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Folkekirkens Nødhjælp har som den første store nødhjælps organisation i verden besluttet at tage livslangt 
klimaansvar og investerer massivt i en grønnere fremtid i udviklingslandene. 

Det betyder, at vi har beregnet vores historiske klimaaftryk, og tager ansvar for at opfange de udledninger af 
drivhusgasser, vi har udledt gennem 100 års nødhjælpsoperationer. 

Samtidig arbejder vi i Danmark og over hele verden ambitiøst for at reducere de fremtidige udledninger og 
dermed opnå klimaneutralitet. 

Det er naturligvis ikke muligt at skrue tiden tilbage og gøre fortidens udledninger ugjorte. Men vi kan estimere 
fortidens udledninger og på den baggrund tage ansvar, så godt det nu engang er muligt. Det har vi gjort.   

Vi har gennem måneder gravet i de gamle arkiver, samlet tal og beretninger, fået hjælp fra eksperter og 
frivillige, udviklet modeller, indlagt nødvendige forbehold og er nået frem til, at Folkekirkens Nødhjælp har 
udledt 165.000 tons CO2 gennem 100 år. 

Derfor investerer vi nu massivt i klimatilpasning og planter 280.000 træer, der kan opfange, hvad der svarer til 
de 165.000 tons CO2.  Det sker som en integreret del af vores udviklingsarbejde i nogle af mest klimaudsatte 
områder i Uganda. 

Træerne skaber nye langsigtede forretnings- og udviklingsmuligheder for befolkningen – og er til gavn for 
mennesker lokalt – og klimaet globalt.

Folkekirkens Nødhjælp kæmpede i årevis for, at Danmark skulle have en klimalov. Da den endelig blev vedtaget 
i 2020, tog vi med stolthed en lille del af æren. Klimaloven understreger, at Danmark har et historisk og 
moralsk ansvar for at gå forrest og inspirere og påvirke resten af verden. 

Med dette initiativ om livslangt klimaansvar tager vi ansvaret på os. 

Vi håber at inspirere andre i Danmark og resten af verden til at sætte tilsvarende høje standarder for deres 
klimaansvarlighed. 

Vi præsenterer initiativet på klimatopmødet, COP27, i Egypten. Og vi opfordrer en ny dansk regering til at sætte 
klimaet højest på den politiske dagsorden, skrue op for klimaansvar og klimafinansiering til udviklingslandene.

Birgitte Qvist-Sørensen
Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
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Læs den detaljerede rapport
om udregningerne af 
det historiske ansvar:

Turning the Past into Action

https://www.noedhjaelp.dk/wp-content/uploads/sites/2/2022/11/turningthepastintoaction-report.pdf
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Vi tager det historiske ansvar
Da kirkefolk fra hele Europa for 100 år stiftede Folkekirkens 
Nødhjælp i København, påtog de sig i fællesskab 
det moralske og medmenneskelige ansvar at hjælpe 
mennesker i nød efter 1. Verdenskrig. 

I dag – 100 år senere – er det stadig Folkekirkens 
Nødhjælps mandat at række ud til de allermest udsatte 
mennesker på kloden. Gennem 10 årtier har vi bidraget 
til langsigtet udvikling i nogle af verdens fattigste lande, 
holdt det vigtige fokus på menneskers rettigheder, ydet 
humanitær nødhjælp under naturkatastrofer, krige og 
konflikter og ryddet miner i verdens brændpunkter, så 
beboere igen kan færdes frit. 

Folkekirkens Nødhjælps tusindvis af indsatser gennem 
100 år har skabt udvikling og bidraget positivt til 
menneskers liv og til opbygning af robuste og stærke 
samfund. Men vores indsatser, drift af kontorer, genbrugs- 
og Wefood-butikker, rejser og almindeligt forbrug har også 
haft en pris – en pris for klimaet. 

I dag ved vi, at udledning af enorme mængder af 
drivhusgasser har forårsaget de klimaforandringer, som vi 
alle mærker konsekvenserne af. 

Klimakrisens løsninger – vores ansvar 
Det er et faktum, at verdens rige lande udleder flest 
drivhusgasser. Det er også et faktum, at det er verdens 
fattigste, der betaler den største pris for den globale 
opvarmning, som de har den mindste aktie i. 

