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B 75 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til kli-
mainvesteringer i udviklingslande

Teknologisamarbejde er et af hovedtemaerne i de pågående klimafor-
handlinger indenfor UNFCCC og en nødvendig komponent i en fremtidig 
global klimastrategi. Teknologi er nødvendig både for at skabe mulighe-
der for tilpasning til eksisterende klimaforandringer og for at sikre, at ud-
slippene af drivhusgasser mindskes og dermed, at den globale tempera-
tur ikke stiger mere end 2 grader.  

Socialdemokraternes forslag om en fond til klimainvesteringer er interes-
sant og kommer på et godt tidspunkt. Der er i høj grad brug for penge til 
investeringer i klimarelateret teknologi i ulandene. Ifølge UNFCCC vil 
udgifterne for spredning af teknologier til ulandene blive 176-464 milliar-
der USD per år, og dertil kommer også massive investeringer i udvikling 
af nye teknologier. 

For de fattigste ulande er behovet for teknologier enormt. Klimaforandrin-
gerne medfører for eksempel tørke, og landmændene har nu brug for 
overrislingssystemer og tørkeresistent såsæd. Meget teknologi findes 
allerede, men produkterne skal nå ud til de områder, hvor der er brug for 
dem. Som eksempel har Folkekirkens Nødhjælp støttet overrislingssy-
stemer, som drives med vindmøller og solceller i Malawi. På den måde 
sikrer teknologi, at menneskene ikke bliver drevet på flugt på grund af 
tørke og efterfølgende sult.

For ulandene er nye og klimavenlige teknologier også nøglen til udvikling. 
De rige lande har allerede haft så store udslip af CO2 og andre drivhus-
gasser, at samme type af industrialisering i ulandene vil føre til store 
temperaturstigninger. Hvis ulandene skal have mulighed for at udvikles 
og have økonomisk vækst, så skal de få adgang til teknologier, som gør 
dette muligt, uden at de globale udslip øges. 

Da det nugældende danske budget for klimaprojekter i ulande er meget 
lille (300 millioner i år, hvor Folkekirkens Nødhjælps beregninger viser et 
behov på 6-12 milliarder per år), er Socialdemokraternes forslag meget 
velkomment. Der er dog nogle pointer vi mener er vigtige at tage med:
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 Midlerne skal være nye og additionale, som det er beskrevet i både Bali Action Plan 
og Copenhagen Accord. Dette vil betyde, at de ikke skal tages fra den nuværende 
klimapulje, og at de ikke skal medregnes i den danske udviklingsbistand og dermed 
indgå i den danske DAC opgørelse. 

 En investeringsfond under IFU vil betyde lån til klimarelateret udvikling. Det er vigtigt 
at notere, at dette derfor ikke kan tælle som en del af en dansk klimakompensation 
til ulandene. Danmark har et historisk ansvar på grund af sine historiske udslip. En 
kompensation for dette kan ikke gives som lån. 

 Fondens midler skal målrettes investeringer i de fattigste lande. Det er disse lande, 
der har svært ved at tiltrække private investeringer, og det er derfor ekstra vigtigt at 
støtte initiativer der. 

 Midler fra fonden skal bruges til både tilpasning (adaptation) og reduktion af CO2 
udslip (mitigation). 

Folkekirkens Nødhjælp foreslår, at midlerne til en investeringsfond under IFU mobilise-
res gennem bidrag fra finansloven og eventuelle andre danske investorer som for ek-
sempel de store pensionskasser.

Med venlig hilsen

Mattias Söderberg
Klima koordinator i Folkekirkens Nødhjælp


