Folkekirkens Nødhjælp om dyster FN-rapport: Klimarapport bør
være pligtlæsning for alle politikere
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»Vindmølleparker kan ikke gøre det, der skal noget meget mere radikalt til. Vi er
nødt til at sætte alle kræfter ind«.
Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen appellerer til de
danske politikere, efter hun har læst en ny FN-rapport skrevet af 15 uafhængige
forskere. Rapporten er ikke officielt frigivet, men er blevet delt med Politiken.
Det er den første uafhængige statusrapport over, hvordan det går med at opfylde de
17 udviklingsmål for 2030 på en række områder, som verdens ledere vedtog for fire
år siden – lige fra at afskaffe fattigdom og skaffe ligestilling mellem kønnene og
arbejde til alle og til at sikre biodiversitet og bremse klimaforandringer.
De 15 forskere fastslår, at udviklingen mod en bæredygtig verden går så langsomt, at
vi ikke når 2030-målene. Faktisk går det den forkerte vej på en række parametre.
Birgitte Qvist-Sørensen kalder rapporten for »pligtlæsning for danske politikere«,
som lige nu står midt i en valgkamp, hvor klima for første gang er et vigtigt tema. Et
af de 17 verdensmål er netop at bremse klimaforandringer, og flere af de andre –
som at sikre fødevarer, energi og infrastruktur til alle – hænger sammen med
klimakrisen.
»Det her kalder på handling. Det er de ypperste forskere, der uafhængigt af en
regering gør status på klimaet. Det kunne ikke være bedre timet«.
Birgitte Qvist-Sørensen fremhæver, at rapporten slår fast, at hvis vi fortsætter den
grønne omstilling af kloden i samme tempo som i dag, så vil 80 procent af den
energi, vi bruger i 2030 stadig bestå af fossile brændstoffer, som belaster klimaet.
»Vi kan ikke sige, at det ikke har noget med os at gøre. Det er forbundne kar, om du
sidder i Uganda eller i Danmark. Politikerne må læse konklusionen i den her rapport.
Det er 16 sider, det kan læses på under en time, og så skal de handle derudfra«.
Generalsekretæren fremhæver også, at det med rapporten første gang slås fast, at
FN’s mål om en bæredygtig udvikling modarbejder hinanden.
»I Folkekirkens Nødhjælp arbejder vi med at afskaffe fattigdom og sult, men hvis vi
overfører den vestlige måde at drive landbrug på, så kommer vi ikke i mål med

klimaet. Så vil vi få ødelagt meget af verden, mens vi prøver at brødføde den. Derfor
skal der noget helt nyt til, for at det bliver holdbart«, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

