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Klimaskader kan være uoprettelige

Af Claus Krag

Alvor. Klimaforandringer kan have påført verdens natur »uoprettelige skader«, 
fremgår det af et centralt politisk dokument, som FNs generalsekretær offentliggør 
i Spanien i dag. USA forsøgte at udvande teksten men accepterede i sidste ende 
kompromisset.

Verdenssamfundet tog i går et stort skridt fremad i bestræbelserne på at skabe global 
politisk enighed om at bekæmpe menneskeskabte skader på klodens miljø.

Det skete, da forhandlere fra 140 delegationer i Valencia i Spanien tilsluttede sig 
ordlyden i en 70 sider lang rapport, der opregner de skader, som forurening har påført 
og vil påføre mennesker, dyr og planter i årtier fremover.

Dokumentet offentliggøres af FNs generalsekretær Ban Ki-moon i dag, og det er af helt 
afgørende betydning for, at verdenssamfundet i næste måned på Bali kan indlede de 
forhandlinger om en global indsats mod klimaforandringerne, som gerne skulle krones 
med en endelig aftale ved FNs klimatopmøde i København i december 2009.

Eksperter fra FNs såkaldte klimapanel har allerede slået fast, at drivhuseffekten har ført 
til skader som afsmeltning af gletschere ved Antarktis, Grønland og i bjergegne rundt 
om på kloden.

I den nye såkaldte syntese-rapport hedder det, at menneskeskabt forurening »kan have 
ført til abrupte eller uoprettelige klimaforandringer eller skader«. 

USA: Upræcis formulering

Amerikanske forhandlere ved konferencen i Valencia opponerede imod denne 
formulering, som de kaldte upræcis, eftersom de mente, at gletschere og store ismasser 
vil kunne gendannes.

Dan Jørgensen, socialdemokratisk næstformand i Europa-Parlamentets miljøudvalg, 
mener, at meldingerne fra Valencia er godt nyt for EU og Danmark, som har 
klimaforandringerne meget højt på den politiske dagsorden.

»Amerikanerne godkender ikke den sprogbrug, hvis ikke det er, fordi de er ved at flytte 
på sig,« siger Dan Jørgensen, der har været med til at udarbejde det grundlag, som EU-
Kommissionen skal forhandle på baggrund af frem mod topmødet i København.

»Baggrunden er, at klimaforandringerne er ved at blive så følsomt et emne i den 
amerikanske valgkamp, at selv den republikanske Bush-regering må flytte sig,« siger 



Dan Jørgensen, der tidligere i år mødte den amerikanske regerings klimaforhandler 
Harlan Watson i Washington.

Slutdokumentet fra den globale regeringskonference i Valencia vil også indeholde 
allerede offentliggjorte skøn fra FNs eksperter angående stigninger i verdens temperatur 
og i vandstanden i verdenshavene.

Dette vil føre til flere hedebølger, regnstorme, tropiske cykloner og oversvømmelser, 
ligesom man også kan forudse mere tørke, vandmangel og sultkatastrofer.

Rapporten vil fastslå, at verdens fattigste lande vil bære de tungeste konsekvenser, alt 
imens det er verdens rigeste lande, der har hovedansvaret for den globale opvarmning.

Dette har verdens to kommende økonomiske supermagter, Kina og Indien, slået hårdt 
på i Valencia, og derfor er det helt afgørende, at USA melder sig i kampen mod 
klimaforandringerne, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at få kineserne og inderne 
med.

Mens EU-landene længe har arbejdet på at nedbringe CO2-udledninger, har Bush-
regeringen i Washington nægtet at lade amerikanernes livsstil påvirke af 
klimaeksperternes dystre forudsigelser.

Midt under konferencen i Valencia har en ny australsk rapport peget på, at forurening 
og global opvarmning sker hurtigere, end man antager i de dokumenter, der ligger til 
grund for slutdokumentet, som altså offentliggøres i dag.

Men det ændrer ifølge en kilde ved konferencen i Valencia ikke ved værdien af 
slutdokumentet.

»Når vi sidder ved de fremtidige politiske forhandlinger, nytter det ikke noget at sige, at 
en ny rapport viser sådan og sådan. Så vil andre bare sige, at en anden rapport viser 
noget andet. Med det dokument, der er vedtaget her, har vi et fælles referencepunkt, og 
det er af helt afgørende betydning,« siger kilden. 


