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Rettidig omhu for klimaet 
 
International klimapolitik er kommet højt på de nationale politiske dagsordener i Danmark og i 
mange andre lande. I USA har selv præsident George W. Bush nødtvungent og efter pres taget 
emnet op. 
 
Det er for så vidt lige efter bogen, at international klimapolitik i lange tider har været præget af 
laden-stå-til-politik. Instrumentet på området er internationalt bindende aftaler i form af de såkaldte 
Kyoto-protokoller om reduktion af udslippet af klima-ødelæggende drivhusgasser og især CO2. 
Den slags aftaler hjælper hele klodens klima på ret kurs, og hjælpen kommer også de lande til gavn, 
som snyder med reduktioner, eller som slet ikke ønsker at deltage. Internationalt bindende 
klimaaftaler indebærer med andre ord et klassisk kollektivt handlingsproblem, som består i at få 
aktører til at handle til alles fælles bedste, når det nu indebærer flest kortsigtede gevinster at lade 
være. 
 
Følgen af den hidtidige laden-stå-til-politik har været en international leg med klodens fremtid som 
ordentlig boplads for mennesker, som i al sin kyniske kortsigtethed ikke minder så lidt om et kendt 
slogan fra det nazistiske undergangsregime: ”Efter os - syndfloden” (”Nach uns die Sintflut”). 
 
Her i ellevte time ser der imidlertid ud til at komme et pres på politikerne om at tage affære. Presset 
kommer fra en koalition af almindelige mennesker, fagligt funderede klimaforskere og store 
virksomheder. 
 
For det første viser opinionsmålinger, at klimapolitikken af den brede befolkning betragtes som et 
af de allervigtigste politiske spørgsmål. Baggrunden er sandsynligvis, at de fleste almindelige 
borgere med god vilje og sund fornuft kan se, at den er gruelig gal, når varme- og 
nedbørsrekorderne med hastig fart afløser hinanden.   
 
For det andet er der nu fagligt funderet konsensus om de internationale klimaspørgsmål: At 
temperaturstigningerne - og hvad dermed følger - er menneskeskabte. At der kan gribes ind gennem 
reduktion af CO2-udslippene. Og at der bør gribes ind via internationalt bindende aftaler. Det er de 
enslydende budskaber fra Stern-rapporten udarbejdet til den britiske regering, fra FN’s klimapanel 
og fra EU-Kommissionen.  
 
Sidst men ikke mindst er de store virksomheder i stigende grad blevet klimapolitiske bevidste. Det 
var efter alt at dømme på grund af pres fra en række af USA’s største virksomhedsejere, at 
præsident Bush tog spørgsmålet om en reduktion af CO2-udslippene op i sin store ”State of the 
Union”-tale i januar. Senest har f.eks. Richard Branson fra Virgin Airlines gjort sig til fortaler for 
en kraftig reduktion af CO2-udslippene og har udlovet store beløb til effektive forslag herom. 
 
Der er en logisk forklaring på, at de store virksomhedsejere nu presser politikerne til at blive mere 
klimabevidste. De har regnet ud, at det bliver svært at få et ordentligt og sikkert afkast af den 
investerede kapital, hvis klimaændringerne fortsætter. Fremtiden bliver simpelt hen alt for 
uforudsigelig for langsigtet og rationel virksomhedsdrift, hvis vanvittige vinde, pludselige 
temperaturstigninger og –fald, hævninger af havoverfladen og dramatiske oversvømmelser afløser 
hinanden med accelererende hastighed jorden rundt. 



 
Befolkningernes alvorlige bekymring, konsensus om problemets omfang, årsag og løsning blandt 
seriøse forskere samt store virksomheders klimapolitiske bevidstgørelse. Det var tilsyneladende den 
treenighed, som skulle til, før alverdens politikere rigtig ville udvise rettidig omhu for klimaet.   
 
 
 
    
 
   
 
 


