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Indledning

Klimaændringer har fundet sted gennem planetens historie og er en del af dens naturfænomen. 
Ændringerne sker normalt over længere perioder, hvilket betyder, at for det enkelte menneske 
virker klimaet rimeligt stabilt.  En lang række beviser indikerer nu, at der er sket en ændring i 
disse naturlige processer, hvilket har resulteret i langt hurtigere klimaændringer, som 
intensiveres og fremskyndes af menneskelig aktivitet. 

Klimaændringer er én af de største farer for menneskets velfærd i moderne tid.  De har 
potentialet til at kunne ødelægge økosystemer, ruinere økonomier og hæmme social udvikling 
i hele verden.  Disse faktorer retfærdiggør den globale opvarmnings plads øverst på den 
politiske dagsorden. Men eftersom klimaændringernes destruktive potentiale ligger i evnen til 
at ramme hårdest i allerede sårbare områder, er det de mennesker, som er de mest sårbare i 
dag, der kommer til at konfrontere klimaændringernes værste indvirkninger i morgen. 

Da den menneskelige indflydelse på det globale klima delvist bidrager til klimaets udvikling, 
er det ikke sikkert, at det vil være muligt at holde opvarmningen under 2oC, hvilket generelt 
betragtes som den øverste "sikkerhedsgrænse", selv om der er den fornødne politiske vilje.     
Ikke desto mindre udgør målet på 2oC grundlaget for de nuværende anstrengelser for at 
udforme politikker og foranstaltninger, der sigter mod at begrænse den menneskeskabte 
globale opvarmning, da sådan en forøgelse vil medføre store tab i produktionskapaciteten i 
forhold til nuværende livsstile.  Overskrides grænsen på 2oC, kan tabene blive katastrofale, og 
den økonomiske udvikling støttet gennem de seneste årtier af ODA og andre midler risikerer 
udslettelse.  

Det er muligt at fastslå den indvirkning, klimaændringerne sandsynligvis får, ved at basere en 
vurdering på tidligere klimaændringers indvirkninger. Under tørke, hedebølger, uventet 
frostvejr og stormvejr er det de ældre, de hjemløse og de fattige, der har lidt mest. Dette er 
mennesker, der lever i bygninger, som ikke lever op til standarderne, og de mangler også de 
nødvendige sociale og økonomiske sikkerhedsnet. Det er flere gange blevet påvist, at årtier 
med gradvist stigende resultater for at forbedre levestandarden for mange af verdens fattige 
kan blive ryddet af vejen enten ved et par timers kraftig storm og oversvømmelse eller ved et 
par år med tørke - hvad enten disse skyldes klimaændringer eller ej.  

Økonomiske sektorer truet af klimaændringer

Mange udviklingslandes økonomier er kendetegnet ved én eller flere af de følgende faktorer:  
et lille udvalg af eksportvarer, utilstrækkelige offentlige indtægter, overvældende stort 
offentligt underskud og stor afhængighed af udenlandske investeringer. Sådanne økonomier 
er skrøbelige og sårbare over for ydre chok som f.eks. prisændringer, finanskriser og 
klimaændringer. 

De vigtigste sektorer, der trues af klimaændringer, er: 

Primærsektoren: landbrug, kvæghold og fiskeri. Da denne sektor bidrager væsentligt til 
markedsaktiviteterne i de fleste udviklingslande, er den truet af både klimatiske fænomener 
og ikke-bæredygtige produktionsmetoder. Nedgangen i primærsektorens produktivitet 
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medfører et fald i nationalindkomsten, lavere indkomst for de mange mennesker, der arbejder 
i denne sektor og i mange tilfælde reduceret fødevaresikkerhed. 

Den fysiske infrastruktur: ekstreme klimaændringer får bygningsmaterialer til at udvide sig 
og trække sig sammen i et unaturligt tempo, der svækker den samlede struktur.  Mange fattige 
bor i dårligt udførte bygninger, der er lavet af de billigste materialer, som de knap nok har råd 
til at vedligeholde, og som ikke kan holde til klimarelaterede belastninger. Når først disse 
bygninger er ødelagt, skal de enten genopbygges af enkeltpersoner, hvorved der lægges 
yderligere pres på deres begrænsede ressourcer, eller af regeringer, der måske ikke har de 
nødvendige midler til fri rådighed og må overflytte dem fra andre områder i stor nød. 

Turistindustrien:  denne sektor bidrager væsentligt til mange udviklingslandes BNP, delvist 
ved at skabe jobs og ved at sørge for afsætningsmarkeder til lokalt fremstillede varer.  
Klimaændringer kan tilintetgøre en blomstrende turistindustri, enten ved at ødelægge den 
turistmæssige infrastruktur eller ved at forandre sæsoner og skade dyrelivet og 
økosystemerne, der tiltrækker turister. Opmærksomheden skal dog henledes på, at turisme 
ofte praktiseres på miljøskadelige måder, der kan have uheldige virkninger i kampen mod 
klimaændringerne.   

Sundhedssektoren: klimaændringer kan også skabe miljøer, hvor nye farer kan trives.  
Områder, hvor visse sygdomme før var sjældne, kan opleve nye udbrud, da der skabes 
klimaforhold, hvor smittebærere trives. Dette kan f.eks. være tilfældet i forbindelse med 
malariaudbrud i tidligere uberørte områder. Skulle dette ske, ville sundhedssektoren være 
nødt til at investere betydeligt i nye behandlinger for at nå alle de berørte. På steder uden for 
sundhedsvæsenets rækkevidde vil disse blive endnu en byrde for enkeltpersoner. 

