
Ofte stillede spørgsmål om COP21 
 
Hvorfor hedder konferencen COP21? 
 
Det officielle navn for klimakonferencen i Paris er den 21. partskonference under FN’s 
rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) eller på engelsk ”the 21st Conference 
of the Parties” – deraf COP21. UNFCCC er det FN-organ, der har ansvaret for klima, og 
det har sit hovedsæde i Bonn i Tyskland. Partskonferencerne finder sted hvert år for at 
styrke implementeringen af rammekonventionen og modvirke klimaændringerne. 
COP21 bliver afholdt samtidig med det 11. partsmøde under Kyoto-aftalen (CMP11), 
som fører tilsyn med implementeringen af Kyoto-aftalen.  
 
Hvor og hvornår bliver COP21 afholdt?  
 
Klimakonferencen i Paris, COP21, bliver afholdt fra 30. november til 11. december 2015 
på et konferenceområde ved lufthavnen Paris-Le Bourget.  
 
Hvem deltager i konferencen?  
 
I alt forventes det, at 45.000 mennesker vil tage del i COP21 og være til stede på 
konferenceområdet i løbet af hele konferencen. Dette inkluderer landenes 
repræsentanter, observatører, civilsamfundet og journalister. 20.000 vil være til stede 
ved selve konferencen, mens resten kan tage del i debatter, se udstillinger, høre 
foredrag og se klimarelevante film i området for civilsamfundet, som vil blive opført 
meget tæt på selve konferencecenteret.  
 
Vil COP21 kunne løse verdens problemer med klimaændringer?  
 
Der er ingen magisk eller øjeblikkelig løsning på klimaændringerne. Udfordringen med 
klimaændringer er en af de mest komplekse, som verden nogensinde har stået overfor. 
Men klimaændringer står øverst på den globale dagsorden, og lande, byer, den private 
sektor, civilsamfundet, religiøse ledere og borgere skrider nu til handling.  
 
Som en del af forberedelserne til klimakonferencen har over 150 lande indsendt deres 
klimamål, der tilsammen dækker næsten 90 % af de globale udledninger. En aftale i 
Paris bliver ikke slutpunktet, men den kan blive et afgørende vendepunkt, hvis verdens 
lande med en gennemsigtig juridisk ramme i fællesskab viser vejen til at nå målet på en 
maksimal temperaturstigning på to grader – det fælles internationale mål, som man er 
blevet enige om.  



Hvad sker der, hvis landene ikke kan blive enige i Paris?  
 
Uden en global aftale vil det blive sværere, hvis ikke umuligt, at lede et internationalt 
samarbejde om at modvirke klimaændringerne. Da klimaændringerne er et problem, 
der ikke respekterer landegrænser, formindskes vores muligheder for at begrænse 
klimaændringerne til et relativt sikkert niveau. 
 
Hvad bliver resultatet af konferencen? 
 
Paris bliver nødt til at resultere i en aftale, der skaber en juridisk ramme for at bevæge 
sig fremad. Derudover vil aftalen i Paris også inkludere nationale klimaplaner (INDC’erne 
eller Intended Nationally Determined Contributions), som landene frivilligt har indsendt 
som et grundlag for at mindske udledninger og styrke vores modstandsdygtighed. 
  
Paris bliver også nødt til at resultere i en troværdig finansieringspakke. Mange 
udviklingslande får brug for at indgå i et internationalt samarbejde om blandt andet 
finansiering og teknologi som en hjælp til at omstille sig til en fremtid med lavere 
udledninger af drivhusgasser. Som en del af denne pakke vil udviklede lande blive nødt 
til at redegøre udførligt for, hvordan de agter at indfri deres tidligere løfter om at 
mobilisere 100 milliarder dollars årligt inden 2020 i støtte til udviklingslande. Og 
finansieringen for perioden efter 2020 må de også tage fat på. 
 