I Folkekirkens Nødhjælp ser vi det som vores moralske og 
medmenneskelige ansvar at gå forrest og støtte verdens 
fattigste i deres kamp for et værdigt liv. Og i den kamp er 
klimaansvaret helt central. 

165.000 tons drivhusgasser og 280.000 træer
Som den første store nødhjælpsorganisation i verden 
har vi forsøgt at beregne vores hidtidige udledninger og 
besluttet at omsætte dem til handling til gavn for kloden 
og for nogle af de allerfattigste mennesker på den. 

Vi har samlet og analyseret data, og nået frem til, at 
Folkekirkens Nødhjælp på 100 år har udledt i omegnen af 
165.000 tons drivhusgasser. 

De 165.000 tons drivhusgasser har vi omregnet til træer 
og klimatilpasning ved hjælp af en model, som vi allerede 
bruger, når danske virksomheder indgår klimaaftaler med 
Folkekirkens Nødhjælp. 

Klimatilpasningens omregningsmodel estimerer, at 
der skal 280.000 træer til at opfange 165.000 tons 
drivhusgasser fra atmosfæren. ■

Rapporten Turning the Past into Action beskriver detaljeret 
metode og beregningsmodeller og viser udregninger, 
mellemregninger og forbehold. Se nødhjælp.dk
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1922 2022
1967 1989
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FRA 1967 – LUFTBROEN TIL BIAFRA var dyr i CO2. Luftfartsselskabet Jesus Christ 

Airlines, der var stiftet til formålet, fløj flere end 5.000 flyvninger med mad, medicin og 

fornødenheder til de sultende i Biafra. Efter Biafra var Folkekirkens Nødhjælp involveret 

i flere luftbroer i blandt andet Mozambique, Sudan og Somalia, der i alt har udledt 82.803 

tons CO2 – eller ca. 50% af vores udledninger.

FRA 1989 – Samarbejde og partnerskaber med ngo’er 

er omfattende og vigtigt, og det er meningsfuldt 

at åbne kontorer i de lande, Folkekirkens Nødhjælp 

arbejder. Det sker løbende og sætter sit aftryk på 

klimaet. Udledningerne fra vores udlandskontorer 

svarer til 4% af vores udledninger, i alt 6.866 tons CO2.  

FRA 1972 – Den første genbrugsbutik der åbnede i 

Danmark, var Folkekirkens Nødhjælps i Aarhus Midtby. 

Siden er det blevet til flere end 100 butikker, der alle 

udleder CO2. I de 50 år vores genbrugs- og WeFood-

butikker har eksisteret, har de i alt udledt 38.130 tons 

CO2 svarende til 23% af vores samlede udledninger.  

FRA 1999 – For mennesker i krigshærgede 

lande fortsætter problemerne længe 

efter, at kamphandlinger er slut. Miner 

og ueksploderet ammunition forhindrer 

voksne og børn i at færdes frit. 

Minerydning er afgørende for menneskers 

liv, men koster for klimaet. I alt har 

vores minerydningsaktiviteter kostet 

6.344 tons CO2 svarende til 4% af vores 

udledninger. 
Foto: Peter Solbjerghøj, Victoria Mørck Madsen, Yilmaz Polat, Mikkel Østergaard

CO2-udledninger gennem 100 års nødhjælpsoperationer  
Et væld af Folkekirkens Nødhjælps aktiviteter har gennem 100 år udledt CO2. Nogle meget, nogle næsten ikke. Mindst 
i de første årtier, hvor organisationen var lille og hjælpen et stykke ad vejen håndholdt. Allermest CO2 er udledt 
gennem disse fire store temaer: 
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1 gruppe frivillige
20 tidligere og nuværende medarbejdere 
meldte sig som frivillige til at dykke ned i 
arkiverne og samle relevante informationer 
og tal til beregningen af Folkekirkens 
Nødhjælps udledninger gennem 100 
år. De gennemtrawlede indbundne 
årbøger fra alle 100 år, regnskaber, 
bestyrelsesreferater, magasiner etc. 

