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1. Rammesætning 
 

I dette bilag beskrives tilgangen i Global Afrapportering 2022 ift. regeringens indsats 

for at øge de global klimaambitioner og reducere globale udledninger via klimadiplo-

matiske indsatser. Der vil i GA22 være fokus på regeringens indsatser for at præge 

lande- og ikke-statslige aktører til at forpligte sig til ambitiøse målsætninger. Arbejdet 

gennemføres bl.a. gennem bilateralt samarbejde, inden for EU, gennem EU, multila-

teralt og i partnerskaber og globale initiativer. 

 

På tværs af regeringens ressortområder arbejdes der på at påvirke de internationale 

klimaambitioner i en række mindre og større initiativer. GA22 vil indeholde et kort 

oprids af udvalgte større klimadiplomatiske aktiviteter, som Danmark har deltaget i 

det seneste år, dels i EU og dels globalt, herunder med hensyn til: FN’s klimafor-

handlinger, EU målsætninger, dansk involvering i multilaterale fora, dansk indsats 

for en retfærdig grøn omstilling globalt, FN’s forhandlinger på sø- og luftfart, grønne 

strategiske partnerskaber etc.  

 

Bilaget er udarbejdet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement og 

Udenrigsministeriet.  

2. Metode og antagelser  

2.1 Metodebeskrivelse 

 

Der vil i GA22 blive redegjort kvalitativt for klimadiplomatiske indsatser det seneste 

år, som har haft til formål at øge de globale klimaambitioner.  

 

Målsætningerne for indsatsen beskrives bl.a. i Regeringens langsigtede strategi for 

global klimaindsats og mere konkret i Klimaprogrammets globale strategi. Men mål-

sætningerne følger over tid ambitionsniveauet. Det gælder Danmarks nationale poli-

tiske interesser og mål, som danner udgangspunkt for vores involvering internatio-

nalt, men de politiske ambitioner og beslutninger ændrer sig også internationalt og i 

multilaterale fora over tid. Derfor tilpasses danske diplomatiske indsatser sig lø-

bende, for at tage hensyn til forandringer som fx ændringer i nationale politikker, EU 

positioner, internationale aftaler, andre landes politikker osv.  

 

Hensigten med indsatserne er overordnet at påvirke relevante interessenter, ofte re-

geringer, til at træffe mere ambitiøse politiske beslutninger på klimadagsordenen. 
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Den danske indsats skal bidrage til at skabe forandring og samlet set til styrkelsen 

af den grønne dagsorden globalt. Aktiviteterne beskrevet i forhold til dette område er 

dermed vanskelige at omregne til præcise globale emissionsreduktioner eller antal 

af mennesker bedre rustet mod klimaforandringerne, da der fsva. Danmarks globale 

indsats er tale om forsøg på at påvirke processer og beslutninger. Det vil til hver en 

tid være op til vores samarbejdslande at træffe de nødvendige politiske beslutninger. 

 

Dansk klimadiplomati løftes sommetider i koordination med andre lande, fx i EU, i 

Nordisk regi eller i alliancer og koalitioner som fx High Ambition Coalition, Cartagena 

Dialogue, Beyond Oil and Gas Alliance, Climate Investment Coalition, Powering Past 

Coal Alliance, Clean Energy Ministerial etc. Den kollektive indsats gør det udfor-

drende at påvise en lineær sammenhæng mellem dansk klimadiplomatisk indsats og 

øgede ambitioner globalt, men samarbejdet giver vægt til indsatsen over for de lande 

man ønsker at påvirke. Indsatsernes konkrete reduktionseffekt vil i praksis afhænge 

af partnerlandes ambitioner, beslutninger og ikke mindst implementering. Derudover 

arbejder Danmark gennem en række internationale organisationer som eksempelvis 

Verdensbanken eller Den Grønne Klimafond. Effekten af den indsats vil opgøres ef-

ter den metode, som de konkrete organisationer anvender.   

 

 

 


