Siri Bjerke etter Haag-havariet:

- Vi må betale mer
Miljøvernminister Siri Bjerke mener at i-landene er på ville veier i
klimapolitikken. – Vi må være villige til å betale mer for å sikre oss,
våre barn og barnebarn fremover, sa Bjerke etter sammenbruddet i
Haag. At verdens rikeste land leter etter smutthull er hun imidlertid
sterkt uenig i.
Borghild Krokan
Miljøvernminister Siri Bjerke,
verdens miljøledere dro fra
Haag i november uten å ha
klart å få på plass en klimaavtale. Hva synes du om dette?
- Det er trist at forhandlingene brøt sammen. Lyspunktet
er jo at det ikke er helt en avslutning, at vi har en mulighet
for å ta dette arbeidet opp
igjen. Utfordringen er å se hva
som skal til for å få dette på
sporet igjen. Personlig ser jeg
noen muligheter i det som stadig tydeligere kommer fram i
forskningen: At klimaendringene er dramatiske, og at mer tyder på at det skyldes menneskeskapte utslipp. Kanskje denne kunnskapen kan gi ny kraft
til arbeidet med å sette igang
tiltak, at flere gir arbeidet et
press.
Er Norge på riktig spor i så
måte?
- I Norge har vi den samme
utfordringen som i mange andre land, nemlig at miljø ikke
har stått høyt nok på dagsorden de siste årene. Miljøbevegelsen har kanskje ikke vært
tilstrekkelig i forhold til å mobilisere til denne endringen,
men det kan jo forandre seg.
Mitt ansvar er først og fremst å
bidra i den politiske prosessen.
Der har vi store, uløste oppgaver. Vi må gripe tak i mulighetene vi har for å videreføre møtet som ble avbrutt i Haag, og
bygge videre på det som tross
alt ble oppnådd. Blant annet

”To uker var for lite til
å redde alt som hadde
stått i stampe, med
posisjonering ovenfor
hverandre.”

Foto: Borghild Krokan

opplevde jeg en økt forståelse
mellom partene i forholdet
mellom nasjonale og internasjonale tiltak, der sentrale motparter i forhandlingene har
vært USA og EU. For eksempel
kom definisjonen av supplementaritet et godt stykke videre. Det gjelder også i arbeidet
om å få et forpliktende håndhevelsessystem. Det var også et
veldig seriøst arbeid i retning
av å møte noen av de kravene
og utfordringene u-landene har
om økt støtte til finansiering,
teknologioverføring og kapasitetsbygging slik at de skal kunne gjennomføre klimatiltak.

- Mer å bygge på
Så dette er områder hvor det
var konkret fremgang – teknologioverføring, håndhevelse og
supplementaritet?
- Konkret fremgang er kanskje litt drøyt å si, i og med at
det ikke ble noen avtale. Men

jeg tror at vi på disse områdene
har mer å bygge på nå enn det
vi hadde før Haag-forhandlingene. Jeg var veldig bekymret
for at det hadde gått veldig
tregt i forhandlingsprosessen
fram til dette møtet. Det viste
seg jo også at det hadde gått så
tregt at to uker – en med politisk driv – ikke var tilstrekkelig
for å få nok fremgang og forståelse for hva som kunne bli
en avtale som kunne samle
partene, og samtidig hadde miljøintegritet.
I realiteten har jo prosessen
siden Kyoto-møtet vart i tre år,
ikke bare noen uker. Den begynte jo ikke i Haag.
- Ja, det hadde altså gått så
tregt fram til ukene i Haag at to
uker var for lite til å redde alt
som hadde stått i stampe, med
posisjonering ovenfor hverandre og så videre. Som nokså ny
miljøvernminister har jeg ikke
direkte erfaring med den lange

prosessen fra Kyotomøtet i
1997. Men det er helt opplagt
at man ikke har tatt på alvor
kravet til reelle forhandlinger
på de uløste spørsmålene.
Hvorfor tror du at man ikke
klarer å ta dette på alvor? Man
har jo stadig mer dokumentasjon omkring menneskeskapte
klimaendringer. En vet mer nå
rent vitenskapelig, men vil forplikte seg mindre rent politisk.
- Jeg tror en utfordring er at
dette dreier seg om tiltak som
er økonomisk kostbare, spesielt
hvis man ikke klarer å enes om
en felles politikk mellom landene. Derfor var jo Kyotoavtalen
så avgjørende: Man så konturene av felles tiltak som skulle gi
relativt like rammebetingelser
slik at ikke for eksempel næringslivet i ett land skulle rammes eller endres helt uavhengig
av det som skjer i andre land.
Selv det er vanskelig å få på
plass. Jeg tror det skyldes at
dette er svært store endringer
som krever mye av landene.
Men det virker som om det
ikke har vært så mye fokus på
drivhuseffekten de siste årene,
bortsett fra kanskje de siste
månedene.
Jeg tror også at det i de internasjonale forhandlingene er
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store kulturelle forskjeller i hvordan man vil gjennomføre miljøpolitiske tiltak. Det har stor betydning.
Men jeg vil likevel velge å se de lyspunktene som finnes i forhold til å
få til en avtale som både kan være
realistisk og holdbar for miljøet.
Man må bruke tiden fram til videreføringen av et slikt møte til å sikre et slikt resultat. Det ville være
svært galt om man venter fem-seks
måneder og så gjør et nytt framstøt.
Da er jeg redd man kan få den samme prosessen igjen.

