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B75 Kommentarer fra Dansk Røde Kors til Beslutningsforslag B 75 om oprettelse af en fond til 
klimainvesteringer i udviklingslande

Om: Forslag til folketingsbeslutning nr. B 75 om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande

I anledning af at Udenrigsudvalget har sendt udkast til beslutningsforslag B75 af 8. december 2009 om 
oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande i høring, fremsender Dansk Røde Kors følgende 
kommentarer: 

Dansk Røde Kors finder det positivt, at Udenrigsudvalget har ønsket at inddrage kommentarer og forslag fra 
udviklingsorganisationerne, erhvervslivet og øvrige interessenter i processen med beslutningsforslaget. Vi 
ønsker således i høj grad at bidrage til Folketingets arbejde med vores viden fra vores programmer i 
udviklingslandene og i Danmark. 

Dansk Røde Kors støtter forslagets hovedformål - at fremme klimarigtige investeringer i udviklingslandene. 
Samtidig skal vi henlede Udenrigsudvalgets opmærksomhed på følgende:

1) Dansk Røde Kors' støtte til forslaget forudsætter at fonden finansieres af nye og supplerende midler, som 
ikke tages fra udviklingsbistanden eller klimapuljen. Samtidig gør Dansk Røde Kors opmærksom på, at 
midlerne til forslaget ikke bør medregnes som hverken udviklingsbistand eller klimakompensation i henhold 
til Danmarks forpligtelser om kompensation til de lande og befolkningsgrupper, som rammes hårdest af 
klimaforandringer, idet der er tale om lån frem for forudsigelig bidrag.

2) Dansk Røde Kors støtter at fattigdomsorienteringen samt fremme af klimavenlige investeringer i 
Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) generelt styrkes, men finder det ikke godtgjort at der er 
behov for at oprette en ny og særlig fond til klimainvesteringer, som skal administreres af IFU.

3) Dansk Røde Kors ønsker at forslaget bredes ud så der også rummes mulighed for at investere i 
tilpasningsaktiviteter (adaptation), der mindsker sårbarheden hos berørte lokalsamfund og styrker deres 
evne til at modstå de udfordringer som et mere foranderligt klima giver, herunder investeringer som generelt 
kan afhjælpe humanitære konsekvenser af klimaforandringer.

Vi håber vores kommentarer er nyttige for udvalgets drøftelser og vi står derfor naturligvis til rådighed for en 
nærmere drøftelse af beslutningsforslaget.
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