Paris vil også være et udstillingsvindue for de klimatiltag, der allerede er påbegyndt. 
Som en del af den såkaldte ”Lima to Paris Action Agenda” vil mange virksomheder, byer, 
stater og regioner fremhæve deres bestræbelser på at modvirke og reagere på 
klimaændringerne. Mange nye initiativer, som viser et voksende engagement i at 
modvirke klimaændringerne, vil også blive offentliggjort i Paris. 
 
Hvad er INDC’erne? 
 
INDC’erne står for ”Intended Nationally Determined Contributions” eller på dansk 
tilsigtede nationalt bestemte bidrag. Det er klimaplaner, som hvert land har indsendt op 
til COP21. De opridser, hvordan og hvor meget landene vil nedbringe deres udledninger, 
og de tiltag, som skal styrke modstandsdygtigheden overfor klimaændringer.  
 
Hvor mange lande har indsendt deres INDC’er? 
 
31. oktober havde 155 lande indsendt deres bidrag. Disse lande står for næsten 90 
procent af de globale CO2-udledninger. Visse udviklingslande har indsendt to udgaver af 
deres bidrag: en, der viser, hvor meget de vil bidrage på egen hånd, og en, der viser, 
hvor meget de kan bidrage med, hvis de får økonomisk støtte. Du kan finde en oversigt 
over de lande, der har indsendt deres INDC her.  
 
 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx


Vil INDC’erne være nok?  
 
Nej. INDC’erne giver rum for handling, men er ikke et loft. Nuværende skøn indikerer, at 
selvom landene gennemfører INDC’erne vil planeten alligevel blive udsat for en 
temperaturstigning på mellem 2,7 og 3,5 grader (afhængigt af forudsætningerne 
benyttet i modelleringen). Dette er stadig for højt, men også bedre end at fortsætte på 
den nuværende vej, der ville resultere i en global temperaturstigning på mere end 4 
grader. Forhandlingerne sigter efter at holde ambitionsniveauet i landene på et mål på 2 
grader eller mindre. 
 
Hvad vil aftalen bestå af? 
 
Aftalen vil fungere som spilleregler for, hvordan landene skal arbejde videre. Den vil give 
landene en mulighed for at vurdere konsekvenserne af INDC’erne, og hvornår de skal 
revurdere dem og sige: "Okay, vi er nødt til at hæve ambitionsniveauet for at nå 2-
graders-målet." 
 
Vil aftalen blive juridisk bindende? 
 
Aftalen i sig selv er et retligt instrument, der vil føre den internationale proces om 
klimaændringer fremad. Forhandlingerne fortsætter på det samme juridiske grundlag 
som finansierings- og klimatilpasningsforpligtelserne under aftalen. INDC’erne afspejler 
det, som landene allerede er parate til at gøre - det er en frivillig proces uden nogen 
øvre grænse. 
 
Hvad er "Lima to Paris Action Agenda"? 
 
Der findes flere og flere tiltag for at reducere CO2-udledninger og håndtere virkningerne 
af klimaændringerne. ”Lima to Paris Action Agenda" er et fælles projekt mellem de 
peruvianske og franske COP-repræsentanter, kontoret for FN’s generalsekretær og 
UNFCCC-sekretariatet, og det har til formål at fremhæve og mobilisere en stærk indsats i 
den private sektor og blandt andre ikke-statslige aktører for at støtte en omstilling til et 
samfund, der udleder færre drivhusgasser. Det vil støtte eksisterende initiativer som 
dem, der blev lanceret på generalsekretærens klimatopmøde i september 2014 i New 
York, og det vil mobilisere nye partnere og give dem en platform, hvor de kan gøre 
opmærksom på deres tiltag, forpligtelser og resultater i tiden op til COP21. 
 
Der vil blive arrangeret en ”action day” den 5. december på FN’s klimakonference i 
Paris, hvor en række større initiativer vil blive annonceret. Der vil også blive arrangeret 
temadage under konferencen fra 2. til 8. december. Temadagene giver aktørerne en 
mulighed for at præsentere centrale udfordringer og eksisterende løsninger på de 
forskellige områder, som dagsordenen adresserer. Der vil være officielle arrangementer, 
og det forventes, at der vil være deltagelse på højeste niveau for at skabe 
opmærksomhed om arrangementerne. 