tror vi kan spille en rolle på det
området. Jeg tror dette blir et veldig
viktig område som vil avgjøre om vi
klarer å få en forpliktende avtale.
Det ser jeg på som en veldig stor utfordring. Her har vi en enormt stor
jobb å gjøre fram mot neste runde.
Et eksempel hvor Norge ikke
har en bakstreversk rolle er i spørsmålet om CO2-opptak i skog. Her
ligger vi nær EUs posisjon. Norge
har hatt en rolle utover de klare
blokkene. I denne runden hadde vi
faktisk flere posisjoner som går i
retning av EU enn i retning av paraplygruppen. Vi har jo ikke hatt
noen felles posisjoner med paraplygruppen i disse forhandlingene. Vi
har hatt egne posisjoner.

Naturlig med kvotesystem før 2005

Nå som de internasjonale forhandlingene har brutt sammen, hva har
Norge tenkt til å gjøre nasjonalt?
PARAPLY: Mange mener USAs paraply er hullete og ikke gir god
- Vi har jo satt i gang et arbeid
beskyttelse mot fremtidige regnværsdager. Siri Bjerke vil ikke helt ut av
Norge en klima-pådriver.
med nasjonal oppfølging av våre reparaplyen, selv om hun ofte går sammen med EU og venner.
Er Norge en klimapådriver?
duksjonsforpliktelser i forhold til
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- Ja, det vi jeg si. Vi er en klimaKyotoavtalen. Det arbeidet fortsetpådriver fordi vi så tydelig ser beter nå, uavhengig av resultatene fra
hovet for en internasjonal avtale,
Haag. Men vi må se det i lys av de
og fordi vi er villige til å ta konseinternasjonale forpliktelsene, for vi
har jo lagt vekt på at en vesentlig del av tvert imot. Jeg er ikke på noen måte enig i kvensene av de forpliktelsene. Vi er en pånorsk arbeid skal være rettet inn mot de at Norge har vært på jakt etter smutthull. driver både nasjonalt og internasjonalt.
Synes du Norge et godt eksempel interfleksible Kyotomekanismene. Det er kob- Norge er jo på veldig mange måter for den
lingen mellom disse og nasjonale tiltak politikken EU har laget for sine egne land, nasjonalt, klimapolitisk sett?
- Ja, i forhold til omtrent alle land man
som tilsammen skal gi denne nasjonale for det gir en veldig god mulighet til å foroppfølgingen. Vi vil legge fram en plan for plikte seg. Det gir også en veldig god mu- kan sammenligne med. Norge er et land
hvordan vi kan få til en langsiktig oppføl- lighet for å få kostnadseffektivitet inn i ar- med lave utslipp per innbygger i Europa.
ging av klimapolitikken i Norge, med ut- beidet. Vi har jo en forpliktelse til å gjen- Vi har en veldig ren energisektor siden vi
gangspunkt i sentrale samfunnssektorer nomføre de tiltak vi har påtatt oss. Fra har vært så heldige å ha vannkraft. Men
som energi, prosessindustri, transport, av- EU-hold ble det under forhandlingene sagt det skjer heldigvis endringer i andre land
fall og så videre.
at forskjellene i faktisk ønske om å forplik- med mer forurensende energi. Tyskland
Vil du ta initiativ til å etablere et na- te seg ikke ikke var så store som forskjel- kan jo rapportere om noe nedgang i utsjonalt kvotesystem?
len i retorikken rundt tak på mekanisme- slipp. Landet har hatt en industri- og ener- Jeg ser på arbeidet med et mulig tidlig ne kunne tilsi. Det synes jeg er litt interes- gisektor som er ekstremt forurensende,
kvotesystem i flere mulige rammer. Det sant. Da er man kanskje nærmere en dis- med mye kullkraft. De har nå gjennomført
endringer. Heldigvis har dette gitt resultakan være et nasjonalt system, det kan være
ter. Storbritannia har også gjennomført en
et nordisk system, og det kan være at vi
reform i energisektoren.
kobler oss på et europeisk system som senere kan inngå i et globalt system som får
- På ville veier
virkning under Kyotoprotokollen. Det er
Men når utslippene bare stiger, hvordan
disse vurderingene regjeringen nå gjør, og
kan du da hevde at det går i riktig
som vi vil legge fram forslag til Stortinget
retning?
om.
- Det går ikke i riktig retning for noen
Innen 2005 skal i-landene ha vist de- kusjon om hvilke relle tiltak man er intermonstrerbar fremgang. Ville det ikke være essert i å gjennomføre. Jeg kan ikke se at land...
Men for Norge?
naturlig å ha et slikt system på plass i god Norge er mindre interessert i å gjennom- Utslippene går helt i gal retning. Det
tid før 2005?
føre virkemidler enn andre land i Europa.
-Det vil være svært naturlig, det har jeg Hvis du går noen år tilbake kan du se på må gjøres noe med klimaproblemet, det er
sagt i Stortinget flere ganger.
CO2-avgiften som man har gjennomført i det ingen tvil om. Norge er i en god posinoen andre europeiske land, men slett sjon fordi at vi har en plan for hvordan vi
Ikke smutthull
skal angripe dette, med en kobling mellom
ikke alle.
- Jeg så i dag en oversikt, human developNår det gjelder u-landene ser jeg behov nasjonale og internasjonale virkemidler i
ment index, over de fem rikeste landene i for en veldig tydelig forpliktelse på to plan: form av et kvotesystem. I den sammenhenverden. Alle fem - Canada, Norge, USA, For det første at i-landene gjennomfører gen har vi kommet langt i forhold til manAustralia, Island - er med i paraplygrup- de utslippsforpliktelsene de har tatt på seg ge land. Noen land er omtrent like langt
pen. Disse rikeste landene blir jo gjerne gjennom Kyotoprotokollen. For det andre som Norge der. Sverige har blant annet
ansett for å være på jakt etter smutthull i at vi kommer med forpliktende, konkrete nettopp utredet et kvotesystem. Danmark
Kyotoavtalen, at de vil ha en mer utvan- forslag til teknologioverføring samt penger har gjennomført et begrenset kvotesystem
net avtale som da vil koste dem mindre. til u-landene slik at de kan delta i klimaar- innenfor sin el-sektor med gratiskvoter i
Mange mener de har stukket kjepper i beidet. På dette området har Norge en mu- det systemet. EU har jo denne grønnboka
hjulene i Kyotoprosessen.
lighet til å gjøre en jobb, og vi gjør også si som ikke er en så detaljert gjennomgang
-Jeg er ikke enig i at Norge er et land det. Også der vil det være større land som av et kvotesystem som den norske utredsom har stukket kjepper i hjulene, snarere pengemessig kan bidra med mer, men jeg ningen er. Vi har også gjennomført virke-