– og 1 hold af eksperter 
Kun ganske få virksomheder i verden har 
arbejdet med deres historiske klimaansvar. 
En af dem er VELUX Gruppen i Danmark, 
der blev grundlagt for 80 år siden og 
som har aktiviteter i 40 lande. Som en 
del af dataindsamlingen, analyserne og 
beregningerne har Folkekirkens Nødhjælps 
klimamedarbejdere og klimaekspert 
Mattias Söderberg haft tæt dialog med 
relevante medarbejdere fra VELUX Group, 
som har inspireret og delt erfaringer.  

2 vægtige principper 
Der findes ingen officielt anerkendte 
metoder til at opgøre historiske 
udledninger, ej heller modeller, der er 
beskrevet så detaljeret, at de egner 
sig til brug for opgørelse af historiske 
udregninger. Derfor har vi valgt at udvikle 
vores egen metode og tage udgangspunkt 
i følgende principper:    

● Et estimat er bedre end intet estimat, 
da det er bedre at tage ansvar for nogle 
udledninger, end slet ikke at tage ansvar.

● Hvis vi i vores udregninger har været 
i tvivl om omfanget af udledninger af 
drivhusgasser, har vi brugt scenariet 
med den højeste udledning, da det er 
bedre at tage for meget ansvar end for 
lidt. 

3 typer data 
Pålideligheden af data fra 100 år er 
selvsagt forskellig. Mens vi fx nøjagtig ved, 
hvor mange genbrugsbutikker, vi har, og 
hvor længe, de har eksisteret, er antallet af 
internationale flyvninger ikke registreret for 
alle år. Til gengæld er økonomien minutiøst 
registreret, og det samme gælder 
beskrivelser af projekter og projektbesøg. 
Med kombinationen af økonomiske data og 
projektbeskrivelser har vi kunnet estimeret 
flyvninger år for år.

Vi har benyttet tre typer data:  
● Årsrapporter og andre skriftlige kilder 

om Folkekirkens Nødhjælps aktiviteter 
fra 1922 til i dag. 

● Årlige økonomiske oversigter fra 1922 
til i dag, der fortæller, hvad Folkekirkens 
Nødhjælps penge er blevet brugt til.

● Interviews med tidligere og nuværende 
medarbejdere. 

4 nødvendige forbehold 
Der findes ikke nøjagtige data for alle 
Folkekirkens Nødhjælps aktiviteter og 
indsatser gennem 100 år. Derfor har det 
været afgørende for os at arbejde med 
følgende fire forbehold. 

● Med nogle data er det umuligt at lave 
en præcis beregning, og vi har brugt 
estimater for at komme så tæt på 
som muligt. Derfor kan nogle af vores 
estimater være for høje og andre for lave.

● Af hensyn til usikkerheder i beregninger 
har vi tilføjet en usikkerhedsprocent på 
op mod 10 % afhængig af kvaliteten af 
data. Data, der er baseret på interviews, 
har fx en højere usikkerhedsprocent end 
data, der er baseret på årsrapporter. 

● Når data mangler, bruger vi som 
erstatning de data, der ligger nærmest. 
Hvis fx budgettet for transport mangler 
et år, er budgettet fra det foregående 
eller det næste år brugt i stedet. 

● Analysen af nogle data er beregnet på 
skøn. Vi har gjort os umage med at 
analysere så metodisk transparent og 
præcist som muligt. ■

Hvad skal der til for at opgøre 100 års udledninger?

Global enighed om scopes
Trods manglen på en international anerkendt metode til beregning af historiske udledninger, er der globalt bred enighed om at arbejde med tre 

såkaldte scopes: 

Scope 1 omfatter direkte udledninger, der kommer fra kilder/aktiviteter, som organisationen selv ejer eller kontrollerer – fx egne biler.

Scope 2 omfatter indirekte udledninger, der kommer fra kilder/aktiviteter, som organisationen har købt af andre – fx elektricitet, som vi køber. 

Scope 3 omfatter indirekte udledninger fra forsyningskæder, som organisationen gennem årene har benyttet; udledninger fra luftbroer og 

almindelig luftfart. I beregningerne har vi taget så meget med, som vi kan. Data relateret til produktion af udstyr, som vi har købt, har vi ikke haft 

mulighed for at inddrage. 