 
Mere information kan findes på: http://climateaction.unfccc.int/ 
 
Hvordan vil finansieringspakken se ud? 
 
I København lovede udviklede lande at give 100 milliarder dollars årligt til 
udviklingslande i klimafinansiering i 2020. En del af disse midler er blevet mobiliseret, 
men ikke alle. 
 
Både udviklede lande og udviklingslande skal være en del af processen for at nå målet 
på 100 milliarder dollars om året. Midlerne skal allokeres på en afbalanceret måde for 
både at mindske udledningen af drivhusgasserne og afbøde virkningerne af global 
opvarmning. Udviklede lande må også føre an og øge deres støtte i perioden efter 2020. 
Den offentlige finansiering bør hjælpe med at mobilisere de mange, nødvendige private 
investeringer, som der er behov for, hvis den globale økonomi skal omstilles til at være 
mere klimavenlig og modstandsdygtig.   
 
Hvorfor er to grader grænsen for temperaturstigninger i verden? 
 
Målet om at holde de globale temperaturstigninger på under to grader celsius inden 
slutningen af dette århundrede blev første gang vedtaget i København, og siden vedtog 
alle lande målet ved klimakonferencen i Cancún i 2010. Det er et mål, der anerkender, at 
klimaændringerne allerede finder sted, men det anerkender også, at hvis vi handler nu, 
så kan vi undgå de værste konsekvenser af dem.  
 
FN’s mellemstatslige panel for klimaændringer (IPCC) har udarbejdet forskellige 
scenarier alt efter, hvor meget der bliver gjort for at modvirke klimaændringerne. Hvis 
der ikke bliver gjort noget, og verden fortsætter på sin nuværende kurs, er vi på vej i 
mod en gennemsnitlig temperaturstigning på fire grader celsius inden slutningen af 
dette århundrede.  
 
På grund af de udledninger af drivhusgasser, der indtil videre har fundet sted, er den 
gennemsnitlige globale temperatur steget med 0,85 grader celsius. Denne relativt lille 
stigning har allerede haft store konsekvenser: Næsten halvdelen af den permanente is 
på Arktis er smeltet, millioner af hektar af træer i Syd- og Nordamerika er døde på grund 
af varmerelaterede skadedyrsangreb, og visse af de store gletsjere i Vestantarktis 
bestående af titusinder kubikkilometer is er begyndt at gå i opløsning. Selv hvis CO2-
niveauerne i atmosfæren stoppede med at stige i morgen, ville der ske en yderligere 
opvarmning på omkring 0,5 grader celsius.   
 
Kan vi stadig nå at handle? 
Ja, ifølge rapporten fra IPCC – FN’s mellemstatlige panel for klimaændringer – kan vi 
stadig nå at holde den globale temperaturstigning på under to grader celsius. Men vi må 
handle med det samme og med fuld deltagelse fra alle lande og alle samfundets 

http://climateaction.unfccc.int/


sektorer. Jo længere vi venter, desto sværere og dyrere bliver det at begrænse 
klimaændringerne.  
 
Hvad bliver civilsamfundets rolle ved COP21? 
 
Civilsamfundets engagement og deltagelse har været afgørende for at sætte klima på 
den globale dagsorden. Udover at agere som ”verdens samvittighed” er civilsamfundet 
afgørende for at gøre noget ved klimaændringerne. Ved COP21 vil civilsamfundet være 
en stemme, der kan presse lederne til at komme frem til en aftale.  
 
Hvad bliver den private sektors rolle? 
 
Virksomheder verden over er gået forrest for at overbevise regeringsledere om at nå 
frem til en meningsfuld klimaaftale i Paris. De vil også tage del i klimakonferencen i Paris, 
hvor de vil benytte sig af muligheden for at igangsætte mange nye initiativer, der vil 
nedsætte udledningen af drivhusgasser og hjælpe med at opbygge modstandsdygtighed 
i forbindelse med ”the Lima to Paris Action Agenda”. Som NGO’er vil virksomhederne 
også overvåge forhandlingerne. 


