
Oslo 14. mai 2009 
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 
Utenriksdepartementet 
Postboks 8114 Dep. 
0032 Oslo 

Vedr. regjeringens arbeid med å begrense global oppvarming og å forhindre klimagjeld i fattige land 

Klimaendringene vil få stor innvirkning på utviklingslandenes gjeldssituasjon. Verdensbankens “Strategic 
Climate Fund” (SCF) ble opprettet i mars 2008 for at land som ikke har råd til å gjennomføre klimatiltak skal  
få støtte til dette, blant annet gjennom lån. Nå frykter gjeldsbevegelsen en mekanisme der industrialiserte 
land løser sin egen klimakrise ved å sette utviklingsland i gjeld. En slik praksis går direkte imot FNs 
klimaforhandlinger og bør ikke støttes av norske myndigheter.

I dag hersker det liten tvil om at menneskeskapte klimaforandringer er en av vår tids største utfordringer. 
Med stor sannsynlighet vil utviklingsland rammes hardere av den globale oppvarmingen enn industrialiserte 
land. Utviklingsland må dermed takle problemer som i utgangspunktet skyldes de industrialiserte landenes 
utslipp av fossilt brensel. 

Den norske regjeringen og EU har som mål å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. Skal vi klare 
det, må utslippene i de rike landene reduseres med 40 prosent innen 2020. I tillegg må utslippsveksten i 
utviklingslandene bli 15-30 prosent lavere enn den i dag ligger an til å bli. Ett av de viktigste spørsmålene i 
de internasjonale klimaforhandlingene er hvordan regningen for klimatilpasning skal fordeles. Overslag over 
hvor mye som må investeres i utviklingsland for å finansiere slike tiltak beregnes å være mellom 10 – 100 
milliarder dollar. Likevel er de reelle investeringene små. Forhandlingene før klimatoppmøtet i København i 
desember dreier seg i stor grad om at G77 og Kina krever at land i Nord skal dekke kostnadene for 
klimatilpasning i Sør.

Gjennom Klimakonvensjonen har Norge forpliktet seg til prinsippet om at «forurenser betaler». 
Industrialisering i Nord har skjedd på bekostning av u-landenes mulighet til utvikling. Utviklingsland bør få 
like muligheter for økonomisk vekst, hvor også klimahensyn blir ivaretatt. I fjor høst ble det kunngjort at 
Norge forplikter seg til å støtte Verdensbankens klimainvesteringsfond med 50 millioner dollar, og har derfor 
fått en plass i styret til «Strategic Climate Fund». Dette fondet ble opprettet av Verdensbanken for at land 
som ikke har råd til å gjennomføre klimatiltak skal få støtte til dette, blant annet gjennom lån. Tanken om å gi 
lån til fattige land som ønsker å sette i gang tiltak for å tilpasse seg klimaendringene står i klar motsetning til 
den vanlige tankegangen i FNs klimaforhandlinger om at tilpasningstiltak først og fremst skal finansieres av 
rike land som erstatning for de klimaødeleggelsene den rike verden har påført den fattige. 

Vi:
• krever at finansiering av klimatilpasning ikke må gis som lån, tatt i betrakting at problemene lånene 

er ment å håndtere i hovedsak skyldes de industrialiserte landenes utslipp av fossilt brensel. 

• oppfordrer den norske regjering til å ikke gi lån til klimatilpasning, og heller ikke støtte 
Verdensbankens programmer som indirekte fører til dette. Finansiering av klimatiltak må være 
underlagt FNs klimakonvensjon.

• mener også at klimabistand må gis utenom det ordinære bistandsbudsjettet. Rike land må forplikte 
seg til å finansiere utslippsreduksjoner og klimatilpasning i utviklingsland utenom det ordinære 
bistandsbudsjettet.
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