”I Norge har vi den samme
utfordringen som i mange andre
land, nemlig at miljø ikke har stått
høyt på dagsorden de siste årene.”
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middelbruk i form av avgifter,
på linje med noen andre land i
Europa. Norge har ingen grunn
til å rose seg av at utslippene
går opp, og det er enorme utfordringer, men jeg oppfattet
mer ditt spørsmål i forhold til
om vi var verre enn andre land.
I den sammenheng mener jeg
at vi er en pådriver. Vi bør videreføre det vi nå er i gang
med og vise at det kan gi resultater.
Men politisk sett mener du
at det går i riktig retning her i
Norge. Likevel viser utslipps-

scenarier at Norges klimagassutslipp bare stiger og vil stige.
Dersom vi bygger gasskraftverk
vil utslippene bli enda høyere
– rundt 30 prosent over 1990nivå, mens vi skal ligge på èn
prosent ifølge Kyotoavtalen.
Her ligger Norge usedvanlig
dårlig an. Dere har valgt en
slik strategi, og i tillegg blant
annet gjort kollektivtilbudet
dårligere, men du sier at vi likevel er et foregangsland.
Hvordan forklarer du det?
- Vi er nå i gang med en virkemiddelbruk for å snu denne

utviklingen, med en kombinasjon av det vi gjør nasjonalt og
det landene må gjøre internasjonalt. Jeg er ikke fornøyd
med det som nå er status. Virkemiddelbruken jeg snakker
om vil kreve tøffe valg i årene
framover innenfor de sektorene det er snakk om. Det vil
gjelde i Norge som i andre
land. Det er disse valgene som
gjør at vi forhåpentligvis kan
snu denne utviklingen som vi
nå er på ville veier i forhold til,
Norge som de fleste andre
land.

