Bilag 9: Reduktionsindsatser støttet gennem
klimabistanden

1. Rammesætning
Danmark har gennem FN’s Klimakonvention og Parisaftalen forpligtet sig til at
begrænse den globale temperaturstigning og holde håbet i live om en makismal
stigning på 1,5 grader sammenlignet med niveauet før den industrielle tidsalder.
Klimabistanden udgør et centralt værktøj til at støtte udviklingslande i en grøn og
bæredygtig udviklingsvej, der understøtter Parisaftalens målsætning
Ifølge Aftalen om Klimaloven skal den globale afrapportering redegøre for den
danske bistand på klimaområdet og status på Danmarks internationale forpligtelser.
Ligeledes påbyder Klimaloven regeringen, at afrapportere på de internationale
effekter af den danske klimaindsats.
I dette bilag beskrives, hvordan klimabistandens bidrag til at reducere de globale
drivhusgasudledninger i 2021 vil blive adresseret i Global Afrapportering 2022
(GA22).
GA22 vil give et overblik over de aktiviteter, Danmark støtter gennem
klimabistanden til reduktionsindsatser globalt, multilateralt og i Danmarks
samarbejdslande. Herunder nye bevillinger i 2021 samt et opdateret overblik over
lande, den danske klimabistand støtter.
Danmark arbejder med forskellige områder og niveauer for at skubbe på en grøn
og bæredygtig omstilling globalt og i vores samarbejdslande. Effekterne af den
danske klimabistand sker i samspil med de øvrige danske og globale indsatser. Det
er derfor ikke muligt præcist at opgøre den reduktion i de globale
drivhusgasudledninger, der følger af den danske klimabistand til
reduktionsindsatser. Notatet vil derfor tage udgangspunkt i kvalitative cases, der
illustrerer, hvordan klimabistanden bidrager til reduktioner og bæredygtig udvikling.
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2. Metode og antagelser
2.1 Metodebeskrivelse
I GA22 vil der blive anvendt en kvalitativ case-baseret metode, til at illustrere
hvordan Danmarks klimabistand har bidraget til reduktionsindsatser i
udviklingslande og på globalt niveau i 2020 og første halvdel af 2021. De kvalitative
cases udvikles i samarbejde med relevante ambassader.
2.2 Værktøjer/modeller
Der indhentes data fra bevillingsoversigt for klimafinansiering og klimabistand med
henblik på at redegøre for midler og landebevillinger. Dertil gennemføres der
”interviews” med fagligt relevante embedsfolk og ambassader i forhold til at sikre
inputs til cases.
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