DISCLAIMER 
Metode, afgrænsninger og forbehold, som 
Folkekirkens Nødhjælp har udviklet til formålet, er 
alene én måde at udregne det historiske ansvar på. Den 
er hverken perfekt eller ufejlbarlig og heller ikke den 
eneste mulighed. Vores beregninger er dermed ikke 
eksakt videnskab og skal ikke betragtes og bruges som 
en guide for andre – men gerne som inspiration. 
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Folkekirkens Nødhjælp kan ikke gøre op med alle fortidens 
ugerninger. De drivhusgasser, vi har udledt, er akkumuleret 
over tid, hænger i atmosfæren og forsvinder ikke igen ved 
et fingerknips. Men vi kan beregne fortidens udledninger 
og med udgangspunkt i dem, investere i fremtiden ved 
at klimatilpasse, indfange og reducere drivhusgasser i 
atmosfæren. 

Det er med udgangspunkt i vores historiske udledninger 
af drivhusgasser, at vi nu skruer markant op for 
klimaindsatserne i nogle af de mest udsatte områder i 
Uganda. 

Som udviklingsorganisation arbejder vi altid med 
udgangspunkt og i partnerskab med lokalbefolkninger 
og i samarbejde med lokale ngo’er og myndigheder, 
vidensinstitutioner og virksomheder. 

I Uganda samarbejder vi med 1.750 småbønder og deres 
familier om at skabe et langsigtet bæredygtigt landbrug, 
der dyrker klimaresistente afgrøder, som kan modstå tørke 
og ekstrem nedbør og dermed brødføde lokalbefolkningen 
- også når vejret ikke er, som det plejer. 

● Vi planter 280.000 træer; tropisk skov og frugttræer, 
der opfanger og dermed reducerer drivhusgasser i 
atmosfæren. 

● Vi uddanner bønder og fødevareproducenter i nye og 
langsigtede landbrugsmetoder. 

● Vi samarbejder med lokalsamfund og myndigheder om 
adgang og ret til jord. 

Indsatserne spiller tæt sammen: Træer har positive 
effekter på landbrugsproduktion. Rødder forebygger 
jordskred, binder vand og giver skygge til afgrøder. Jo 
flere træer, der plantes, jo flere grønne korridorer og 
læhegn, der etableres på tværs af lokalsamfund, og jo flere 
kvadratmeter regnskov, der vokser ud af partnerskaberne, 
des lettere bliver livet for de samfund, vi investerer i.

Landmændene får betaling for at plante træer på deres 
egen jord og på de arealer, de har adgang til. Træerne giver 
dem nye forretningsmuligheder og indkomst fra frugter, 
olier, ingredienser til naturmedicin etc. Landmændene 
indgår desuden i lokale miljø-kontrakter om at beskytte 
træerne og få adgang til lån. ■

Vi investerer i klimatilpasning og bæredygtigt landbrug

Foto: R
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280.000 træer i Uganda 
til gavn for mennesker lokalt – og klimaet globalt
 
Folkekirkens Nødhjælp har besluttet at tage ansvar for historiske udledninger af drivhusgasser ved at investere 
stort i klimatilpasset landbrug, herunder plantning af 280.000 træer. Træerne plantes i fattige og klimapressede 
regioner i Uganda over 500 hektar, som svarer til 1.000 fodboldbaner.   
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Hvordan bliver 165.000 tons drivhusgasser til 280.000 træer?
De 165.000 tons drivhusgasser, som Folkekirkens Nødhjælp har udledt gennem 100 år, har vi 

omregnet til træer og klimatilpasning ved hjælp af den model, som vi allerede bruger sammen 

med vores samarbejdspartner Ecotrust i Uganda.  Vores omregningsmodel viser, at der skal 

280.000 træer til at indfange 165.000 tons drivhusgasser. Træerne plantes på områder, der 

tilsammen er godt og vel 500 hektar – det svarer til omtrent 1.000 fodboldbaner. 

Hvordan måler vi træernes effekt på klimaet?
Ecotrust benytter ‘Mixed Native Woodlot Tech Spec’, som er en anerkendt metode til at 

måle klimaeffekt. Træernes CO2-optag bliver opg jort på baggrund af forskellige træsorters 

forventede højde og diameter. Den såkaldte krediteringsperiode, som er den periode, hvor 

CO2-optaget udregnes, varierer fra træsort til træsort fra 20 til 35 år. Kun indfangning af 

CO2 fra den del af træerne, der er over jorden regnes med. Ikke træets rodnet. 

