyder på at endringene i klimaet som skyldes våre utslipp av drivhusgasser er raskere og 
mer dramatiske enn selv de mest pessimistiske anslagene til FNs klimapanel. For å unngå 
svært alvorlige klimaendringer må utslippene av klimagasser reduseres kraftig og 
umiddelbart. Dette krever at temperaturstigningen stoppes så langt under 2 ˚C som mulig, og 
at CO2-innholdet i atmosfæren stabiliseres på rundt 350 ppm.

Det historiske ansvaret for klimaproblemet, så vel som de største ressursene til å gjøre noe med det, 
ligger hos de rike industrialiserte landene. Rundt tre firedeler av alt fossilt CO2 i atmosfæren 
skyldes utslipp i rike land. På denne måten har de rike landene opparbeidet seg en enorm klimagjeld 
overfor verdens fattige land, som må tilbakebetales både gjennom kraftige utslippsreduksjoner på 
hjemmebane, økonomisk og teknologisk støtte til utslippsreduksjoner i Sør, og finansiering av 
nødvendig klimatilpasning i utviklingslandene.

Klimatoppmøtet i København i desember må gi oss en internasjonal klimaavtale som sikrer kraftige 
utslippsreduksjoner både i rike og fattige land, og som gjør det mulig å bringe CO2-innholdet i 
atmosfæren tilbake til 350 ppm så raskt som mulig. Rike land må påta seg bindende forpliktelser til 
å redusere sine utslipp med mer enn 40 prosent fra 1990-nivå innen 2020. I tillegg må disse landene 
forplikte seg til å bidra med tilstrekkelig finansiering og overføring av klimavennlig teknologi til at 
utslippene i utviklingsland kan reduseres betydelig i forhold til referansebanen.

Opp mot 20 prosent av verdens klimagassutslipp skyldes avskoging, hovedsakelig i tropiske 
områder. En ny internasjonal klimaavtale må sikre at rike land bidrar med betydelige midler for å 
redusere denne avskogingen, gjennom mekanismer som også sikrer biologisk mangfold og 
rettighetene til urfolk og andre skogavhengige folkegrupper. Rike lands bidrag til 
utslippsreduksjoner i utviklingsland, både i form av redusert avskoging og ellers, må fullt ut komme 
i tillegg til de nødvendige reduksjonene i egne utslipp, og kan derfor ikke inngå i kvotehandel.

Så langt er de rike landenes løfter om utslippsreduksjoner og finansiering for utviklingsland svært 
langt unna det nivået som alvoret i klimaendringene krever. I juni i år hadde rike land samlet sett 
lovet mellom 16 og 26 prosent kutt i sine totale utslipp. Nå, to måneder senere, etter at flere land har 
presentert sine løfter om reduksjoner, ligger de samlede utslippskuttene bare an til å bli på mellom 
13 og 21 prosent. Det er svært bekymringsverdig at ambisjonene synker i stedet for å øke fram mot 
København-toppmøtet.

Norges Naturvernforbund krever at Norge påtar seg de forpliktelsene som er nødvendige for å 
unngå dramatiske klimaendringer. Det betyr at Norges egne klimagassutslipp må reduseres med mer 
enn 40 prosent innen 2020, og at vi må bidra med nødvendig finansiering av utslippsreduksjoner og 
klimatilpasning i utviklingsland som et tillegg til dette. Regjeringen må ikke kjøpe CO2-kvoter 
som et middel for å opprettholde norske utslipp. Gjennom å påta seg disse målsetningene kan 
Norge spille en virkelig lederrolle under klimatoppmøtet i København.
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