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Kyoto-landene når deres mål
I årevis har skeptikere påstået, at Kyoto-landene ikke ville nå deres mål for 
reduktion af CO2. Men nu viser det sig, at landene faktisk reducerer deres 
udledninger mere end aftalt. 

Af Lars Dahlager

Her tæt på afslutningen af Bali-konferencen falder en del af skeptikernes 
argumenter for en ny klimaaftale fra hinanden: 
I årevis har Kyoto-aftalens parter - heriblandt Danmark - været hånet af amerikanske 
politikere, af skeptikere som Bjørn Lomborg og af mange store u-lande for ikke at være 
i stand til at gennemføre de beskedne mål: At reducere landenes samlede udledninger af 
drivhusgasser med 4,1 procent fra 1990 til 2010. 

Det har været et fast argument mod store klimaaftaler som den, verden lige nu forsøger 
at få hul på i Bali. 

Men Kyoto-landene er faktisk allerede på vej i mål. 

Sammenbrud i Rusland og Østeuropa årsag til stort fald i co2-udledning
En gennemgang fra Hollands institut for miljøvurdering, MNP, viser, at de 36 lande 
samlet kommer til at reducere deres udledninger med 11 procent, mere end det dobbelte 
af det aftalte. Når alle kommende co2-projekter i ulandene tælles med, kan tallet ende så 
højt som 15 procent. 

Succesen dækker dog dels over, at ikke mindst Ruslands og Østeuropas co2-
udledninger styrtdykkede, i takt med det økonomiske sammenbrud i starten af 
halvfemserne efter murens fald. De lande er derfor stadig 40 procent under deres 
udledninger i 1990. 

Andre lande som Canada, Japan, New Zealand, Schweiz og Norge er derimod langt 
over deres mål og skal købe co2-kvoter i udlandet for at nå dem. 

EU-landene på vej til at nå deres mål
Til gengæld er EU ved at nå sine reduktionsmål. De oprindelige femten EU-lande, der 
skrev under på Kyoto-aftalen, er cirka halvvejs. Men hvis man medtager landenes 
allerede vedtagne og godkendte planer, så skulle EU nemt nå sin reduktionsforpligtelse 
på otte procent i forhold til 1990-niveau. 

Ulande ikke forpligtet til at reducere co2-udslip
Kyoto-protokollen blev underskrevet i 1997 af 178 lande. 

38 lande havde reduktionsforpligtelser, resten - udviklingslande - var blot forpligtet til 
at blot at have en klimapolitik. 



Aftalen fik sit første grundstød, da USA med George W. Bush nægtede at ratificere 
aftalen i 2001. Også Australien nægtede at ratificere, mens Canada har tilkendegivet, at 
de ikke vil forsøge at nå målene. I sidste uge kom Australien dog med på Kyoto-
vognen. 

USA har svært ved at acceptere bindende mål
USA skulle have reduceret sine udledninger af drivhusgasser med seks procent, men har 
i stedet øget med 16 procent. Det er hovedårsagen til, at det er så svært for USA at 
acceptere fælles, bindende kortsigtede mål for i-landene på Bali-mødet. 

Det vil nemlig være uhyre dyrt og svært for USA at nå seriøse reduktioner i forhold til 
1990-niveau allerede inden 2020. 
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