Det at vi er på ville veier,
skyldes det at vi er for grådige?
Er vi så opptatt av å sikre vår
høye materielle velstand at vi
ikke tar vare på miljøet?
- Jeg tror at vi må være villige til å betale mer for å sikre
oss, våre barn og barnebarn
fremover. Jeg tror vi må legge
det inn som en rammebetingelse i tydeligere grad fremover.
Det må vi som land, som befolkning, være villige til hvis vi
skal få dette til.

KOMMENTAR

Veien videre – et spørsmål om verdier
Knut H. Alfsen
Bruddet i de internasjonale klimaforhandlingene som foregikk i forrige måned i Haag er
dramatisk og nedslående. Prosessen med å forhandle ferdig
Kyotoprotokollen ble først
skjøvet fra Kyoto-møtet i desember 1997 til møtet i Buenos
Aires i 1998. Der ble det bestemt at protokollforhandlingene skulle samkjøres med forhandlinger om en del temaer
fra klimakonvensjonen fra
1992, blant annet om kompensasjon til u-land som rammes
av klimaendringer og tiltak mot
klimaendringer, og at alt dette
skulle gjøres ferdig på den sjette partskonferansen (COP6)
som altså fant sted i Haag i november. Som kjent kom man
ikke fram til enighet her heller.
Utenfra kan det se ut som
om forhandlingene strandet på
uenighet mellom industrilandene, først og fremst EU og
USA/Canada/Japan, om regler
for godkjennelse av opptak av
karbon i skog- og jordbruksrelaterte aktiviteter. Men at bruddet kom akkurat her er ikke et
tegn på at dette var det eneste
som gjensto før enighet ble
oppnådd. Tvert i mot så er det
en lang rekke andre spørsmål
og konfliksområder i-landene
fremdeles ikke er enige om, og,
ikke minst, u-landene repre-

sentert ved gruppen G77/Kina
hadde ikke anledning til å
kommentere de kompromissene man forsøkte å få i stand
mellom i-landene i Haag. Det
kan derfor trygt slås fast at
man var langt fra å nå enighet i
Haag, og at forhandlingene
ikke strandet på uenighet mellom i-landene på et enkelt
punkt.
Hva kan så bruddet føre til?
La det med en gang være sagt
at for klimautviklingen betyr
det lite fra eller til. Det henger
dels sammen med at Kyotoprotokollen, om og når den måtte
tre i kraft, betyr minimalt for
klimaendringene.
Dette kan
illustreres
på
ulike
vis.
En
stabilisering av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren på to ganger før-industrielt nivå (som er
et høyt nivå sett i et perspektiv
på millioner av år) vil kreve en
reduksjon av dagens globale utslipp med om lag 70 prosent.
Kyotoprotokollen vil, om den
trer i kraft, redusere utslippene
fra i-landene med om lag 5
prosent fra 1990 nivå og regulerer ikke utslipp fra u-landene.
Videre er det anslått at protokollen i seg selv maksimalt vi
føre til 0,1 grader Celsius lavere global middeltemperatur i

2100 enn hva tilfelle vil bli
uten protokoll. Og om man nå
innen et års tid skulle nå frem
til enighet, vil forsinkelsen neppe bli merkbar klimamessig.
Imidlertid har bruddet stor
symbolverdi, nettopp sett i lys
av hvor utilstrekkelig Kyotoprotokollen er med sikte på å
begrense menneskeskapte klimaendringer. At man har store
vanskeligheter med å enes om
selv et så lite første skritt som
Kyotoprotokollen representerer, er et kraftig signal om hvor
lavt klimaproblemet fremdeles
prioriteres på dagens politiske
agenda
i
mange land.
De
fleste
mennesker i
den industrialiserte
og
rike delen av
verden synes ennå ikke beredt
til å betale de begrensete kostnader som vil følge av å oppfylle kravene i protokollen. Det
ser ut til at vi foretrekker kortsiktig forbruk framfor en klima-messig sett tryggere framtid.
Dette verdivalget gjør vi på
tross av at vi i dag vet mer om
mulige konsekvenser av menneskeskapte
klimaendringer
enn noensinne. Det synes å
være en utbredt oppfatning at
konsekvensene i den rike del
av verden vil være til å leve

”Få politikere vil eksplisitt støtte
et slikt verdivalg som ble
tydeliggjort ved bruddet i Haag.”

med, og at konsekvensene i fattige land ikke bør bekymre oss
mye. Om slike holdninger vil
endres på kort tid er vel heller
tvilsomt, og sånn sett er det
kanskje liten grunn til å håpe
at prosessen som startet i Haag
vil finne noe snarlig løsning. På
den annen side: Få politikere
vil eksplisitt støtte et slikt verdivalg som ble tydeliggjort ved
bruddet i Haag. Således kan
bruddet legge grunnlag for etiske refleksjoner rundt klimaproblematikken.
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