Bilag 13: Tilpasningsindsatser støttet via klimabistanden
og eksportfremme

1. Rammesætning
Danmark er gennem FN’s klimakonvention og Parisaftalen forpligtet til at støtte
klimatilpasning i udviklingslandene. Det fremgår af Aftalen om Klimaloven, at den
globale afrapportering skal redegøre for den danske bistand på klimaområdet og
for status på Danmarks internationale forpligtelser.
Klimatilpasning udgør også et af de fem prioritetsområder i regeringens langsigtede
strategi for global indsats ”En grøn og bæredygtig verden”. Her fremhæver
regeringen ligeledes, at de danske løsninger for forebyggelse og klimatilpasning
skal bredes ud i verden gennem eksportfremmeindsatsen.
Klimabistanden er en vigtig del af Danmarks indsats for at støtte nogle af verdens
fattigste og skrøbelige lande til at tilpasse sig klimaforandringernes konsekvenser
og skabe en bæredygtig udviklingsvej.
I dette bilag beskrives, hvordan den danske klimabistands støtte til tilpasnings-og
modstandsdygtighedsinitiativer globalt vil blive adresseret i Global Afrapportering
2022 (GA22).
GA22 vil give et overblik over den danske klimabistands støtte til tilpasnings-og
modstandsdygtighedsinitiativer globalt og i nogle af verdens fattigste og mest
skrøbelige lande, samt redegøre for, hvorledes danske løsninger til tilpasning
udbredes via eksportfremmeindsatsen. GA22 vil således med udgangspunkt i en
kvalitativ case-baseret tilgang redegøre for følgende:
- Et udsnit af aktiviteter Danmark støtter globalt, nationalt og lokalt gennem
klimabistanden til klimatilpasning
- Eksempler på eksportfremmeindsatsen af danske løsninger til
tilpasningsinitiativer.
- Nye bevillinger i 2021,
- En opdateret liste over de lande, Danmark støtter gennem klimabistanden.
GA22 vil fokusere på Danmarks bidrag til tilpasnings- og
modstandsdygtighedsindsatser støttet gennem klimabistanden og hvorledes
regeringen har styrket fokus på bæredygtighed og klima i eksportfremmeindsatsen.
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De kvantitative data omkring Klimabistandens bidrag til tilpasning vil blive belyst i
forbindelse med den del af GA22 der vedr. klimafinansiering (se bilag 14). Bilateralt
myndighedssamarbejde og klimadiplomati, er ligeledes centrale elementer i den
samlede danske indsats for klimatilpasning og bæredygtig udvikling, men vil blive
behandlet i andre dele af GA22 (se bilag 8,10,11 og 12).
Notatet er primært udarbejdet af Udenrigsministeriet

2. Metode og antagelser
2.1 Metodebeskrivelse
I GA22 vil blive anvendt en kvalitativ case-baseret metode til at illustrere, hvordan
Danmarks klimabistand har bidraget til klimatilpasning og bæredygtig udvikling i
udviklingslande og på globalt niveau. De kvalitative cases udvikles i samarbejde
med relevante ambassader.
GA22 vil ligeledes basere sig på oversigter over klimabistandens
tilpasningsindsatser og eksportfremmeindsatser for grønne forebyggelses-og
klimatilpasningsløsninger.
2.2 Værktøjer/modeller
Der indhentes data fra bevillingsoversigt for klimafinansiering og klimabistand til at
redegøre for landebevillinger. Dertil gennemføres ”interviews” med fagligt relevante
embedsfolk, civilsamfund og ambassader i forhold til at sikre inputs til cases.

Side 2/2

