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Medlemmer af Naalakkersuisut til klimaforhandlinger ved COP17 i Durban
Med forventning om at skabe forståelse for Grønlands særlige rolle i klimadebatten drager Viceformand og Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Jens
B. Frederiksen og Medlem for Indenrigsanliggender, Miljø og Natur Anthon Frederiksen i
næste uge til FN’s internationale klimakonference, COP17, i Durban, Sydafrika.
Klimakonferencen finder sted i dagene 28. november til 9. december, og samler klimaministre og eksperter fra hele verden.
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Mange globale forhandlinger har gået forud for COP17 i ønsket om at få en ny juridisk
bindende klimaaftale. Naalakkersuisut håber, at COP17 vil fremme en bred enighed om
at højne de fælles ambitioner. Det er Grønlands ønske, at en klimaaftale bliver retfærdig
og afspejler verdens fælles, men differentierede ansvar.
Det er en kendsgerning af opvarmning af arktisk sker hurtigere end noget andet sted
globalt. Klimaforandringerne medfører store udfordringer for det grønlandske samfund
samtidig med, at det giver nye muligheder.
”Grønland er et land i udvikling, hvor vi ønsker at skabe vækst således, at vi kan sikre
en selvbærende økonomi. Det er vigtigt, at vi indtænker alle aspekter i vores klimatilpasningsindsats og samtidig medvirker til at påvirke den internationale klimadagsorden.
Grønland har gode erfaringer at dele ud af. Grønland er nemlig et bevis på, at et land i
udvikling kan tage højde for klimaet. Med langsigtede investeringer i vedvarende energi,
særligt vandkraft, har vi skabt et bæredygtigt grundlag for vækst. Deltagelsen i COP17
handler derfor først og fremmest om at skabe opmærksomhed om de særlige forhold,
der gør sig gældende for et samfund som Grønland”, udtaler Medlem for Boliger, Infrastruktur og Trafik Jens B. Frederiksen og Medlem for Indenrigsanliggender, Natur og
Miljø Anthon Frederiksen.
Jens B. Frederiksen og Anthon Frederiksen deltager i COP17 højniveausegmentet, der
løber fra mandag d. 5. december til fredag d. 9. december. Under opholdet i Durban vil
medlemmerne af Naalakkersuisut desuden gennemføre bilaterale møder med andre
delegationer og interessenter. Blandt andet skal Naalakkersuisoq Jens B. Frederiksen
mødes med Danmarks Klimaminister Martin Lidegaard.
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Information om COP17
th
COP17 - the 17 Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change - er den syttende klimakonference med deltagelse af de lande,
der har ratificeret FNs rammekonvention om klimaforandringer.
Yderligere informationer om konferencen er tilgængelige på værtslandets hjemmeside
http://www.cop17-cmp7durban.com og på FN’s klimasekretariats hjemmeside
www.unfccc.org.
For yderligere oplysninger:
Kontakt Naalakkersuisoq Jens B. Frederiksen, mobiltelefon 587606
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