Størstedelen (79 %) af de 280.000 træer er ‘oprindelige’ ugandiske træer. De resterende 

(21 %) er såkaldt ‘naturaliserede’, det vil sige træer udefra, der har tilpasset sig lokale vilkår. 

Træerne er frugttræer som jackfruit og figen, og tropiske træer som østafrikansk mahogni, 

afrikansk kirsebærtræ, silkeeg og paraplytræer. 

Hvad gør vi, hvis træerne visner og dør?
Ecotrust indregner en buffer på 20 procent ekstra træer udover 280.000 for at tage højde 

for eventuelle tab, hvis fx træer dør. Der er desuden opstillet en række værn for at forebygge 

tab. Det vigtigste værn er imidlertid bøndernes og myndighedernes eget ejerskab til jorden 

og de langsigtede indtægter.

Hvad koster det, og hvem betaler?
Folkekirkens Nødhjælp tager det historiske ansvar ved at investere gennem den 

klimatilpasnings-ordning, som vi allerede har med Ecotrust i Uganda, og som bruges, når 

danske virksomheder indgår klimaaftaler med Folkekirkens Nødhjælp.

Da træplantningen sker gennem den eksisterende ordning, bliver prisen for 165.000 ton CO2 

8 millioner kr. Investeringen betales og implementeres over en kort årrække. 

Folkekirkens Nødhjælp 
Folkekirkens Nødhjælp har arbejdet i Uganda siden 1979 og har et solidt og bredt kendskab 

til landet, befolkningen og vilkårene. Gennem alle årene har vi samarbejdet med lokale ngo’er, 

virksomheder og myndigheder. 

SOCADIDO
Folkekirkens Nødhjælps mangeårige partner, den ugandiske ngo SOCADIDO (Soroti Catholic 

Diocese Integrated Development Organization), uddanner bønder og småproducenter i at 

etablere planteskoler, vandreservoirs og omlægge til klimaresistente afgrøder og landbrug, 

der benytter agroøkologiske metoder som organisk gødning og organiske pesticider.  

Ecotrust
Ecotrust (Environmental Conservation Trust of Uganda) er en prisvindende non-profit-

organisation, der arbejder med genopretning af klimabelastede skov- og landbrugsområder, 

bæredygtig vækst og udvikling gennem træplantning og beskyttelse af skov og 

biodiversitet. EcoTrust har ansvaret for den løbende træplantning, den tætte monitorering af 

skovområderne og kontakten til og betalingen til bønderne.

Plan Vivo
Klimatilpasningsprojektet rapporterer løbende til den internationale certifikationsinstans 

Plan Vivo, som har en international markedsstandard på CO2-udledninger i forbindelse med 

skov- og landbrugsprojekter i udviklingslande. For at blive certificeret hos Plan Vivo skal 

projektet leve op til en række standarder; løbende høring blandt interessenter, fokus på 

oprindelige arter og forbedring af biodiversiteten. 

Rainforest Alliance
Arbejdet verificeres løbende af den uafhængige tredjepart, Rainforest Alliance.  

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL KLIMAEFFEKTEN

PARTNERE OG STAKEHOLDERS
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Hvordan hænger udvikling og træplantning sammen? 
“Vores tro på og tilgang til at løse klimakrisen, 
biodiversitetskrisen og skabe økonomisk udvikling 
i Uganda handler om at mobilisere småbønder 
og lokalsamfund. Inspirere dem til at ændre 
investeringshorisont så de ikke kun tænker én sæson 
frem - og ikke kun dyrker majs og bønner. Vi underviser 
dem i nye afgrøder og langsigtede planer med plantning 
af træer og skov, og vi betaler dem for det. Det hviler hele 
modellen på. At familierne ser klimatilpasning og træer 
som en indkomstmulighed og overlevelsesstrategi, der 
imødekommer deres egne behov og miljøbehov.”