Direkte udenlandske investeringer: hvad enten der er tale om primære produktionssektorer 
eller fremstilling, så vil investorer altid være mest opmærksomme på steder, hvor forholdene 
er "optimale", hvor udbyttet er størst, og hvor de bedst kan beskytte deres investeringer fra 
enhver form for risiko. Hvis klimaændringerne skaber regelmæssige og kraftige 
oversvømmelser i visse områder eller reducerer landbrugsområdernes frugtbarhed, vil 
fortjenstmargenerne sandsynligvis være lavere, og investorer vil simpelthen rejse et andet sted 
hen.   

Global usikkerhed

Klimaændringerne vil utvivlsomt føre til forøget knaphed på ressourcer som drikkevand, 
mens de skader det fysiske miljø, hvor mange millioner mennesker lever i udviklingslandene. 
Der kan opstå konflikter om jord og vand, hvis der på lang sigt ikke kan garanteres adgang til 
sikre bosteder og vand. De migrationsstrømme, som sådanne konflikter kan medføre, ville til 
gengæld reducere eller ødelægge produktions- og udviklingskapaciteten i regioner, der især er 
påvirket af ugunstige levevilkår, og ville udgøre en betydelig udfordring for naboregioner og 
det globale samfund. Der kan opstå humanitære katastrofer på baggrund af konflikter om jord 
og vand.  

Udviklingslande ville således kunne se deres samfunds produktive grundlag være på randen af 
ødelæggelse. Kronisk politisk usikkerhed ville være resultatet i de mest påvirkede regioner og 
blive eksporteret til nabolande, der ikke kan håndtere store yderligere indvandringsstrømme.   
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Den industrialiserede verden står også til at tabe i tilfælde af de ovennævnte katastrofer. Den 
stigende usikkerhed vil ikke kun påvirke borgernes sikkerhed, men de økonomiske aktiviteter 
ville blive væsentligt hæmmede.   

Vejen frem

Selv om detaljerne om klimaændringernes omfang og sandsynlige indvirkning er usikre, 
forbliver det en bydende nødvendighed at forsøge at modvirke ændringerne og deres 
virkninger. Anstrengelserne bør baseres på at hjælpe udviklingslandene til at udvikle sig i en 
anden retning end de allerede industrialiserede lande, således at deres udvikling bliver mindre 
skadelig for miljøet. Overførsel af "rene" teknologier fra de industrialiserede lande til 
udviklingslandene vil udgøre en vigtig del heraf, men der vil også være brug for investering i 
udviklingslandene selv, hvorved man giver dem mulighed for at udvikle de praksisser og 
teknologier, der er mest egnede til deres specifikke miljøer. Derudover, vil der i mange lande 
være brug for at erstatte eksisterende infrastruktur for at reducere dens bidrag til 
klimaændringerne. Dette gælder især kraftværker. 

Det er bydende nødvendigt, at der på samme tid investeres i at udvide bedste praksis af 
arealanvendelse, hvad enten det er til landbrugsproduktion eller andre formål. En stor del af 
det nuværende tab af landbrugsjord skyldes simpelthen menneskeskabt erosion og 
ørkendannelse. Fremtidens udfordringer, især på fødevareproduktionsområdet, kan kun 
klares, hvis produktionsforholdene organiseres på en bæredygtig område, og 
landbrugsproduktionens bivirkninger begrænses.      

Når vi er enige om, at klimaændringerne påvirkes af menneskelig aktivitet med fossile 
brændstoffer, som har et omfattende ødelæggende potentiale, må vi også blive enige om, at 
industrialisering og fremtidig produktion, der udleder drivhusgasser, ikke længere er en 
bæredygtig løsning for nogen. Udvikling skal baseres på alternative produktionsmønstre, som 
vi alle skal være med til at udtænke. 

Modvirkning af klimaændringer vil ikke være nok, og de fleste udviklingslande vil også blive 
nødt til at investere i tilpasning. Dette kan ske på forskellige måder - f.eks. øget 
katastrofeberedskab, eller udvikling af specielle afgrødesorter, som er tilpassede til skiftende 
klimaforhold.   

For udviklingslandene vil modvirkning og tilpasning være omkostningskrævende, og byrden 
med disse omkostninger vil påhvile de industrialiserede lande, hvis tidligere og nutidige 
udledninger forstærker og fremskynder aktuelle og fremtidige klimaændringer. Det er klart, at 
hvis udviklingslandene skal opfylde 2015-målene inden 2015 og også iværksætte 
foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer, må finansiering af klimarelaterede 
aktiviteter lægges oven i internationalt vedtagne mål for den officielle udviklingsbistand.   

De finansielle midler til bekæmpelsen af klimaændringer og deres skadelige virkninger, såvel 
som generel investering i rene teknologier kan ikke kun mobiliseres fra begrænsede offentlige 
midler. Der er behov for delvise eller generelle investeringer for at modvirke 
klimaændringerne og tilpasse til deres konsekvenser, som bør tilvejebringes ved CO2-afgifter, 
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målrettede afgifter på globale økonomiske og finansielle aktiviteter, og skærpede afgifter på 
meget forurenende private virksomheder.        

Den kommende udfordring for både AVS-staterne og EU er enorm.  Men det er en 
udfordring, vi må klare.  


