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Kristin Halvorsen er optimist på vegne av verdens klimautfordringer. Foto: Kjersti Sandvik

Klimamarin konferanse i Trondheim:

- Mer optimist nå
- Jeg er mer optimist på klimaets vegne nå enn da jeg var politiker, sier Kristin
Halvorsen som i dag er direktør ved Ciciero.
Halvorsen holdt i dag innlegg under konferansen Klimamarin som avholdes i
Trondheim 17-18. november.
Hun tror på en ny klimaavtale i Paris i slutten av november, da FNs klimatoppmøte
skal holdes. Målet er å vedta en ny, juridisk bindende klimaavtale, som skal tre i kraft i
2020.
– Den blir ikke forpliktende nok, men vi ser på den som en prosess mot noe bedre.
Selv om vi ikke oppnår så mye i Paris er det store spørsmålet om vi klarer å bli enige
om å møtes jevnlig framover. sier hun.
Ovenfra og ned
Forskjellen fra Kyotoavtalen til avtalen fra København er at logikken nå er snudd fra å
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stille krav til de landene som har stått for klimaendringene, til at alle landene selv nå
har meldt inn hva de kan bidra med.
-155 land har meldt inn hvilke forpliktelser de har påtatt seg om hvordan de skal få
ned sine utslipp. Hva summen av forpliktelsene vil bety, er usikkert. Mange
utviklingsland sier for eksempel at vi er klar til å redusere våre utslipp, men da må
dere betale, sier Halvorsen.
Mer forankret
Hun tror det at landene selv har meldt inn hva de mener de bør endre, gjør at kuttene
er mer forankret i de nasjonale utslippene. - Forhåpentligvis også i samarbeid med de
som står for utslippene, sier Halvorsen.
Men det er mange spørsmål som må besvares. Hva koster tiltakene, hva skjer med tap
og skade og hva betyr de enkelte lands mål for innbyggerne? Hvordan komme i mål
med forpliktelsene som er meldt inn? Kommer de som lider mest av klimautslipp og
har bidratt minst, til å få hjelp til å kutte? Dette er noen av de vanskelige spørsmålene.
Klimafinansiering
Det trengs mange tusen milliarder kroner for å investere i fornybar energi.
- Det blir vanskelig for oss i Norge å si til noen i India at dere må ikke drive med
forurensende kullkraft. Vår energiproduksjon er mye bedre, når det er de rike landene
som står for klimautslippene, sier Halvorsen.
Her er det viktig å få inn privat kapital, som er villig til å investere i fornybar energi.
- Å formidle klimaforskning til finanssektoren er derfor veldig viktig, sier Halvorsen.

KOMMENTARER
Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i FiskeribladetFiskaren. Vi setter pris på sterke meninger,
og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis
også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom
hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.
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