Hvad med adgangen til jord og ejerskabet til jorden? 
“Træerne er plantet på bøndernes egen jord eller på jord, 
de har adgang til. Noget af jorden er andelsejet, og i 
nogle tilfælde samarbejder vi med Ugandas regering om 
at overdrage forvaltningen af skovområder til bønderne. 
Aktiviteterne på jorden ejes af småbønder, som vi så 
samarbejder med om klimapasning, træplantning og 
beskyttelse af skoven.”

Hvorfor skal de rige lande investere i at reducere CO2-
udledninger i lande som Uganda som kompensation for 
egne udledninger? 
“Vi skal samarbejde om at reducere og kompensere, fordi 
det er én af mange løsninger. Vi har allerede bidraget 
til klimaforandringerne. De kan ikke gøres om. Uanset 
hvor mange grønne omstillingstiltag, der bliver sat i 
værk i de rige lande, bliver I nødt til også at reducere 
gennem indfangning af CO2. Ikke at gøre noget, er ikke en 
mulighed.” 

Hvordan kan I garantere, at investeringerne i 
klimatilpasset landbrug og træplantning rent faktisk 
fører til den forventede økonomiske udvikling og 
udligning af CO2? 
“Vi bruger data fra satellitsystemer til at monitorere 
landarealer og skove - og certificerede beregningsmodeller 
for optaget af CO2. Vi er også meget opmærksomme på, 
at CO2-udligningerne ikke regnes med flere gange. Men en 
langsigtet socioøkonomisk udvikling og klimagevinster kan 
ikke ske uden investeringer udefra. Længere er den ikke.” ■

Modellen hviler på bøndernes egne behov og miljøbehov  

Her i det nordlige Uganda 
ser vi virkelig effekterne af 
klimaforandringer. Vi oplever 
yderpunkterne - både tørke 
og oversvømmelser. De 
seneste to år har vi haft lange 
tørkeperioder, og igen i år har 
vi kun haft minimalt med 
nedbør. Befolkningen har 
ikke været i stand til at så og 
høste, så vi har stort behov for 
nye afgrøder og metoder, der 
kan modstå ekstrem tørke.
Michael Omaria, præst og direktør SOCADIDO

Pauline Antonio Callander,

direktør, Ecotrust
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Folkekirkens Nødhjælps livslange klimaansvar forpligter 
os til at tage ansvar for fortidens, nutidens og fremtidige 
CO2-udledninger. 

Klimatilpasning og andre klimarelaterede initiativer 
er en fast integreret del af cirka 35 procent af vores 
internationale udviklingsarbejde og spiller en helt central 
rolle, når vi sammen med lokale befolkninger og partnere 
i Danmark og globalt opbygger robuste og klimaresistente 
samfund:   

Vi samarbejder med bønder om nye og varierede 
dyrkningsmetoder, vi introducerer nye klimaresistente 
afgrøder, der kan vokse i den klimaforandrede virkelighed – 
og som har større næringsværdi end oprindelige afgrøder. 
Vi arbejder med og uddanner mennesker i agroøkologi, 

klimateknologier, innovation og iværksætteri. Vi udvikler 
og implementerer beredskabsplaner ved naturkatastrofer, 
etablerer dæmninger, vandboringer og bruger solceller til 
overrisling af marker. 

Tårnhøje fremtidsambitioner
Siden 2019 har vi monitoreret Folkekirkens Nødhjælps 
klimaaftryk fra aktiviteter i Danmark og for alle flyvninger 
- og taget ansvar for udledningerne via træplantning 
gennem klimatilpasnings- og træplantningsprojekter. 

I vores globale strategi for 2023-2026 står klima helt 
centralt. Vi redder liv ved at forebygge konsekvenserne 
af klimarelaterede katastrofer og hjælper mennesker, der 
allerede er ramt. Vi opbygger klimaresistente samfund 
med klimatilpasning og mindsker udledningerne af 

Klima på tværs af alle aktiviteter – i Danmark og globalt

Foto: Ecotrust
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drivhusgasser i atmosfæren. Og vi bekæmper den 
ekstreme ulighed, som klimakrisen kun gør endnu værre 
i takt med, at livsbetingelser forringes for dem, der i 
forvejen har mindst.

Strategien bakkes op af ambitiøse CO2-reduktionsmål 
og monitoreringssystemer, der fremover skal gælde for 
vores aktiviteter i alle 20 programlande. Det gælder fx 
ved minerydning og drift af kontorer, og at dieselmotorer i 
flygtningelejre erstattes med solceller etc. 

Klimapolitisk fortalerarbejde 
Vi ønsker med det livslange klimansvar at gå forrest 
og inspirere andre til at handle. Vi indbyder til konkret 
samarbejde på tværs af sektorer om at tage klimaansvar, 
og vi opfordrer til at skrue op for politisk klimahandling og 
–finansiering. 

Det historiske ansvar er ovenikøbet skrevet ind i den 
danske klimalov, som Folketinget vedtog i 2020 om at 
reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 
procent i forhold til niveauet i 1990.  Så i virkeligheden gør 
vi bare det, der står i loven.
Globalt bidrager vi til øget handling gennem lederskab 
i ACT Alliance klimaarbejde, og aktiv deltagelse i den 
globale klimadebat. 

Vi har formået at sætte klimatilpasning og behovet for 
mere og additional klimafinansiering i tråd med Paris-
aftalen på den internationale dagsorden.

Vi spiller en meget aktiv rolle under de årlige 
klimatopmøder, hvor vi i tæt samarbejde med partnere 
og regeringsrepræsentanter bidrager til at sikre 
udviklingslandenes interesser. 

Vi advokerer for, at det internationale samfund skal 
støtte de mennesker, der ganske enkelt ikke længere kan 
opretholde livet der, hvor de bor - og at det internationale 
samfund kompenserer for deres klimarelaterede tab og 
skader. 

På opfordring fra blandt andet Folkekirkens Nødhjælp har 
Danmark i efteråret 2022 afsat 100 millioner DKK i støtte 
til tab og skader. Støtten vil gøre en konkret forskel for 
modtagerne og har desuden stor symbolsk betydning, da 
den er en anerkendelse af, at de ansvarlige må betale for 
fortidens udledninger og investere i fremtidens løsninger. 
At tage ansvar for tab og skader er en vigtig del af 
klimaindsatsen. 

Klimaaftaler med virksomheder 
Folkekirkens Nødhjælp ønsker at skrue op for 
samarbejdet med virksomheder og organisationer om 
klimaansvarlighed. 

Der er allerede indgået en række klimaaftaler, hvor 
virksomheder støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde med 
klimatilpasning og træplantning i Uganda efter samme 
model som initiativet bag 100 års klimaansvarlighed.
Folkekirkens Nødhjælp indgår kun klimaaftaler med 
virksomheder, der tager ansvar for at reducere udledninger 
af drivhusgasser fra produktion og drift, som de ikke er i 
stand til at nedbringe på kort sigt.

Virksomhederne laver selv beregningen over, hvor meget 
CO2 de ønsker at tage ansvar for gennem Folkekirkens 
Nødhjælp, men vi rådgiver om, hvordan virksomheden kan 
lave beregningerne for deres udledninger. Sammen med 
vores ugandiske partner Ecotrust beregner vi antallet af 
træer, der skal plantes, og dermed prisen. ■

Læs mere: 
CO2-kompensation / klimakompensation for 
virksomheder | Se løsninger (nødhjælp.dk)

Foto: Ecotrust

https://www.noedhjaelp.dk/erhverv/klimaaftale
https://www.noedhjaelp.dk/erhverv/klimaaftale
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Fodboldklubben AGF er den første store sportsklub i Danmark, der har lavet 
en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp. Dermed er AGF en foregangsklub, 
som nu kommer i sin egen klima-superliga. Klubben har i forvejen en ambitiøs 
bæredygtighedsstrategi, hvor den reducerer sine CO2-udledninger. Vi hjælper dem – 
som en integreret del af vores klimarbejde i Uganda - med at tage ansvar for den del, 
klubben på den korte bane ikke kan gøre noget ved.

Energiselskabet Natur-Energi har indgået en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp 
under navnet Nødstrøm. Nødstrøm er overvejende grøn strøm fra danske vindmøller og 
samtidig en hjælpende hånd til mennesker i nød. Med 20 kroner om måneden og 4,5 øre 
per kWh støtter el-kunderne Folkekirkens Nødhjælps arbejde med klimatilpasning og 
træplantning. Dermed tager Natur-Energi og deres kunder ansvar for den del af strømmen, 
der ikke er grøn på grund af manglende vind. 

Afrika er det kontinent i verden, der er hårdest ramt 
af klimaforandringerne. Her betaler den fattigste 
del af befolkningen dagligt prisen for verdens 
overforbrug af CO2. Derfor giver det mest mening for 
os at kompensere via et troværdigt dansk program, 
som gør en konkret forskel for de befolkninger, der 
rammes hårdest af klimaforandringer. De betaler den 
største pris, og det har vi også et ansvar for.
Anne Jensen, Bæredygtighedschef i AGF

Vi tager aktivt del i den grønne omstilling ved at 
sætte retning og gøre det let for vores kunder at 
træffe bæredygtige valg. Gennem vores grønne el-
aftale Nødstrøm, som vi har udviklet i samarbejde 
med Folkekirkens Nødhjælp, kan du alene ved 
dit valg af strøm være med til at øge andelen af 
vedvarende energi i elnettet og samtidig bidrage 
til en mere langsigtet grøn omstilling ved at sikre 
plantning af træer i Uganda.
Jacob Schmidt, markedschef Natur-Energi 

Bliv klimahjælper 
Herhjemme tilbyder danskerne handlemuligheder for grøn omstilling gennem vores genbrugsbutikker og Wefood. Men der er også mulighed for at blive “klimahjælper” og 
derigennem støtte Folkekirkens Nødhjælps klimaarbejde. 

Læs mere på: Som Klimahjælper bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tænker og handler grønt (nødhjælp.dk)

Mød to virksomheder, vi har en klimaaftale med:

https://www.noedhjaelp.dk/stoet/bliv-klimahjaelper
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Vi skal hjælpe de udviklingslande, hvor ekstremt vejr, tørke 
og oversvømmelser sender folk på flugt og ud i endnu 
dybere fattigdom og sult. 

Vi ser det lige nu på Afrikas Horn, hvor millioner af 
mennesker mangler mad, fordi det ikke længere regner og 
afgrøderne dør. Regntiden er udeblevet for 5. gang i træk. 

Det er befolkningerne i udviklingslandene, der betaler den 
højeste pris for de globale temperaturstigninger, som de 
kun har en lille andel i. Det er dybt uretfærdigt. 

Vi i de rige lande har et ansvar for at hjælpe 
verdens fattigste med at afbøde konsekvenserne af 
klimaforandringerne. 

Derfor er det rigtigt og vigtigt, at Folkekirkens Nødhjælp 
sætter helt nye standarder for klimansvarlighed ved at 
tage livslangt klimaansvar. 

Den form for ansvarlighed er der også behov for inden for 

fodbolden. Vi har et kæmpe ansvar for at gå foran for at 
nedbringe CO2-udledninger og inspirere de 3,5 milliarder 
fans verden over til at gøre det samme. I sidste ende bliver 
vi fodboldspillere også ramt af de stigende temperaturer. 
Vi kan ikke spille i 50 graders varme, eller hvis banerne står 
under vand. 

Derfor arbejder jeg for at få fodbolden aktivt ind i 
klimakampen. På kvindelandsholdet har vi allerede 
doneret overskuddet fra salg af spillertrøjer til 
Folkekirkens Nødhjælps arbejde med træplantning og 
klimatilpasning til gavn for fattige bønder i Uganda. 
Gennem oplæg og diskussioner er vi bevidste om vores 
klimaaftryk. I forbindelse med at vi skal flyve til VM i 
Australien og New Zealand, diskuterer vi mulighederne 
for kompensation.

Jeg har mange andre ideer til, hvordan fodbolden skal tage 
større klimaansvar, og jeg står ikke alene. Vi er flere, der 
har forstået, at kampen er gået ind i overtiden. Det er nu, vi 
skal klimahandle. ■

Indspark: Klimakampen er gået ind i overtiden

Sofie Junge Pedersen,

fodboldspiller og klimafortaler for Folkekirkens Nødhjælp,

landsholds- og Juventus-spiller.

Foto: K
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